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کنیم دوستان عزیز، امروز کارآفرین و فرد موفق دیگری از کشورمان را به شما معرفی می
تر با زندگی شخصی و کاری او، بتوانید از رموز موفقیتش درس تا ضمن آشنایی بیش

 .ها را به کار ببرید. او کسی نیست جز علی انصاریشخصی خود، آنگرفته و در زندگی 
 

علی انصاری که به بیل گیتس ایران معروف است، در شمار ثروتمندترین مردان 
های زیادی وارد شده است؛ از کشورمان قرار دارد. او در طول دوران کاری خود در حوزه

 .… ی بانکی و، تکنولوژی، شبکههای فرهنگی، ورزشیتجارت و صادرات گرفته تا زمینه
های متفاوت نیز بسیار عالی و موفق عمل شایسته است بگوییم که او در این حوزه

کرده است. یکی از رموز موفقیت او این است که برای هر کاری، از بهترین و 
هایی توانا و کاربلد که با کند؛ انسانهای آن فیلد و حوزه استفاده میترین آدممناسب

 .رسانندارت خود، کار را به جلو برده و آن را به پیشرفت میمه
 
 

علی انصاری رئیس شورای ملی مبلمان، مالک بزرگترین بازار مبل خاورمیانه و رئیس 
کنفدراسیون بین الملل مبلمان و دکوراسیون است. او در گذشته عضو هیئت مدیره و 

بوده است. نایب رئیسی و رئیس فدراسیون دوچرخه  استقالل باشگاه حامی مالی
سواری، سرمایه گذار بانک تات، مالک بازارهای موبایل ایران و مالکیت ایران مال از 

 .ها و اقدامات اوستدیگر سمت
 

 .های موفقیت زندگی او را با هم بیاموزیمبا ما همراه باشید تا درس
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 زندگی نامه علی انصاری : از تولد تا دستاوردها
ی مهرآباد جنوبی است. او دیپلم در محله 1341دی ماه سال  5ی علی انصاری زاده

ی راه و از دبیرستان ارشاد گرفت و تحصیالتش را در رشته 66اقتصادش را در سال 
ی راندن دورهساختمان ادامه داد و موفق به اخذ مدرک لیسانس شد. انصاری پس از گذ

 اندازی کسب و کار روی آورد.سربازی، به راه
 
ی با همراهی و پشتیبانی پدرش که او نیز از بازاریان و فعاالن در حوزه 66او در سال  

ی صنایع ی تولید لوله و پروفیل را از ادارهسازی بود، مجوز ساخت کارخانهساختمان
کرج در زمینی بسیار بزرگ به مساحت استان زنجان گرفت. این کارخانه در ماه دشت 

 .به بهره برداری رسید 71هزار متر مربع احداث شد و در سال  64
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از زندگی خصوصی و شخصی آقای انصاری، اطالعات چندانی در دست نیست و ایشان 

باره صحبت زیادی ها نیستند و در اینخودشان هم مایل به حضور پررنگ در رسانه
ی های کاری و تجربیات علی انصاری در حیطهل، اگر نگاهی به سبقهاند؛ با این حانکرده
اش بیندازید، به نکات بسیاری از تالش و پشتکار، هوشمندی و دوراندیشی او شغلی

 .های مختلف فعالیتش برخورد خواهید کرددر زمینه
 
 

 صادرات میوه و خشکبار
ای جدید پا در حیطه، 61ی پروفیل در سال علی انصاری پس از تاسیس کارخانه

بود که او تصمیم به صادرات میوه و خشکبار به کشورهای  1371گذاشت. در سال 
ی جماهیر شوروی، کشورهای ی قفقاز گرفت. در آن زمان پس از فروپاشی اتحادیهحوزه

ها جمهوری ای در آسیای میانه به وجود آمده بودند که یکی از آنتازه استقالل یافته
د. صادرات میوه و خشکبار به آذربایجان، یکی از اقدامات تجاری انصاری آذربایجان بو

 .در آن زمان بود
 
 

 ورود به بازار آهن آالت
ی آهن آالت وارد شد و مجتمع تجاری بهاران را که یکی آقای انصاری در حوزه 72سال 

ث نمود. آباد تهران احدای شاداز بزرگترین مراکز توزیع آهن آالت کشور است، در محله
را در بزرگراه آیت اهلل سعیدی و در نزدیکی بازار  2انصاری مدتی بعد، بازار آهن بهاران 

 .آهن شاد آباد تاسیس کرد
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 بازار موبایل
هایش ساز را شناسایی کرده بود، فعالیتو، بازار ساخت 70ی آقای انصاری که در دهه

جدید دیگری را نیز شناسایی نموده و به را تنها به آن بازار محدود نساخت و بازارهای 
ها ورود پیدا کرد. یکی از بهترین بازارها در آن زمان، بازار موبایل ایران بود. بازار آن

اندازی شد و از های آیفون در ایران راهمدتی بعد از رونمایی گوشی 85موبایل در سال 
 .گذاری، سود زیادی برای انصاری حاصل شدطریق این سرمایه

 
 بازار مبل

گذاری نمود، بازار ی دیگری که علی انصاری به آن ورود پیدا کرده و در آن سرمایهحوزه
آباد ی یافتمبلمان بود. او برای رسیدن به این هدف، بازار مبلمان بزرگی را در محله

تهران تاسیس نمود. این منطقه از دید تجاری، بهترین مکان برای احداث یک بازار 
داد. مزیت ، زیرا هم مشتریان شمال شهر و هم جنوب شهر را پوشش میمبلمان بود

ی حمل و نقل مبلمان برای افراد جنوب شهر، کمتر دیگری که داشت این بود که هزینه
های ای از نقاط مختلف تهران با بودجهشد و به این ترتیب طیف مشتریان گستردهمی

 .گشتمختلف برای این بازار فراهم می
 

توان را تغییر داد و می آباد، چهره و اکوسیستم این منطقهبازار مبلمان یافت افتتاج
ها، گفت به نوعی آن منطقه را زنده نمود. به تدریج با پیشرفت بازار مبلمان، مغازه

آباد ایجاد شده و این محله بسیار رونق های زیادی در یافتها و رستورانفروشگاه
ی عطف بزرگی به حساب های آقای انصاری هم نقطهایگرفت. رونقی که برای هم محله

های شغلی زیادی ایجاد شد و افراد زیادی از این ی آن، فرصتآمد؛ زیرا به واسطهمی
 .طریق شاغل شدند
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 بانک داری
ی بانکی و بازار مالی بود. او در گام بعدی گذاری بعدی آقای انصاری، در شبکهسرمایه

افتتاح نمود. این بانک که مخفف عبارت سه  88در سال  اقداماتش، بانک تات را
میلیارد ناموت شروع  200ی ابتدایی بود، با سرمایه” تجربه ، اعتماد و توسعه” ای کلمه

ی این بانک، بهترین و کارآمدترین افراد را انتخاب به کار کرد. انصاری برای هیات مدیره
ف از بهترین مدیران نوگرای بانکداری نمود؛ به عنوان مثال حضور دکتر جالل رسول ا

 .خصوصی در ایران، انتخابی شایسته در این زمینه بود
بانک تات به دلیل عدم شفافیت مالی منحل گشته و پس از ادغام با  1391در سال 
 .ی مالی صالحین و آتی، بانک آینده به وجود آمدموسسه

 
 ورزش

هایی داشته و زمانی نقش مهمی گذاریسرمایهعلی انصاری در بازار فرش ایران هم 
ی ورزش کشور داشت. او مدتی نایب رئیس و رئیس فدراسیون هم در پشت صحنه

دوچرخه سواری بود. مدتی هم با حمایت واعظی آشتیانی، حامی مالی تیم استقالل 
ین ی خود در استقالل، ای این تیم قرار گرفت. او حتی با سرمایهشد و در هیات مدیره

 .تیم را به قهرمانی رساند
 

 ایران مال
دانست. تنها ” ایران مال“ی علی انصاری را احداث ترین اقدام و پروژهشاید بتوان بزرگ

ی عظیم ایران مال با یک جستجوی ساده در اینترنت، اطالعات بسیار زیادی از پروژه
آن، اوج هنر های مختلف های دلربایی از قسمتپیدا خواهید کرد و با دیدن عکس
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ی مطلب را دنبال کنید تا اطالعات جالبی معماری ایرانی را در آن خواهید یافت. ادامه
 .از این بازار بزرگ متمرکز به دست آورید

 
 

ایران مال یا بازار بزرگ ایران، یکی از پنج بازار بزرگ کل جهان است. این پروژه، یکی از 
ی خاورمیانه زرگترین مرکز خرید در منطقهترین مراکز تفریحی و تجاری دنیا و بلوکس

ی پارک چیتگر واقع تهران و در حاشیه 22ی آید. این مجموعه در منطقهبه حساب می
شده است. در خصوص مالکیت ایران مال در منابع رسمی این چنین گفته شده است 

ایی که این پروژه در اختیار بانک آینده و سهامی عام است و چون به شکل هیات امن
شود، مدیریت آن با عالءالدین میرمحمد صادقی است؛ از طرفی نام علی اداره می

 .خوردپرداز آن در خبرها به چشم میانصاری به عنوان طراح و ایده
 

ست که ایهکتار است و بزرگی و عظمت آن به اندازه 32مساحت کل ایران مال 
یقه زمان بگذارید، سه روز طول گویند اگر برای سر زدن به هر مغازه تنها پنج دقمی
 .کشد تا بتوانید از کل مجموعه بازدید کنیدمی

 
افتتاح شده و فاز  97این پروژه فعال دو فاز دارد که فاز اول آن در اریبهشت ماه سال 

های مختلف و متنوعی گردد. ایران مال دارای قسمترونمایی می 99دوم آن در سال 
ایرانی یا باغ ماهان است که به قلب ایران مال  است که زیباترین قسمت آن، باغ

توان به باغ کتاب، مسجد های این مجموعه میمعروف شده است. از دیگر قسمت
نبی، شربت خانه، ایوان شرقی، ایوان بلور، بازار چارسوق، تاالر آیینه، هتل، سینما، سالن 

 .ی مختلف اشاره کردهابازی، پارکینگ و رستورانهای ورزشی، شهرآمفی تئاتر، سالن
 

های تجاری ی مجموعهی ارزیابی کنندهی برترین مال جهان از موسسهکسب جایزه
از افتخارات بزرگ این مجموعه است. این جایزه به دلیل  2017در سال  (RLI) جهان
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برتری این مال از لحاظ ابعاد و فضاهای رفاهی، خدماتی و تفریحی به آن اعطا شده 
 .است

های جدید است. او شخصیتی دارد که از امتحان کردن انصاری پر از تجربهزندگی علی 
 ترسد.های جدید و پیمودن مسیرهای تازه نمیراه
 
های کالن کرده است، بازارهایی گذاریمداوم در بازارهای مختلف ایران سرمایه او بطور 

ولی هرگز بی گدار … همچون بازار فرش، بازار موبایل، بازار مبلمان، بازار آهن آالت و 
ای از بهترین و کارآمدترین افراد به آب نزده است. او همیشه سعی کرده در هر شاخه

هایی که از زندگی او ترین درسها را ارائه دهد. یکی از مهماستفاده کند و بهترین
های جدید نترسیم. گیریم هم در واقع همین است که ما هم از امتحان کردن راهمی

 .خطر کردن الزم است تا درهای جدیدی به روی زندگی خود باز کنیم گاهی کمی
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