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 ” ! اگر شریک خوب بود، دو خدا وجود داشت” گویند همه ما همواره این جمله شنیدیم که می

ولین ااما تا به حال کسی نپرسیده که اگر آن دو شریک، برادر باشند، چطور؟ مانند برادران رایت که 
تر از هوا را اختراع کردند یا برادران لومیر که به نوعی مخترعین سینما هواپیمای موتور دار و سنگین

آیند. برادران می توانند با هم غوغا به پا کنند و ثابت کنند که شریک، همیشه هم بد به شمار می
 .دیل کردنداه آنالین ایران تبترین فروشگنیست. مانند برادرانی که یک لنز تقلبی دوربین را به بزرگ

 

 تر از همه چیزیادگیری؛ مهم

ای پرجمعیت و فوتبالی در محله ابوذر تهران و در خانواده ۵۸۳۱سعید و حمید محمدی در اسفند 
ها مند فوتبال هستند؛ نه، به این خاطر که آنها عالفهبه دنیا آمدند. فوتبالی نه به خاطر اینکه که آن

 ��!خواهر و برادرند ۵۵

ها نانوا و مادرشان خانه دار بود و با توجه به درآمد معمولی که داشتند؛ بسیار به تحصیل پدر آن
دانید ژاپن بعد از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، چگونه دوباره دادند. میفرزندانشان اهمیت می

با آموزش و پرورش درست؛ به طوری که  های جهان تبدیل شد؟پیشرفت کرد و به یکی از ابر قدرت
های آن بمباران وحشتناک، این نور چراغ کالس درس بود که ژاپن را به سرزمین در میان تاریکی

ها گذشت. آنو دقیقا چیزی بود که در ذهن پدر و مادرِ سعید و حمید می آفتاب ملقب کرد
تواند آینده خوب فرزندانشان لف، میهای مختدانستند که آموزش درست به همراه تجربه مهارتمی

 .را تضمین کند
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ها برنامه ریزی روزهای کودکی و نوجوانی سعید و حمید محمدی، همانطور که توسط پدر و مادر آن
د کردنخانواده کامالً ما را حمایت می” گویند: شده بود، سپری شد. برادران محمدی در این باره می

کردند، برادر بزرگتر ما خیلی از این ابزارها را برایمان فراهم برایمان تهیه میو معموال ابزارها را 
 …کرد، از ابزارهای نجاری، ابزارهای مدلسازی تا گِل ومی

های آخر مدرسه و دوره دبیرستان، خیلی درگیر موضوعاتی مثل خودرو شده بودیم، آید سالیادم می
 .خریدیمآمد روی کیوسک میای که میرا دقیقه هاتک شماره گرفتیم و تکمجله ماشین می

ما خیلی امکاناتی نداشتیم ولی خیلی کنجکاو بودیم، دنبال این بودیم که چیزهای مختلفی طراحی 
یم گذاشتمرغ را زیرمرغ میکردیم، تخم کنیم و بسازیم، آزمایش انجام بدهیم، حیوان نگهداری می

 سالگی 5 ،4 از ما که بود کارهایی این …کردیم وبررسی می تا به دنیا آمدنش را ببینیم، حشرات را
 ”.دادیممی انجام دیپلم دوران تا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !بروز باش

حمید و سعید محمدی باهم دوران دبستان را در محله ابوذر سپری کردند و در حالی که خود را 
ای که زندگی بشریت را دچار کردند، کامپیوتر متولد شد؛ پدیدهبرای آغاز دوره راهنمایی آماده می

 تحول عظیمی کرد. 

 

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


 

 
3 

5darsadiha.com 5darsadiha panjdarsadiha 

 
 

وژی ، قطعا به کشف این تکنولتان قابل پیش بینی است که این دو برادر کنجکاوبه نظرم برای همه
 که کامپیوترهای ۱۷، ۱۵از سال ” شنویم: مند خواهند شد. از زبان خودشان میالعاده عالقهخارق

PC کردیم. برادر بزرگ ما در شکل در کمتر جایی بود، ما درخانه، کامپیوتر داشتیم و با آن کار می
کامپیوتر را خرید و ما هم خیلی جدی کار دادن مسیر حرکتمان خیلی تاثیر گذار بوده، او این 

 .دیمکرکردیم. از آن کامپیوترهای فالپی بزرگ بود و ما بدون ماوس با کیبورد، اتوکد کار میمی

 

 .ما با کامپیوتر هیچ وقت بازی نکردیم؛ بازی نوشتیم، بازی ساختیم ولی هیچ وقت بازی نکردیم

بود که ما در دانشگاه هم نسبت به بقیه دانشجویان داشتن کامپیوتر و کار کردن با آن، باعث شده 
 .جلوتر باشیم

 

بود،  57، 55های اول بعد از خرید کامپیوتر، اینترنت هم داشتیم، اگر اشتباه نکنم سال همان سال
کردیم. دوست برادرم که مهندس کار می DOS هنوز اینترنت تحت وب نبود و در محیط تحت

 ”.نترنت را وصل کرد و به ما یاد دادکامپیوتر بود، آمد خانه و ای

 

حمید محمدی دوران راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه تیزهوشان شهید بهشتی طی نمود و سعید 
محمدی در مدرسه نمونه دولتی ابن سینما این دوران را سپری کرد. هر دو در پایان دوره متوسطه، 

 دوران را بدون خالقیت سپری نکردند و در زیر زمیندیپلم ریاضی را گرفتند که البته این دو برادر این 
شان به کارهای خالقانه مانند ساختن ماکت با خمیر و کاغذ پرداختند، اما کار رسمی خانه پدری

ها با تسلط کاملی که به نرم افزار اتوکد ها بعد از کنکور و قبل از ورود به دانشگاه آغاز شد و آنآن
 .شرکت قطعه سازی موتور سیکلت مشغول به کار شدندداشتند، در یک  3D studioو 

 

به همین خاطر به محض این که وارد قطعه سازی شدند، کار را به صورت جدی انجام دادند و بعدها 
 .به طراحی کفش در کارخانه کوچک برادر بزرگشان روی آوردند

 
 

پرداخت کنند و در نهایت ها باعث شد تا هزینه تحصیل و شهریه دانشگاه را خودشان کار کردن آن
نیز حمید محمدی در رشته مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر و سعید محمدی در رشته مهندسی 

 .مکانیک دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تحصیالت کارشناسی خود را به پایان رساندند

 .شدند MBA در ادامه، هر دو موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته
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 !کنید؟لنز تقلبی یک دوربین؟ حتما شوخی می

رنتی ترین فروشگاه اینتنه اصال هم شوخی نیست. یک لنز تقلی دوربین باعث به وجود آمدن بزرگ
 .ایران، یعنی دیجی کاال شد

 

های دیجیتال به بازار ایران می گذشت که بردران سالی از ورود دوربین ۸- ۷حدود  ۵۸۳۱در سال 
کر خرید ای، به فای که به عکاسی داشتند و همیچنین به منظور تجربه عکاسی حرفهمحمدی با عالقه

 .های دیجیتال افتادندیکی از آن دوربین

 

ک لیون تومان و چون این یهای دیجیتال، قیمت بسیار باالیی داشتند؛ مبلغی حدود یک میدوربین
ها بود و با زحمت بدستش آورده بودند، قطعا درست خرید کردن، میلیون تومان تنها پس انداز آن

برایشان اهمیت باالیی داشت؛ بنابراین شروع کردند به بررسی اینکه چه دوربینی باید تهیه کنند، با 
 …چه تجهیزات و لنزی و
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ردند، های عکاسی گفتگو ککردند، برای تحقیق در مورد دوربینمیبا دوستان و آشنایانی که عکاسی 
اما به نتیجه دلخواهی نرسیدند، چون عموما هنوز کسی از فضای عکاسی دیجیتال و جزییات آن 

های آنالوگ مسلط بودند؛ بنابراین از اینترنت کمک گرفتند که خیلی مطلع نبود و همه به دوربین
های عکاسی دیجیتال در دسترس نبود. با تحقیق در مورد دوربین آن زمان خیلی برای همه مردم

های فراوان، دوربین مورد نظر خودشان را های گوناگون، باالخره توانستند بعد از بررسیدر سایت
 .بود Nikon D7 انتخاب کنند و آن هم مدل

 

وقتی که در خانه، جعبه  ای در خیابان جمهوری پیدا کردند و خریداری کردند، اماآن مدل را در مغازه
تری روی آن اند و لنز ضعیفدوربین را باز کردند، متوجه شدن که لنز دوربین را عوض کرده

 .اند، لنزی که نه لرزشگر دست داشت و نه فوکوس خودکارگذاشته

 
 

همین موضوع، انگیزه شکل گیری نخستین فروشگاه آنالین ایران را در ذهن برادران محمدی 
ای در محصوالت ها برای ایجاد فروشگاهی مطمئن و بدون هرگونه مشکل و مسئلهانداخت و آن

دیجی کاال با با تنها پنج نفر نیرو، متولد شد و حاال  ۵۸۳۱خریداری شده، دست به کار شدند. در سال 
 .نفر نیرو در دیجیکاال مشغول به کارند ۱۵۵۵یش از ب

 

دیجی کاال از روز اول به دنبال پیشرفت بود وگرنه که اصال امروز دیجی کاالیی وجود نداشت. در آغاز، 
 با و کم کم اما بودند، سایت در …فقط محصوالت دیجیتالی ماننده موبایل، دوربین، لپ تاپ و 

به تهران و حال به کل ایران(، بنا شدن دیجی  آغاز در) رایگان ارسال: مانند هاییقابلیت کار، گسترش
روز تضمین برای بازگشت کاال، فروش  ۱کاال تی وی برای نقد و بررسی محصوالت دیجیتال، 

سال به دیجی کاال  ۵۱محصوالت غیر دیجیتال و ارائه اپلیکشن دیجی کاال برای موبایل را طی حدود 
 .اضافه کردند

 

درصد سهم بازار فروش آنالین در  ۱۵میلیون بازدیدکننده دارد و  ۷حال، دیجی کاال روزانه بیش از 
 .استایران را از آن خود کرده
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 دستاوردهای دیجی کاال

  در همایش ملی تجارت الکترونیکی، به عنوان وبگاه برگزیده از سوی وزارت بازرگانی  ۵۸۳۱در سال
 .معرفی شد

 

  میلیون دالر در رتبه ۵۱۵ ٔ  این وبگاه با سرمایه ۷۵۵۱ سال در اکونومیست ٔ  گزارش مجلهبر اساس  ٔ 
این ادعای مجله اکونومیست  ۵۱ سال اوایل در که هرچند. گرفت قرار ایران اینترنتی هایشرکت اول

 گذاری توسعه صنعتی ایرانغیرواقعی دانسته شد. بر اساس این گزارش، مدیرعامل شرکت سرمایه
درصد  ۱٫۳۸ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: این شرکت نسبت به واگذاری در نامه

هزار  ۸۱۱میلیون و  ۶ارزش  گذاران خارجی بهاندیشان سرآوا پارس به سرمایهسهام شرکت نوین
اال کاست؛ بر طبق این خبر، شرکت سرآوا پارس که مالک عمده سهام دیجییورو اقدام کرده ۵۵۱و 

میلیون دالر تعیین کرده است؛ بنابراین  ۱٫۸درصدی سهام کلی آن حدوداً  ۱٫۳۸باشد، قیمت می
سال پیش مجله  ۷ادعای  شود کهگذاری میمیلیون دالر ارزش ۵۵میزان ارزش کلی آن حدود 

 .کندمیلیون دالر برآورد کرده بود را رد می ۵۱۵کاال را اکونومیست که فقط دیجی

 

 

  درخواست خرید  ۸٬۵۵۵میالدی( این وبگاه روزانه  ۷۵۵۱) ۵۸۵۸طبق گزارش واشینگتن پست در سال
کارمند در سال  ۱۱۵شهر مهم ایران برای پخش محصوالتش شعبه دارد. این شرکت  ۵۶دارد و در 

 .گیرنددارد و تحویل محصوالت به مشتریان را کارمندان شرکت به عهده می ۵۸۵۸

 

 ای که در بازار تجارت الکترونیک ایران دارد، با شرکت کاال را از نظر سهم گستردهبرخی منابع، دیجی
 .اندداده« آمازون ایرانی»کنند و به آن لقب آمازون مقایسه می

 

 نشان امین الضرب اتاق بازرگانی تهران را دریافت کردند ۵۸۵۱ماه کاال در دیدیجیگذاران بنیان. 

 

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

