
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

های لبنی است.  های تولید فراورده حتماً شما هم با برند کاله آشنایی دارید. این کارخانه، یکی از بزرگترین کارخانه 
الزم است بدانید که غالمعلی سلیمانی، موسس شرکت کاله است. افتخارات کاله بسیار زیاد هستند و این کارخانه  

ها جوایز و افتخارات زیادی را کسب کرده است، همچنین شخص غالمعلی سلیمانی نیز افتخارات  سال در طی این  
ایم تاریخچه شرکت کاله را زیر ذره بین ببریم  و جوایز زیادی را به دست آورده است. ما در این مقاله سعی کرده 

 .دو در ادامه نیز بخشی از بیوگرافی غالمعلی سلیمانی را بازگو خواهیم کر 

 
 
 
 
 
 
 

توان گفت که  ایم. به جرات می همه ما در طول عمرمان حداقل یکبار از محصوالت شرکت کاله استفاده کرده 
بزرگترین کارخانه لبنیات کشور، متعلق به غالمعلی سلیمانی است. سلیمانی که خود نابغه اقتصاد است، مسیرهای  

های سلیمانی و شرکت کاله  رسید. مطمئن هستم مسیر موفقیت زیادی را طی کرد تا در انتها به کارخانه کاله  
گذارم و به سراغ تاریخچه این شرکت  برای شما جالب خواهد بود؛ بنابراین بیشتر از این شما را منتظر نمی 

 .کنیم رویم. در ابتدا با بیوگرافی مختصری از موسس شرکت کاله آغاز می خوشمزه می 
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 کاله بیوگرافی موسس شرکت  
در   او  است.  کاله  کردیم، غالمعلی سلیمانی موسس شرکت  اشاره  باال  در  که  در    ۱۳۲۵خرداد    ۲۵همانطور 

شهرستان آمل به دنیا آمد. غالمعلی که دوران دبستان و دبیرستان را در آمل گذرانده بود، برای شرکت در کنکور  
ما سرانجام موفق شد وارد دانشگاه ملی  اقدام کرد و به گفته خودش، حدود دو سال هم پشت کنکور ماند، ا

 .شود و در رشته ریاضی تحصیل کند 

 
کرد؛ سر همین موضوع هم پدرش با او  از همان ابتدا غالمعلی سلیمانی شهریه دانشگاه را خودش پرداخت می 

 .کرد یک سال قهر بود، اما سلیمانی همچنان بر روی استقالل مالی خود پافشاری می 

سرا  گذراند هم شاغل بود. او یک روز در هفته به دانش ید، زمانی که دوران سربازی خود را می گوآقای سلیمانی می 
 .دادکرد، همچنین تدریس خصوصی هم انجام می رفت و در آنجا تدریس میمی

 سلیمانی تالش کرد تا در همان روزها پروفرم بفروشد.  
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موفق شد دو شرکت دیگر را    ۵۷تا    ۵۰های  تا حدود زیادی هم در این کار موفق بود. به گفته خودش از سال 
رسد او به دنیا آمده بود تا موفق شود! بسیار جالب است که کسی در سن کم بتواند  تاسیس کند. به نظر می 

وارد کار توزیع شیر    ۵۶ام داد. او در سال  سه شرکت را به نام خود ثبت کند، اما غالمعلی سلیمانی این کار را انج
شد. پس از آن با شرکت کالباس سازی گیالن به شراکت پرداخت و در حوزه پخش سوسیس و کالباس مشغول  

  شرکت   تر شد. چیزی باقی نمانده بود تابه کار شد. از این مرحله به بعد، کم کم او به هدف واالی خود نزدیک 
 .کند  تاسیس را  کاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گ سولیکو تا تاسیس کالهاز هلدین
مجموعه دارد    ۲۰الزم به ذکر است که غالمعلی سلیمانی، بنیانگذار گروه سولیکو است. هلدینگ سولیکو بیش از  

ها پیش  های آن است؛ در واقع سلیمانی که از مدت های لبنی کاله از بزرگترین زیرمجموعه که شرکت فرآورده 
شرکت کاله را نیز تاسیس کند. درباره    1369تولید سولیکو را در دست داشت، توانست به کمک آن در سال  

کند.  های لبنیاتی، مواد غذایی دیگری هم تولید می رآورده گروه سولیکو باید بگویم هلدینگ سولیکو کاله به غیر از ف
انواع شکالت  انواع سس گروه سولیکو  فرآورده ها،  آماده،  نوشیدنی  ها، غذاهای  انواع  های گوشتی، سبزیجات، 

 .شرکت مختلف در سطح کشور و خارج از کشور هستند  ۱۰ نظر  زیر تولیدات  این تمام. کندمی  تولید را …و
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کلی یکی از دالیل موفقیت گروه سولیکو کاله این بود که غالمعلی سلیمانی به خوبی ذائقه و سلیقه مردم  به طور  

ها داند که مردم چه چیزهایی را دوست دارند؛ بنابراین سریعاً شروع به تولید آن را شناخته است. او به خوبی می
 .های لبنی کاله بودتولید فرآورده  ای برای کسب موفقیت در کند. شاید گروه سولیکو تنها وسیله می

 

 شرکت کاله، بزرگترین صادرکننده لبنیات

های زیرمجموعه سولیکو است. این  ترین شرکت همانطور که اشاره کردیم، شرکت کاله یکی از بزرگترین و مطرح 
باشد.  ی م  … های پنیر، کره، دوغ و ماست و  های لبنی از قبیل انواع شیر، مکملشرکت، تولید کننده انواع فرآورده 

افتخارات بسیار زیادی را کسب تا امروز  ابتدا  از  کرده است و توانست خیلی سریع به بزرگترین    شرکت کاله 
 .صادرکننده لبنیات تبدیل شود. این شرکت حتی توانست به قاره آمریکا نیز لبنیات صادرات کند 

 
تن، کار خود را شروع    6جالب است بدانید که این شرکت بزرگ در ابتدا با جذب مقدار بسیار کمی شیر، حدود  

تن شیر جذب کند. اهداف شرکت کاله به قدری دقیق بودند    ۲۵۰۰روز بیش از  تواند در هر  کرد، اما امروزه می 
هایی که در  که امروزه این شرکت به بزرگترین قطب جذب شیر در ایران تبدیل شده است، همچنین نوع آوری 

افتاد، اعم از ماست  اتفاق  های همزده، ماست سون، ماست دوالیه ترکی،  های طعم دار، ماستاین کارخانه 
ای، ماست یونانی، کفیر، ماست الکتیویا و انواع بسیار زیادی از محصوالت دیگر، نگرشی جدید را  است میوه م

 .نسبت به لبنیات ایجاد کرد 

 
این شرکت در ابتدا پس از جذب شیر، شروع به تولید انواع پنیر کرد و سرانجام توانست انواع مختلف پنیر  

دار و پنیر پارمزان را به نقطه تولید و پخش برساند. سلیمانی با تأسیس  مانند پنیر گودا، پنیر تبریزی، پنیر چ 
گوید: هدف من تولید است. کشوری که به  شرکت کاله به یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران تبدیل شد. او می 

رخانه  خورد. جالب است بدانید این کاقدر کافی تولیدات نداشته باشد، قطعاً در ایجاد شغل هم به مشکل می 
شود. شرکت کاله  های ایران محسوب می هکتار است و جزو بزرگترین کارخانه   ۱۵لبنی هم اکنون به مساحت  

 .ای از سهام لبنیات را در کشور در دست بگیردها موفق شده است بخش عمده پس از طی این سال 

 
 
 
 
 

 افتخارات غالمعلی سلیمانی
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کاله، اطالعات کسب کنیم؛ بعد از آن به سراغ افتخارات  های بنیانگذار شرکت  موفقیتبد نیست در ادامه، کمی از  
 .رویمو جوایز خود شرکت کاله می 

، نشان عالی مدیر شایسته ملی را از  ۹۵در ابتدا باید بگویم که غالمعلی سلیمانی موفق شد در اول مهر سال  
  ۲۰۱۵افتخار ملی صادرات را در دست دارد. در سال  رئیس جمهور حسن روحانی دریافت کند. او همچنین مدال  

سلیمانی به عنوان نخبه اقتصادی در جهان اسالم انتخاب شد، همچنین او از جمله افراد تاثیر گذار در حوزه  
 :اقتصاد است. برخی دیگر از جوایز و افتخارات سلیمانی به شرح زیر هستند

 96دریافت تندیس جشنواره رهبران کارآفرین سال  •

 ۹۶کسب نشان امین الضرب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال  •

 ۹۶کسب تندیس مشتری نمونه بانک کشاورزی در سال  •

 ۹۶ای و صنایع غذایی سال کسب تندیس انستیتو تحقیقات تغذیه  •

 ۹۵کسب تندیس کارآفرین برتر از دانشگاه تهران در سال  •

 تصادی از ششمین دوره سرمایه گذاری در مالزی دریافت جایزه بین المللی و اق  •

 ۹۳کسب نشان عالی مدیر شایسته ملی از اجالس مدیر شایسته ملی سال  •

کارخانه دارد. او پس از تمام    ۲۰شرکت و    ۴۰ها در حال حاضر  غالمعلی سلیمانی پس از کسب این موفقیت 
انجام داد. او موفق شد باشگاه ورزشی کاله    گذاریها بازهم دست از تالش بر نداشت و در ورزش هم سرمایه این 

 .را تاسیس کند 

 

 برخی از افتخارات کاله 

 ۷۵دریافت عنوان فرآورده برتر از طرف انجمن تغذیه ایران در سال  •

 ۷۷انتخاب به عنوان واحد نمونه دوازدهمین کنگره صنایع غذایی کشور در سال  •

 ۷۹انتخاب به عنوان واحد نمونه تولیدی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال  •

های گوشتی از جانب انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران  انتخاب به عنوان شرکت برگزیده فرآورده  •
 ۸۱در سال  

 ۲۰۰۳المللی کیفیت و تکنولوژی سوئیس در سال دریافت جایزه سال در بیست و چهارمین نشان بین  •

 ۸۳کسب گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت صنایع غذایی در سال  •

 ۲۰۰۰و  ۹۰۰۱کسب گواهینامه سیستم تنظیم کیفیت ایزو   •

 
 ۸۵انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی از طرف وزارت صنایع ایران در سال   •

 ۸۶کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سال   •

 ۸۷دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان از جانب سازمان حمایت از مصرف کنندگان سال   •
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 ۸۸نه تولید ملی از وزارت صنایع ایران در سال  کسب لوح افتخار واحد نمو •

 ۸۸انتخاب به عنوان واحد نمونه تحقیقات و توسعه شرکت از جانب جشنواره شهاب در سال  •

ای که این شرکت دریافت کرد مربوط  ها تنها بخشی از افتخارات شرکت کاله بودند. در نهایت آخرین جایزه این 
سال   گو  ۹۷به  شد  موفق  این شرکت  همایش است.  مرکز  در  را  محبوب  برند  زرین  تندیس  و  های  اهینامه 

 .المللی صدا و سیما دریافت کندبین

 
در دهمین دوره از جشنواره    ۹۲یابد. این شرکت در سال های شرکت کاله در همین جا پایان نمی البته موفقیت 

برند برتر ایران معرفی شد. این برند هم اکنون در جایگاه چهل    ۱۰۰ملی قهرمانان صنعت ایران به عنوان یکی از  
در   برتر  کننده  صادر  تنها  پیاپی  سال  هفت  شد  موفق  همچنین  دارد،  قرار  جهان  در  غذایی  صنایع  هشتم  و 

 .های لبنی در ایران باشدفراورده 
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