
  )وغن هاي هيدروژني آشپزيتوليد ر(گيتس هندي  بيل -عظيم پرمجي 

 
 Azim Premji  تـا بـه حـال     اين عنوان را از آن خـود نمـوده و   1999ثروتمندترين مرد كشور هندوستان است كه از سال

توليـد روغـن هـاي هيـدروژني آشـپزي       سالياني است كـه بـه   كمپاني تحت فرمان او  Wipro .همچنان آن را دارا مي باشد
نكتـه جالـب در مـورد ايـن     . بسياري از كشـورهاي منطقـه را در اختيـار دارد    شور هند بلكه بازارمشغول است و نه تنها بازار ك

افزار كامپيوتري نيز در  كه اگرچه محصول اصلي و اوليه آن روغن هاي آشپزي مي باشد اما در توليد انواع نرم كمپاني آن است
نفـر اول جهـان از نظـر ثـروت و      20ن بار نام او در ليست اولي براي 2000در سال  .كشور هند جز اولين ها به حساب مي آيد

 يكـي از . از آن زمان تاكنون همواره نام او در ليست هاي مختلف اقتصـادي مشـاهده مـي گـردد     نفوذ اقتصادي جاي گرفت و

توسـط  اولين بـار   2003سال  است كه در» بيل گيتس هندي«مهمترين عناويني كه در طي اين سال ها به او اعطا شده لقب 
ــبكه   ــگر شــــــــ ــك گزارشــــــــ ــد   BBCيــــــــ ــده شــــــــ ــام خوانــــــــ ــن نــــــــ ــه ايــــــــ   .بــــــــ

Azim Premji   پدرش بنيانگذار كارخانه. به دنيا آمد 1945ژوالي سال  24در Wipro اوضاع اقتصادي  بود و از همين رو
 .مناســـــــــــــــــبي را بـــــــــــــــــراي خـــــــــــــــــانواده فـــــــــــــــــراهم آورده بـــــــــــــــــود    

Azim وارد  اي ادامه تحصيل در رشـته مهندسـي بـرق   همانند ديگر همسن و ساالنش پشت سر گذاشت و بر دوران مدرسه را
  .اياالت متحده شدStanfordدانشگاه

 
 همزمان با فارغ التحصيلي از دانشگاه وارد كمپاني پدر شد و اندكي بعد در همان سال سالگي، 21يعني در سن  1966در سال 

ميليـون دالر بـود    5/1شـركت   د سرمايهش Wipro وارد Azim هنگامي كه. پدر از دنيا رفت و امور را به دست فرزند سپرد
به يك امپراطوري حقيقي با سـرمايه   Wipro كمپاني Azim حال پس از مدت ها مديريت او و به كارگيري شيوه هاي نوين

  .مشغول به فعاليت استميليارد دالر 4/1اي افزون بر 

و اسـتعداد خـود، اصـولي را     دانش روز و ابتكـار درهم آميختن  او كه در سنين جواني كنترل امور را در دست گرفت توانست با
مديريتي  مهم ترين دستاورد. امروزه مشغول آموختن آن اصول هستند داز مديران جوان كشور هن پايه ريزي نمايد كه بسياري

به  از كمپاني هاي بزرگ اهداف خود را همانگونه كه مستحضريد بسياري. او تغيير سيستم ارزش گذاري شركت هاي بزرگ بود
آنها زندگي مردم را تحت تاثير قرار دهد و آنها را وسوسه نمايد تا از خدمات  گونه اي ترتيب مي دهند كه خدمات يا محصوالت

است كه به مـردم خـط مـي     به عبارت ساده تر اين محصوالت كمپاني هاي بزرگ. محصوالت اين شركت ها استفاده نمايند يا
آشكار اين قاعده و تلقي آن به عنوان يك طعمه تحقيرآميـز   با نقض Azim اما. نمايددهد و مسير زندگي آنها را مشخص مي 

هميشه  در پيش گرفت كه نياز مردم و سليقه آنها به محصوالت او جهت بخشد و در اين راه او براي مصرف كنندگان، روشي را
به تعهداتش در قبال مردم بايد سود و  يدنبه باور او يك تجارت جهت تحقق بخش. ساليق عموم طبقات جامعه را جويا مي شد

 .ده تبــديل گــردد واقعــي بــدون كلــك و در عــين حــال ســود  ضــررهاي بســياري را متحمــل گــردد تــا بــه يــك تجــارت 

 در تمامي مراحل مختلـف كـار   Premji .مي توان به نحوه نگرش او به مديرانش اشاره كرد از ديگر علل موفقيت بي نظير او

مراتب متذكر مي شود و اعالم مي كند  ويي با مديران بخش هاي مختلف توان كيفي و مديريتي آنها را بههمواره در زمان رويار
 هنگامي كه او اهداف آتـي شـركت را  . پيشبرد اهداف كمپاني قدم بردارند كه با چنين قدرتي آنها بسيار بهتر مي توانند جهت



تلقي مي كنند و از  طرح مي كند، همگان اين اهداف را دست يافتنيبردن روحيه و اعتماد به نفس كاركنانش م همزمان با باال
  .همان ابتداي راه با آنها اخت مي شوند

ــالي   ــز خـــ ــب نيـــ ــن مطلـــ ــر ايـــ ــرش  ذكـــ ــه در نگـــ ــت كـــ ــف نيســـ  Azim Premji از لطـــ

تعـدد  جايگاه قرار دارند و ايـن ارزش گـذاري او بـه اليـه هـاي مختلـف و سـطوح م        ارزش هاي اجتماعي و انساني در باالترين
كاركنـان زشـت و قبـيح     تحت فرمانش نفوذ كرده است و اينگونه است كه هر نوع عمل غيراخالقي توسط تك تك امپراطوري

به اصول اخالقي و وفاداري به مردم پيش از هـر اصـل    پايبندي Premji در قانون. شمرده شده و همه از آن پرهيز مي كنند
  .تجاري ديگر جاي گرفته است

 


