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 دیگر بسیاری مثل نیز او. آمد دنیا به تهران در 7531 تابستان در بختیاری بابک

 1 در که طوری به بوده، مند عالقه درآمد کسب و مالی استقالل به کودکی از کارآفرینان

 خریدمی شکالت و آدامس و کیک را اشتوجیبی پول مادر و پدر چشم از دور گاهی سالگی

 ورشکست پدرش سالگی 71 در که هم وقتی. کردمی بساط شانمحله استخر جلوی و

 فروختن و سرد ساندویچ چند خریدن با هاصبح برند،می پناه مادربزرگ خانه به و شودمی

 .کردمی تأمین را اشتوجیبی پول ها،همکالسی به تفریح زنگ در آنها

 

 داری نمایشگاه تا مسافرکشی از

 انهخ لوازم تمام فروش پول که کندمی آغاز زمانی را کارش و کسب نخستین بختیاری بابک

 فروش از مادرم که تومانی میلیون 2 سرمایه با 17 سال در: »گیردمی قرار اختیارش در

 به آمدم و رفت وسیله هم که خریدم پیکانی داد، قرار اختیارم در مان خانه لوازم تمام

 کار این از چند هر. کردممی مسافرکشی تهران هایخیابان در آن با هم و بود دانشگاه

. باشد سازگار من روحیات با که نبود شغلی اما داشتم درآمد هم تومان هزار 71 روزی

 راه شراکتی رستورانی تومانی میلیون 1 سرمایه با دوستان از یکی با و فروختم را ماشین

 به دوران نکردن محاسبه و گردش در سرمایه و مالی پشتوانه نداشتن. کردیم اندازی

 .بدهیم دست از را مان سرمایه تمام یکسال از کمتر در شد باعث کار، خوردن خاک اصطالح

 

 موفق کارآفرین یک بختیاری بابک سود اولین

 شکست تجربه. پرداختم ساندویچ فروش به و کردم اجاره را ایمدرسه بوفه مدتی از بعد

 31 زرو باالی سود و آمد کمکم به نبود دکور و باال سرمایه به نیاز که اینجا در رستوران در

 و کردم اجاره نیز را دیگر مدرسه 2 بوفه موفقیت، این با. زد رقم برایم را تومانی هزار

 روعش مدارس تعطیلی فصل اینکه تا. کردم تجربه را ایزنجیره فروش نخستین شکل بدین

 .شد

 

 از. آورد خانه حیاط گوشه را کارش دفتر مستعمل لوازم پدرم روزی که بودم کاری دنبال

 فروش آگهی چاپ سپس و آنها آمیزی رنگ و تعمیر با و کردم استفاده آمده وجود به فرصت

 تومانی هزار 111 سود این. بفروشم خوبی قیمت به را لوازم تمام توانستم ، روزنامه در

 اداری لوازم فروش و خرید به آگهی چاپ با و برود باالتر داریبوفه از امتوقع تا شد عاملی

 فروشگاه چند و کردم اندازیراه اداری لوازم تولید کارگاه چند کم کم. بپردازم دوم دست
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 و تولید از و داشت خوبی رونق کارمان و کسب اوایل در. زدم آنها فروش برای ایزنجیره

 ها،کتاب و حساب دقیق نکردن محاسبه دلیل به اما. بودیم برخوردار باالیی فروش

 چک تومان میلیون 511 با بلکه دادم دست از را ام سرمایه تمام تنها نه و شدم ورشکست

 .«نماند باقی برایم زندان هایمیله پشت جز جایی برگشتی،

 

 هر که کند آنقدر. چرخدمی دیگری هرجای از کندتر زندان در ساعت هایعقربه گویندمی

 بابک برای دیگر چیز هر مانند نیز زندان اما. کشدمی طول سال یک اندازه به ساعتش

 هاییآرزو کند؛ فکر آرزوهایش و زندگی به بیرون پرهیاهوی محیط از فارغ تا بود فرصتی

 .کند متوقفشان توانستنمی اما انداخت تأخیر به را آنها هاشکست برخی چند هر که

 

 موفق کارآفرین یک بختیاری بابک خاطرات صندوقچه از ایایده

 کی طراحی با کارها و کسب برخی اما. پردازندمی مشتریان نیاز رفع به عموماً کارها و کسب

 وجودش به نیاز آن، از قبل که پردازندمی جدید محصولی یا خدمت ارائه به نوآوری

 خلق پی در اشبلندپروازانه رؤیاهای به رسیدن برای نیز بختیاری. شدنمی احساس

 رضایت از بعد. کردممی احساس زیادی انرژی و توان وجودم در:» بود جدید محصولی

 بر و نبود موفق چندان که کردم امتحان را دیگر کار چند زندان از آزادی و شاکیان

 در ایآبمیوه چین، به دوستان از یکی با همراه سفری در اینکه تا. افزود هایمبدهی

 هبلک آبمیوه رنگ و مزه نه البته. کرد مشغول خود به خیلی مرا ذهن که خوردیم رستورانی

 موقع آن. بود شده خارج نوشیدن برای نی یک آن وسط از که دردار لیوانی در آن سرو

 .نداشت وجود ایران در لیوانی چنین

 

 فکر این به مدتها تا ذهنم. بازگشتیم ایران به و خرید را آن ساختِ دستگاهِ دوستم

 یاخاطره یاد به اینکه تا کرد ارائه لیوان این با توانمی دیگری محصول چه که بود مشغول

 در را آن ابتدا خرید،می بستنی مادرم وقت هر که آمد یادم. افتادم ام کودکی دوران از

 سر ته تا و کردممی اضافه آن به اسمارتیز چند سپس شود، رقیق تا زدممی هم ظرفی

 شدم خوشحال آنچنان خاطره این یادآوری از. دادمی مزه خیلی که خوردممی و کشیدممی

 مرا واج و هاجاطرافیان که ای گونه به «یافتم یافتم» گفتممی دائم و پریدم جایم از که

 .نگریستندمی
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 دشومی مصرف نی یک با و دارد در که لیوانی در شل بستنی فروش و تولید ایده واقع در

 .شد آغاز کودکی خاطره یادآوری از

 

 کردم اجاره معروف و بزرگ فروشی بستنی دو بین تهران شمال در ای مغازه وام و قرض با

 اهبرخی دید از(. بندی بسته بستنی)  پک آیس مرکزی شعبه نوشتم آن تابلوی روی و

 برای نظیر بی فرصت یک این خودم نظر به اما بود ریسک یک بزرگ رقیب دو بین محاصره

 عرضه هم ما و بستنی خوردن و خریدن برای بود بازاری محل آن واقع در. بود شدن دیده

 .بودیم بستنی از جدیدی نوع کننده

 

 تنیبس مزه و سرو نحوه از که رضایتی با مانمشتریان یعنی. بود دهان به دهان ما تبلیغات

 داابت در ما تبلیغات از یکی. کردندمی رسانیاطالع نیز خود دوستان دیگر به داشتند ما

 توقف محل آن در بستنی خوردن برای که بود خودروهایی راننده به رایگان بستنی دادن

 خارجی که خاصش نام و آن لوگوی بستنی، مدل این دیدن با همراهانشان و آنها. کردندمی

 ردهخو قاشق با زمان آن تا که نی با بستنی و مغازه داخل بیایند تا شدندمی کنجکاو بود،

 طراحی لوگو، نوع بستنی، بندی بسته در نوآوری واقع در. کنند امتحان را شدمی

 فراوان استقبال باعث شفاهی تبلیغات و بود پیشینم تجربیات حاصل که داخلی دکوراسیون

 زود خیلی نیز را دوم شعبه که طوری به. شد ما سریع موفقیت و محصول این از مردم

 .بودند شده تبدیل مان قرص پا و پر مشتریان به نیز طلبکارانم حتی. کردیم افتتاح

 

 به نیز من. داشتند نمایندگی گرفتن درخواست و کردندمی مراجعه زیادی افراد کمکم

 و مرکزی شعبه مطابق هاشعبه مدیریت نحوه که کردممی موافقت امتیاز واگذاری با شرطی

 مجهز ها،مغازه داخلی مبلمان و دکوراسیون مانند خدماتی همچنین. بگیرد صورت ما نظارت

 شرکت انحصار در بستنی اولیه مواد دادن و مخصوص هایلیوان تهیه آشپزخانه، کردن

 فتگر وسعت ما ایزنجیره فروش سیستم گونه بدین. بگیرد انجام من مدیریت با و مرکزی

 رکورد یک دنیا در که رسید عدد717 به هایمانشعبه تعداد ماه 7 مدت در که طوری به

 کار و کسب این از غیرمستقیم و مستقیم طور به که افرادی تعداد و شودمی محسوب

 511 بدهی توانستم تنها نه مدت این در. یافت افزایش نفر هزار 3 به شدندمی منتفع

 .«شد عایدم سود نیز تومان میلیارد پنج حدود بلکه بپردازم را امتومانی میلیون

 

 است ایرانی برتر برند صد لیست در که موفق کارآفرین یک بختیاری بابک 
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 در کارش و کسب 66 سال و شودمی معرفی ملی برتر کارآفرین عنوان به او 67 سال در

 خورده شکست کارهای و کسب البته. کندمی خوش جا ایرانی برتر برند صد لیست

 هب داری رستوران و مبلمان فروش زمینه در و کندمی احیا بیشتر درایت با را اشپیشین

 ماست و آبمیوه همچون دیگری محصوالت روی آنکه ضمن. یابدمی دست خوبی هایموفقیت

 .دهدمی انجام هایینوآوری بستنی و

 

 .است طالیی تجربه یک شکست هر

 عموق هر. تجربیاتم افزایش برای دانممی ایبازی را خوردن زمین:»گویدمی بختیاری بابک

 یبیشتر قدرت با و شدم بلند خودم هایتوانایی به اتکا با و شدم تر قوی خوردم زمین که

 افراد. شود تبدیل قوی انسانی به تواندنمی نخورد، زمین که کسی. دادم ادامه حرکت به

 هک کسانی. اندرسیده پیروزی به خوردن زمین و شکست هابار از بعد دنیا ثروتمند و موفق

 با که آهنی همچون سازدمی تر قوی را آنها زندگی هایبحران که بدانند اندخورده زمین

 .«شودمی بدل سخت فوالدی به حرارت

 نداشتن: » گویدمی و داندمی یکسان همه برای را بیاری خوش و شانس کارآفرین این

 به موجود هایفرصت از توانندنمی که است ضعیفی هایآدم بهانه شانس و بیاری خوش

 به و توجه بی برخی. دارد بستگی افراد خود هایتوانمندی به چیز همه. کنند استفاده خوبی

 پیش هایموقعیت از صحیح ارتباط برقراری با برخی و گذرندمی هاموقعیت کنار از سادگی

 .«کنندمی تبدیل ثروت به را فرصتی هر آمده

 

 اهمخو قطع طور به ثروت یا است بهتر علم که بپرسند من از اگر:» گویدمی بختیاری بابک

 یول کردم رها تمام نیمه عمران مهندسی رشته در را آکادمیکم تحصیالت اگرچه. علم گفت

 افزایش را ام تجاری اطالعات فرصتی هر در. ام نگذاشته کنار را کتاب خواندن هرگز

 اتوبوس، تاکسی، داخل نوجوانی دوران از. است عشق یک من برای کتاب خواندن. دهممی

 و تجارت زمینه در ام عالقه مورد هایکتاب خواندن به … و بانک انتظار صف دکتر، مطب

 دریغ خودم از را یادگیری فرصت گرفتاری و کار بهانه به وقت هیچ و پرداختممی موفقیت،

 .کنمنمی

 

 موفق کارآفرین یک بختیاری بابک نظر از 61-21 قانون

http://www.fekreparvaz.com/
http://www.fekreparvaz.com/


 

6 
 Fekreparvaz.com 

 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 هک کنم اشاره باید «تو پاره» آقای هشتاد بیست، قانون به هم ریزیبرنامه اهمیت مورد در

 از درصد هشتاد دهیم،می انجام که کارهایی و هافعالیت همه از درصد بیست گویدمی

 .آوردمی ارمغان به برایمان را معنادار و مهم نتایج

 

 که مسیری در را ما و کرد خواهد ایجاد تفاوت ما زندگی در درصد 21 این انجام واقع در

 طراحی ای گونه به باید را زندگیمان ریزی برنامه پس. داد خواهد قرار داریم، را آن آرزوی

 نظم و ریزیبرنامه با دارم اعتقاد من. شود عایدمان نتایج بیشتری زمان کمترین در که کنیم

 خانواده کنار در را بیشتری اوقات تا کرد آزاد را زیادی هایفرصت توانمی کارها به دادن

 .گذراند

 

 ماا کنندمی مغازه یک درگیر را وقتشان شب تا صبح از عمر تمام در که بینیممی را هابرخی

 هبلک کنندمی کنترل دور از را مغازه آن تنها نه سیستم، یک از گیریبهره با دیگر برخی

 بیشتر کارهایم چقدر هر کنم اعتراف باید. کنند اندازیراه هم دیگر مغازه هاده توانندمی

 یزن وقتم ندارد، نیازی من فیزیکی حضور به که سیستمی از مندی بهره دلیل به شود،می

 مورد که رزمی ورزش به و باشم امخانواده با را بیشتری اوقات توانممی و شودمی آزادتر

 آنکه بدون باشم داشته ام برنامه در مدتی طوالنی هایمسافرت و بپردازم است امعالقه

 .شود ایجاد کارم و کسب اداره در مشکلی کمترین

 

 راه را ایران در ای زنجیره فروش بزرگترین سالگی 51 از کمتر سنی در که کارآفرینی

 در را خودم کارآفرین یک عنوان به:» گویدمی رسید، موفقیت و ثروت اوج به و کرد اندازی

 به که است دلیل این به دارم کارم در پیشرفتی امروز اگر و بینممی راه ابتدای

 اعتقاد هدف و تالش ریزی،برنامه باور، تخیل، اصل پنج به کار در. ام داده بها هایمانگیزه

. کنیم فکر خواهیممی که ای ایده هر به تا دهدمی را امکان این ما به تخیل. دارم

 .است موفقیت مهم رمز دومین کارمان و کسب رشد و هایمانتوانایی به باورداشتن

 

 ریزی برنامه واقع در. کنیم ریزی برنامه باید رؤیایمان کردن عملی برای بعد مرحله در

 وجل به رو را کارمان و کسب تواندمی پارتی و پول داشتن بدون حتی که است سناریویی

 مراحل بدون که است تالش آخر مرحله. بینیمنمی را مقصد آن وجود بدون و کند هدایت

 برای مهم بسیار نکته یک البته. داشت نخواهد شما موفقیت در تأثیری هیچ عامل این قبلی

 و ذهن از سیاه و منفی افکار کردن دور رؤیاهایمان، دادن شکل و موفقیت به رسیدن
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 در بکر هایایده و نو هایاندیشه زایش برای هستند مزاحمی و مخل آنها که است قلبمان

 .«ذهنمان

 

 .است مسیر پیمودن در موفقیت لذت

:» ویدگمی و داندمی نادرست را فرزندان به امکانات تمام گذاشتن اختیار در بختیاری بابک

 دبای آنها. شودمی معنا بی برایشان زندگی شود، مهیا هابچه برای چیز همه زحمت بدون اگر

 .بدانند را قدرش و بچشند را آن مزه تا کنند حرکت موفقیت مسیر در زحمت و تالش با

 هک آنگاه. بگذارند سر پشت را موانع تا شوند بلند و بخورند زمین بارها راه این در باید

 استفاده آن از شکل بهترین به گیرد قرار اختیارشان در چه هر شدند محکم فوالد همچون

 .«کنندمی

 

 ادامه و ذاتی نه و داندمی آموختنی را کاری و کسب هر در موفقیت همچنین بختیاری

 از. کنندمی پیدا را موفقیت هایراه مختلف هایکالس در حضور با زیادی افراد» :دهدمی

 به و دارند قوی باوری دارند،می نگه قوی را شانروحیه و گیرندمی درس هایشانشکست

 قطعاً کنند تالش هایشانآرزو به رسیدن جهت در اگر هاانسان. امیدوارند کارشان آینده

 و سستی دلیل به افراد از بسیاری متأسفانه اما. بود خواهیم شاهد دنیا در را بهتری رشد

 برایشان حسرت جز اینتیجه که گذرندمی هایشانآرزو پیگیری از باور نداشتن و تنبلی

 را جهانی هایعرصه در حضور و نیست متصور هایشآرزو برای انتهایی وی.«ماندنمی باقی

 و عراق کویت، مالزی، در شعبی افتتاح با را راه این از مسیری که داندمی آرزویش حداقل

 تأکید «است مشتری با حق همیشه»شعار رعایت به همچنین. است پیموده متحده امارات

 .«است کاری و کسب هر برکت مشتری رضایت» است معتقد و کندمی

 

 که کسی هر با:» گویدمی و داندمی هاکار و کسب رشد در تأثیرگذار عاملی را ارتباطات او

 دارد، اطالعاتی کس هر که چرا آمد؛ کمکم به روزی یک کردم برقرار ارتباط و شدم دوست

 مؤثر کارمان و کسب پیشبرد در تواندمی که دارد ارتباطاتی و شناسدمی را محصوالتی

 .«ندک ایجاد کارمان و کسب رشد برای باال ایانگیزه تواندمی نیز سالم رقابت حتی. باشد
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 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع

mortezaelahi.com 
 

 برای دانلود زندیگ نامه ی دیگر افراد موفق 

 و مطالب رایگان موفقییت و انگیزیش

 به سایت فکر پرواز رجوع کنید 

fekreparvaz.com 

 

 هدیه ای رایگان اما با ارزش برای شما

 دانلود هدیه
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