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 تحصیالت و زندگی دوران

 سپس و ایتالیا ، سوئیس در وی. است تهران در5131 فروردین 51 متولد پاکزاد بیژن

 با آنجا در و رفت” Le Rosey“ یعنی سوئیس، پولدارهای مدرسه به. کرد تحصیل آمریکا

 از زیادی تعداد درحقیقت.  شد همکالسی ”ریتر پرنس“ مانند بزرگ های شاهزاده

 قهسلی که دریافت همانجا. کرد شکار و شناسایی سوئیسی مدرسه همان در را مشتریانش

 سفارش و خرید برای را آنها نظر توان می شکلی چه به و است چگونه پولدار های آدم ی

 و کرد مهاجرت آمریکا متحده ایاالت به 5113 سال در. کرد جلب خود سوی به اجناس

 فروشگاه این. کرد افتتاح کالیفرنیا هیلز بورلی در 5791 سال در را خود بوتیک نخستین

 هاتن فروشگاه این از بازدید. است جهان فروشگاههای ترین گرانقیمت از یکی حاضر حال در

 بیجان لوازم و فصلی های مجموعه بعد به سال آن از. است پذیرامکان قبلی وقت داشتن با

 بیژن زنانه و مردانه های ادکلن و عطر. کند می طراحی دنیا افراد معروفترین برای را خود

 در ها شیشه این از یکی. است معروف خود متمایز شکل ای حلقه های شیشه برای

-علمی موزه بزرگترین که) واشینگتن در اسمیتسونین موسسه موزه دائمی نمایشگاه

 فرمول بیژن خود گفته به. . دارد قرار نمایش معرض در( است جهان تحقیقاتی-فرهنگی

 .است برداشته در هزینه برایش دالر میلیون 31 حدود عطر نوع هر

 جان سناتور پوتین، والدیمیر بوش، مانند جهان مردان معروفترین از تعدادی برای بیژن

 ستیوا هاپکینز، آنتونی کروز، تام شوارزنگر، آرنولد ریگان، رونالد آلن، پل بلر، تونی کری،

 جورجیو همچون بزرگی طراحان حتی و نژاد احمدی ودناظری،محم شهرام اوباما، واین،باراک

 اطرخ به همچنین. است کرده طراحی لباس دیگر بسیاری و اسکاردالرنتا و فورد تام آرمانی،

 نزب مرسدس مشکی، داخلی تزیینات با رنگ زرد آزور بنتلی نظیر هاییاتومبیل داشتن

 و رنگ زرد کوپه فانتوم رولزرویس رنگ، زرد ۰1۴اف فراری مشکی، الرن مک آرالاس

 و شرکت، مدیریت در زیرکی و پشتکار در را بیژن بسیاری. بود معروف ویرون بوگاتی

 می یزندگ کالیفرنیا هیلز بورلی در بیژن. میدانند تجارت دنیای بهترینهای از عمومی روابط

 53 مجلل نمایش سالن و نمایشگاه. دارد فلوریدا و میالن نیویورک، در هایی خانه اما کند،

 و دکوراسیون. است شده ساخته ای مدیترانه سبک به هیلز بورلی در اش دالری میلیون

 نتزئی حیاط. دارد خاصی زیبایی هم اش خانه.است ستایش قابل شکوه با سالن این طراحی

 اتاق از کدام هر. است شده آراسته رنگ زرد گلهای از ایتالیایی گلدان 1۴۴ با منزل شده
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 از شده قاب های عکس. کرم و ای قهوه یا زرد و مشکی مثال دارد، خاصی رنگی ترکیب ها

 رقص. است بسته نقش دیوارها بر او مشهور مشتریان و ها نمایش بیژن، قبلی های آگهی

 .است سلیقه و تجمل زیبایی، از نمادی و دارد ماشین پارکینگ 31 زیبایش

 

 افتخارات

 آمریکا لیبرتی دانشگاه از زیبا هنرهای و علوم افتخاری دکترای دارای

 57۱۱ مردانه عطر ترینموفق فیفا جوایز

 57۱۱ زنانه عطر بسته ترینموفق فیفا جوایز

 5779 ایزنجیره هایفروشگاه/  سال ستاره مردانه عطر فیفا جوایز

 5779 مردانه تبلیغاتی کمپین بهترین فیفا جوایز

5771 Ig Nobel Chemistry Prize 

3۴5۴ Otis College of Art and Design دیزان اتیس افتخار نشان 

 هر 5771 تا 577۴ های سال در آن از پس و متوالی طور به 57۱9 تا 57۱۴ های سال از

 .کند دریافت Art Direction مجله از را خالقیت جایزه توانست بیژن سال

 

 از بیشتر”  DNA“ های ادکلن و عطرها فروش از اش ساالنه درآمد اکنون “پاکزاد بیژن ”

 و پولدارها از خیلی و است واقعی آفرین پول یک او. است درسال دالر میلیون 1۴۴

 .کنند می افتخار خویش های لباس یا خود عطر روی او نام داشتن به دنیا توانگرهای

 

 پاکزاد بیژن با مصاحبه

 دیش هنر و مد درجهان اسطوره یک به تبدیل یکباره تو که افتاد اتفاقی چه بیژن:  موفقیت

 ؟

 

.  شوم می مشهوری فرد کردم می احساس کودکی همان از بخواهید را راستش:  بیژن

 یا عالقه هیچ که بود مهندسی ام تحصیلی رشته.  شوم وکیل یا دکتر من خواست می پدرم

 می بدان ناپذیری وصف عالقه با و بود طراحی جانب به من شوق همه ، نداشتم بدان

 و پرداختم تحصیل به بازاریابی رشته در آنجا در و رفتم آمریکا به سوئیس از.  پرداختم

 .بکشانم آمریکا به را اروپا مد که گرفت قوت من در فکر این همانجا

 

 ؟ کنی جلب خود بسوی را متفاوت های آدم همه این اعتماد شدی موفق چگونه:  موفقیت
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 توقعات و مشتری شناختن همیشه من هدف.  مشتریانم تک تک به دادن اهمیت با:  بیژن

 کت تک من است شده زیاد بسیار مشتریان تعداد اینکه با نیز امروز حتی.  است اوبوده

 تفاوتم دادگاه قاضی یک با باید سینما ستاره یک لباس مثال عنوان به. شناسم می را آنها

 خواهد چه لباس درآن او که بدانم باید کنم می طراحی فردی برای را لباس وقتی باشد،

 فروشگاه داخل آلن وودی مانند افراد ”مضمون این با اند ساخته جوکی من مورد در. کرد

 ”شوند می خارج گرانت کری ومانند شوند می

 

 ؟ کردی برگزار را مد نمایشگاه اولین سالی درچه:  موفقیت

 

. دادم ترتیب مجلل نمایشگاهی هموطنانم از یکی مالی کمک با 5791 سال در : بیژن

 افرادی و بود قیمت گران لوسترهایی و کمیاب مرمر سنگ از میزهایی دارای نمایشگاه

 .نمود جلب خود به را بروئنی سلطان و اردن شاه اسپانیا پادشاه کارلوس خوان مانند

 

 ؟ است چگونه مشتری ورود از پس تو کارگزاران برخورد اولین:  موفقیت

 

 اب وسپس آورند بعمل پذیرایی او از ابتدا پرسشی هر از قبل ام خواسته آنها از من: بیژن

 طریق ازاین نمایندو حاصل اطالع اهدافش و وسوابق عالیق از.باشند داشته وگو گفت او

 رییس ریگان روناد که هنگامی مثال کنند، طراحی را اش عالقه مورد لباس نوع بتوانند

 مینک ازپوست آستری با را جین پارچه ، خواست گرم لباس ازمن آمریکا سابق جمهور

 به من نباشند درفروشگاه حضور به قادر افراد اگر هم گاهی البته کردم طراحی برایش

 .روم می آنان نزد به خود خیاطان همراه

 

 ؟ کنی می تامین کجا از را هایت پارچه:  موفقیت

 

 سفارش از قبل ابتدا من.  اند شده آزمایش قبال که معتبر های کننده تولید از:  بیژن

 سه ات افتاد مقبول اگر و کنم بررسی را آن کیفیت تا پوشم می را نظر مورد پارچه از لباسی

 مینتض را کاال آن انحصاری حقوق تا کنم می پرداخت کننده تولید به را اصلی هزینه برابر

 الیکا کیفیت به که است اهمیتی آنهم دلیل و است من کار های مشخصه از یکی این. نماید

 .کند جلوه روی زیاده کارها این برخی نظر در شاید.  نهم می خود
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 اید؟ آورده دست به توفیقی چه عطریات مورد در:  موفقیت

 

 طرح حتی باشد، متفاوت که کنم درست را عطری من تا کشید طول زیادی های سال:  بیژن

 نمی زنانه عطر من شد واقع من قبول مورد اینکه تا شد نویسی پیش بار ۱۴۴ آن شیشه

 بسیاری زنان روبا همین از هستند، مردانه همگی من های لباس که مخصوصا. خواستم

 57۱۱ سال در شدم موفق نهایتا و پسندند می مرد رابرای بویی چه بدانم تا کردم مصاحبه

. نمک دریافت عطر بهترین برای را نیویورک اسکار جایزه که کنم تولید را بیژن مردانه عطر

 هبود من حامی همواره که زنانی از قدردانی پاس وبه کردم تولید هم زنانه عطر بعدها البته

 .نمودم تقدیم ایشان به اند

 

 ؟ عشق یا کنی کارمی پول برای بگو جمله یک در : موفقیت

 

 ردنک کار به من برم می لذت دارم فرد به منحصر تولیداتی ازاینکه من ;کار به عشق البته

 . ورزم می عشق کارم به چون دهم می انجام را کار این اما ، ندارم نیاز هفته روز هفت

 

 قشر تو خریداران ؟ کنی نمی تولید محصول ، معمولی های آدم برای تو!  بیژن:  موفقیت

 هم نفر هزار پنج و بیست به دنیا کل در آنها تعداد شاید که هستند جامعه از خاصی

 ؟ ای کرده انتخاب خود اصلی مشتریان عنوان به را جامعه از خاص طبقه این چرا.نرسد

 

 قیمت گران های لباس با بیژن بیژن عطرهای چند هر.  نیست درست هم چندان مساله ین

 کشورشان معتبر های مغازه در را آن توانند می هم معمولی هایانسان از خیلی اما اند،

 اما ، ام کرده باز ای جداگانه حساب زمین روی های پولدارترین برای من. کنند خریداری

 دیدباز از بسیاری.  نگیرم نظر در نیستند پولدار خیلی که را کسانی شود نمی دلیل این

 مرفه نسبتا و عادی ودردنیاازطبقه درنیویورک ، بیژن ای زنجیره فروشگاههای کنندگان

 .هستند جامعه

 

 ؟ دانی می چه نتیجه را خود کنونی العادهفوق موفقیت:  موفقیت
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 میشی علم در من ی عالقه و تخصص ، طالیی های فرصت شکار و تامل ، مطالعه نتیجه : بیژن

 ادکلن و عطرها عرضه خاطر به را” lg Nobel”  جایزه ، شدم موفق 57۱5 سال در و است

 برای ابتدا ، جادویی های ادکلن و عطرها این عرضه با من.  بگیرم خودم نام به”  DNA“ های

 به راه این از و بشناسانم مردم به را واقعی عطر معنای توانستم زنان برای بعد و مردان

 در بیژن عطرهای فروش بابت از من ساالنه درآمد حاضر درحال.  یابم دست رویایی ثروتی

 یک لباس، طراحی از حاصل آمد در آنکه حال است، دالر میلیون 1۴۴ قریب ، جهان سطح

 ” باشد قرار اگر که معتقدم اصل این به من.  است درسال دالر میلیون سی یعنی آن دهم

 که رود می انسانی سراغ به کند، الهام انسان یک دل و ذهن به را ای ایده ،”  کائنات

 به تحصیلی دوران همان از من. باشد داشته را الهام آن پذیرش ذهنی و علمی آمادگی

”  DNA”  های ادکلن و عطرها و گشتم می قیمت گران و رقیب به محصولی عرضه دنبال

 حال در.  ساختم سپری آن وجوی جست در را ام جوانی های سال که است چیزی همان

 همین از آنها تا ام نموده فرزندم سه نام به را بیژن عطرهای تولید بزرگ موسسه حاضر

 را دنیا سازی عطر شرکت ثروتمندترین و بزرگترین راهبری و مدیریت ، ام زنده که االن

 .بیاموزند

 

 یرو ساکنین پولدارترین برای را آن که داری مانند قصر فروشگاهی گویند می:  موفقیت

 جا آن از خواهند می را چه هز آرامش و سکوت در ساعتی برای تا ای نموده آماده زمین

 ؟ افتادی مانند قصر فروشگاه این ساختن فکر به که شد چه. بخرند

 

 پول فرهنگ که شدم بزرگ ای درخانواده و ام زاده تاجر یک من!  اقتصادی شم:  بیژن

 رودخانه ، خون جای به من های رگ در که باورم براین. بود غالب درآن آفرینی پول و سازی

 را خودم من. اند شده ساخته ازالماس من وجود های سلول تک تک و است جاری طال از ای

 و ایدبی نیویورک به دنیا پولدارهای از یکی اگر که اعتقادم براین و دانم می گرانبها بسیار

 یک. گیرد صورت من فروشگاه از خرید این باید حتما کند، خرید فروشگاهی از بخواهد

 و دارم انتظار مشتریانم از من که است خریدی حداقل ، دالری هزار چهارصد سفارش

 تقاضا را فروشگاه درب کردن باز ، من از موقع چه دانند می خوب نیز من مشتریان

 روی به فقط آن درب اما است فعال روزی شبانه صورت به چند هر بیژن فروشگاه.کنند

 .شوند می رنگ هفته هر فروشگاه این سفید دیوارهای.  شود می باز خاصی مشتریان

 

 ؟ است داشته تاثیری شما درموفقیت پدری ثروت آیا:  موفقیت
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 ینوآور ، خالقیت ، پدر ثروت از بیشتر بینم می کنم می نگاه گذشته به که االن:  بیژن

 را ها پاکزادی ثروت حال هر به.  است قرارداده جایگاه دراین را خودم اتکایی وخود

 درموسساتم من اکنون. نشد بیژن آنها از هیچکدام پسر اما داشتند هم دیگر خیلیهای

 و خالق افراد وجوی جست در روز شباه بلکه کنم، نمی استخدام ثروتمندرا کارمندان

 ور،تص قابل زمان کمترین در افراد این که است نموده ثابت من به تجربه.  هستم توانمند

 برای ، الزم ذهنی و رفتاری شرایط تواندمی و آورد خواهند دست به را ومکنت ثروت

 .کنند پیدا را زمین روی های پولدارترین با برخورد

 

 ؟ چیست ای کرده عرضه که محصولی ترین وخالقانه ایده جدیدترین : موفقیت

 

 من.  دارد زیادی وخم پیچ زندگی: گوید می که دارم خاطر به فارسی المثل ضرب یک:  بیژن

 نام به ام ساخته عالم های رایحه ترین بخش الهام و بهترین با وخم پرپیچ عطر یک هم

“Bijan with a Twist  ”ظاهری شکل طراحی.  کرد ترجمه”  وخم پرپیچ بیژن”  را آن توان می 

 توانم می که عطر این بخش آرام و آور هیجان ، انگیز دل بوی تر مهم همه از و عطر شیشه

 رپ بیژن”  ، من تا شده باعث ، است خواستنی اما متضاد رایحهای از معجونی بگویم جرات به

 . بدارم دوست بیشتر محصوالتم ی همه از را”  خم و پیچ

 

 یپیام چه کنند، شنا ثروت دریای در تو مانند مندند، عالقه که ایرانیانی برای:  موفقیت

 ؟ داری

 

 خود در را ثروت به گذاشتن احترام و نگهداری ، حفظ وشایستگی لیاقت باید اول:  بیژن

 باعث ثروت. ندارند خاصی وملیت وطن پولدار، خریداران آن تبع به و پول. نمایید ایجاد

 نندک کوچ زمین کره نقطه ترین آرام و ترین مطمئن ، ترین امن به راحتی به آنها که شود می

 ایشبر وشروط شرط ، بکشید نشان و خط آن برای کنید، احترامی بی پول به اگر بنابراین ،

 ،کنید خرج آشغال خرید برای و نامناسب جای در را آن و کنید توهین پول به کنید، تعیین

 توثرو پول و اید نموده ثابت پول درحفظ را خود لیاقتی بی اینکار با که است طبیعی خب

 ودیناب قصد که برود کسی سراغ ثروت باید چرا اصال. بیاید هم نباید! آید نمی شما سراغ

 باشد؟ اش دومی پول که باشد چنین دارید سراغ را عالم پدیده کدام! دارد را اش
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 آنها از خیلی. کنند دیگران به کمک صرف را ثروتشان همه ، ندارند دوست پولدار های آدم

 ودخ ثروت با خواهند می آنها. ببرند لذت اززندگی اند، آورده دست به که ثروتی با مایلند

 تیز اب و تمیزترین یا ، ترین مودب با.  کنند دریافت را احترام بهترین. بخرند را ها بهترین

 و“ بیژن”  که است جایی همان اینجا است طبیعی خوب خورباشند، دم ها انسان ترین هوش

 .شوند عمل وارد کنند، شنا ثزوت دریای در او مانند مندند عالقه که هایی آدم همه

 

 در من فروشگاهیی قصر به خرید برای آفریقایی میلیونرهای از یکی روزی دارم خاطر به

 ایجاد فروشگاه تمام در شده حساب ، من که دلنشینی و آرام درفضای او. آمد نیویورک

 ناگهان. نمود رابازدید فروشگاه داخل اجناس ناپذیری وصف شوق با و زد قدم ، ام کرده

 وکارکنان خدمتکاران.  کرد استفراغ نفیس های فرش و ها پله وروی خورد هم به حالش

 ریعس نگاهی با که دهند نشان واکنش خواستند و کشیدند هم در چهره بالفاصله فروشگاه

 یک با میلیونر آن و شد تمام بازدید وقتی. کنند چنین ندارند حق که گفتم آنها همه به

 را ها فرش و پله راه خواستم خدمتکاران از ، شد خارج ازفروشگاه دالری هزار 3۴۴ خرید

 ، تاس آن صاحب درحقیفت شود، می مغازه وارد وقتی ، مشتری که گفتم آنها به. کنند تمیز

 ماحترا او حق این به باید و است مشتری حق این. رابخرد کاالیی هر تواندمی بالقوه که چرا

 . گذاشت

 

 برید؟ می لذت اززندگی آیا:  موفقیت

 

 را آن دارم دوست و است خودم مال من زندگی ؟5 کنم چه نبرم اگرلذت ؟ چرانه:  بیژن

 جوان و نیرومندی راز همچنین ؟ کنم چنین نباید چرا کنم احساس میخواهم که طوری هر

 .گیرم می یاد ای تازه چیز روز هر که دراینست من ماندن

 

 ؟ کنی بیان را خود تبلیغات شیوه از نمونه یک است ممکن:  موفقیت

 

 ورد سرزمینی در ، نبود یکی بود یکی شود می آغاز اینطور من تبلیغات ازآخرین یکی:  بیژن

 .ورزید می عشق کیفیت به که کرد می زندگی جوانی مرد

 

 ؟ چیست ایران در موفقیت خوانندگان برای شما پیام آخرین:  موفقیت
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 می اما است ونیویورک امریکا ، راروپا د من های مغاره و کارخانجات که است درست:  بیژن

 ،وارد منزل داخل از مستقیما ، محدودیتی هیچ بدون ، بیژن محصوالت دیدن برای توانید

 را بیژن محصوالت آخرین و شوید(  http:/ www.bijan.com)  بیژن اینترنتی فروشگاه

 بیشتر خودم محصوالت درمورد را ونظرتان کنم صحبت شما با دارم دوست. ببینید آنجا

 .باشید داشته شادی و خوب نوروز.  بدانم

 

 دفن محل فوت، هنگام فوت، محل فوت، تاریخ

 دچار هیلز بورلی در رودئو خیابان در کارش محل در 517۴ سال فروردین 31 روز در

 دانشگاه در مرگش از بعد هفته دو بزرگداشتش مراسم. گذشت در و شد مغزی سکته

 هنرمندان جمله از اختصاصی مهمان 9۴۴ آن در که شد برگزار آنجلسلس کالیفرنیا،

 برخی تسلیت پیام مراسم این در داشتند؛ حضور عادی مهمان 53۴۴ و آمریکا ساکن ایرانی

 جمهوررئیس بوش، واکر هربرت جورج. شد قرائت پهلوی فرح جمله از حاضر غیر افراد از

 هک بود کرده ارسال پاکزاد بیژن مرگ مناسبت به پیامی نیز آمریکا متحده ایاالت اسبق

 .شد قرائت پاکزاد، نیکالس توسط

 

 پاکزاد بیژن دیدگاه از برتر زندگی قوانین

 .کنید جستجو خود در را کاستیها و مشکالت تمام ریشه

 .است سریع ترقیهای تمام پایه ابتکار و خالقیت

 .آن به رسیدن برنامه و متعالی اهداف داشتن

 .بدانید را آن قدر و شوید قایل ارزش پول برای

 .ندارید نگه راکد را خویش پولهای هیچگاه

 .شکست و انتقاد از ترس عدم ٬ ابهام تحمل ٬ پذیری ریسک

 .پابرجایی رمز محوری مشتری و گرایی خریدار استراتژی

 .نیست هدف ٬ پول

 .نورزید دریغ دیگران به کمک از

 .آکادمیک و دانشگاهی تحصیالت داشتن
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 :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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