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. شد متولد خیرال محله اردبیل شهرستان در و اردبیل استان در ۸۴۳۱ سال در دایی علی

 دلیل به اما شد، پذیرفته شریف دانشگاه در عمران مهندسی رشته در ۸۴۱۱ سال در

 کشاورزی مهندسی رشته در سال همان. شد رد دانشگاه به ورود گزینش در فوتبال بازی

 ولی. رفت دانشگاه به هم ترم دو و شد قبول هم جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 گیرشگریبان گزینش که آن بدون باراین و کرد شرکت کنکور در دوباره ۸۴۱۱ سال در

 ماه بهمن را خود لیسانس و شد پذیرفته شریف صنعتی دانشگاه متالورژی رشته در شود

 ارشد کارشناسی مقطع در را خود تحصیالت او. کرد دریافت دانشگاه همان از ۸۴۱۸ سال

 .داد ادامه آزاد دانشگاه بدنی تربیت

 

 است خوب ام آشپزی گوید می دایی علی

 رو این از. شدم دانشجو که زمانی همان از کنم، می زندگی تهران در تنها ۸۴۱۱ سال از

 بلد را ایرانی غذاهای اکثر. باشد بهتر زمانه دوره این های خانم خیلی از ام آشپزی شاید

 هم سال هفت و کردم زندگی تنها دانشجویی زمان در ها سال باشد، یادتان اگر. هستم

 می خوب آشپز آدم از دانشجویی خوابگاه در شدن شهردار باالخره. بودم ایران از خارج

 .سازد

 

 فوتبالیستها بقیه از متفاوت دایی علی

 یک حاال و است گذشته ها سال روزها آن از. دارد یاد به هنوز را رنگش ای قهوه پیکان

 همان اما داشت متوسطی اقتصادی وضعیت. است پایش زیر شیک بسیار بنز مرسدس

 وا به پرسپولیس باشگاه معروفیت، ابتدای در که زمانی دانست؛ نمی عار را کار هم، زمان

 او. خرید منیریه میدان حوالی در فروشگاهی و فروخت را اتومبیلش بود، داده «اپل»

 در یا دهند می دست از را خود پول ها فوتبالیست از بسیاری نکرد، عمل ها خیلی مانند

 هم اقتصادی قوی مدیر یک اش، اقتصادی قوی فکر با او اما گذارند، می دیگران اختیار

 .است

 

 گذاری سرمایه آغاز و دایی علی

 سرمایه برای را خارجی های تیم در حضورش از آمده دست به ارز و پول تمامی دایی علی

 موجب که گذاری سرمایه. ندادند هاانجام خیلی که کاری آورد، کشور داخل به گذاری

 او اش ریاضی فکر نه، اگر گیرد، می او از را تجارت زمان فوتبال. است شده زایی اشتغال
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 هفت در حاضر حال در  دایی علی. کرد می بدل ایران ثروتمندان ترین موفق از یکی به را

 به و دارد مستقیم گذاری سرمایه سازی نوشابه کارخانه یک و ورزشی لوازم فروشگاه

 از را اش بدنسازی لوازم مونتاژ های دستگاه که کرد خواهند تأسیس ای کارخانه زودی

 اقتصادی تازه های اندیشه تهران در اش شده خریداری تازه زمین در و کند می وارد آلمان

 منیریه میدان فروشگاه بزند حدس توانست نمی هم او خود شاید. بندد می کار به را اش

 اقتصادی های فعالیت از گسترده حوزه این به. بود خریده سختی به و قسطی که را اش

 او از که بود ذهنمان در هایی پرسش اقتصادی؛ های فعالیت پیرامون شود تبدیل

 .پرسیدیم

 

 کند؟ می اقتصادی فعالیت ورزشی پوشاک و کفش زمینه در تنها چرا

 های دستگاه نمایندگی بلکه نیست، کفش و پوشاک زمینه در تنها من فعالیت:  دایی علی

 .کنم می وارد را ورزشی اجناس از نوع هشت هفت، از بیشتر و دارم را بدنسازی

 

 کنند؟ می فعالیت نفر چند دایی علی اقتصادی های فعالیت حوزه در 

 به هم صادراتی که هستم اردبیل در سازی نوشابه شرکت یک سهامدار من: دایی علی

 نفر ۸51 باالی ورزشی تولیدات زمینه در نکنم اشتباه اگر داریم، همسایه کشورهای

 .دارند فعالیت

 

 کند؟ نمی تأسیس اساسی کاالهای تولید برای بنایی زیر های کارخانه دایی علی چرا 

 کنم، می فکر کیفیت روی ابتدا من کنم، آغاز را کارم آرام آرام دارم دوست من:  دایی علی

 در مناسب زمین یک حاضر حال در رسیدم، هایم خواسته به تولید زمینه در خدا لطف به

 هپل داشتم دوست همیشه. کنم تأسیس ورزشی لوازم بزرگ کارخانه یک تا خریدم تهران

 آنها ،ام نشسته گفتگو به آلمانی کارخانه چند با حاضر حال در. کنم طی را ترقی مراحل پله،

 کارخانه زودتر چه هر تا کنند بررسی را ما شرایط و بیایند تهران به زودی به است قرار

 .کنم تأسیس را ورزشی لوازم مونتاژ

 

 در چرا و دارد را خارجی مارک چند نمایندگی دارد؟ فروشگاه چند تهران در دایی علی

 گیرد؟ نمی نمایندگی ها شهرستان

 رد نمایندگی برای نیز و دارم را خارجی مارک چندین نمایندگی و فروشگاه هفت:  دایی علی

 .هستم مطالعه حال در ها شهرستان
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 الیتفع مالی مدیریت و کند می مشورت کسی چه با بیشتر اقتصادی فعالیت در دایی علی 

 است؟ کسی چه با دایی علی اقتصادی های

 آل مهندس نام به خوب بسیار شریک یک و دارم برادر تا چهار من ام، خانواده با:  دایی علی

 اولین است، مکانیک مهندس وی. کنیم می همکاری هم با است سال ده از بیشتر که محمد

 یک بود، شده تمام درسمان تازه دویمان هر بود، منیریه میدان در خریدم که فروشگاهی

 و بود ۱7 سال کردیم زیادی تالش خریدیم، چکی را بقیه و دادیم را فروشگاه پول سوم

 میلیونش چهارونیم که خریدیم میلیون ونیم چهارده را فروشگاه این ما. کرد کمک ما به خدا

 .خریدیم قسطی را آن میلیون ده و دادیم را

 

 دارد؟ اقتصادی چرخش مقدار چه حاضر حال در دایی علی

 انم مالی کارهای سال هر مدت این در شکر را خدا نیست، صحیح گفتنش البته:  دایی علی

 ما اقتصادی چرخه وارد حرام پول ریال یک مدت این در که کنم می افتخار و بود درست

 .است بوده درست همیشه هم مان مالیاتی کارهای نشد،

 

 دارد؟ منزل خارجی کشور چند در دایی علی

 که دارم خانه یک هم برلین در و دارم آمریکا گاس و الس در کوچک خانه یک:  دایی علی

 .آید می خوشم آنجا از بسیار که ساخته را آن خودم

 

 هست؟ هم خوبی تاجر آیا هست خوبی فوتبالیست که ای اندازه به دایی علی

 رفتهگ مرا وقت تمام فوتبال که چرا بگویم، توانم نمی بدبختانه یا خوشبختانه:  دایی علی

 بگذارم، بیشتری وقت اگر البته بودم، موفق هم تجاری کارهای در حاال تا شکر را خدا اما

 .شوم می هم تر موفق مسلماً

 

 دارد؟ هم ارزی حساب دایی علی 

 امتم ما داریم، ارزی حساب کجا بابا نه. نشوید جزئیات وارد دیگر زیاد ببینید،:  دایی علی

 ،(خنده) نداریم پول صورت آن به اصالً ما ضمن در. است ایرانی های بانک در حسابمون

 و کنم می کار ایران در آن با آوردم، دست به خارج در که پولی تمام که است این افتخارم

 .است مهم من برای این و خورند می نان خانواده صد حدود آوردم، در من که پولی از
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 !کند استفاده اش کله از چگونه فهمید که التحصیلی فارغ دایی، علی

. کنند آفرینی افتخار کشور ورزش برای که آمدند اردبیل از دو هر رضازاده و دایی علی

 می رفک کسی کمتر کرد می شهربازی آن استقالل و تاکسیرانی تیم در که زمانی دایی علی

 وپت بیشتر جهان گلزنان تمام از و کنند می چاپ یادبود تمبر او نام به بعد ها سال که کرد

 فارغ دایی علی. کنند می تجلیل او از فیفا ویژه اجالس در و کند می دروازه وارد را

 نیف دانشگاه معتبرترین که است شریف صنعتی دانشگاه از متالوژی مهندسی التحصیل

 .باشد می کشور

 

 صبح ۱ ساعت روزی: گفت می بود بدنی تربیت گروه در که دانشگاه استاد های خانم از یکی

 زمین کنار از ناهار صرف از بعد زند، می هد و اندازد می هوا به را توپ که دیدم دایی علی

 پرسیدم او از شدم متعجب زند، می سر و پریده هوا به همچنان دیدم کردم، عبور دانشگاه

 سر ضربه همه از بهتر خواهم می: گفت جوابم در وی کند، می تالش همه این چرا که

 با او دیدن است، آور تعجب که باشد می پیگیری و پشتکار دارای آنقدر دایی علی.بزنم

 بود یجوان پویایی تالش همه این نشانه ملی مسابقات در باندپیچی سر و شده بانداژ دست

 زند، یم لبخند کمتر او. رفتم اردبیل به اتوبوس با خوردم خط ملی تیم از وقتی گفت می که

 کند؛ نگاه و برگردد عقب به ندارد دوست دارد، بلندی های گام است، ای ویژه غرور دارای

 ار افتخار و بزرگی به رسیدن برای او های تالش دارد حق کامالً گوش کند می صحبت وقتی

 .بشنود دقیقاً

 

 به را خود ثروت که است افرادی از و کرده منتقل ایران به را اش دارایی تمام االن او

 می طنزنویسان از یکی. است باهوش و زیرک بسیار او. است نکرده منتقل کشور از خارج

 شا کله از فهمید که است شریف صنعتی دانشگاه التحصیل فارغ تنها دایی علی: گفت

 !!کند استفاده چگونه

 

 کند؟ نمی اذیت را دایی علی فوتبال کنار در بیزینس ذهنی مشغله آیا

 هم و دارم خوبی هایشریک هم. دهمنمی انجام را بیزینس خودم دیگر من:  دایی علی 

 یباق. گذارممی وقت کارم برای روز یک فقط ماه در نکنید باور شاید که ایباتجربه مدیران

 بود زنیا کار اوایل در. است فوتبال به مربوط کارهایم تمام و است فوتبال کامال من زندگی

 .است شده راحت کارمان اینترنت و کامپیوتر با االن. باشم داشته فیزیکی حضور که
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 بوده اثرگذار دایی علی موفقیت در چقدر تانزیرمجموعه کارمندان و کارگران خیر دعای

 است؟

 گرا داشتم من که تصادفی آن. کندمی کمک آدم به خیلی مردم خیر دعای مطمئنا:  دایی علی

 یآقا پیش. خداست خواست اینها همه. نبودم شما میان دیگر االن نبود، پشتم مردم دعای

 و امداشته نگه ذهنم در را حرف این همیشه. زدمی خوبی حرف همیشه رفتممی که بهجت

 کند پیدا قیمت دنیا این در که آیدمی آدم که بود این هم آن. کنم عمل آن به دارم دوست

 شما و امداده قرار کارم سرلوحه را این همیشه خودم. کند زندگی قیمتی هر به اینکه نه

 تیمی هر نیمکت روی نیستم حاضر قیمتی هر به من که بینیدمی هم هایمتیم و کارها در

 و راحتم که کنممی شکر را خدا. دهم انجام را کارها از بعضی قیمتی هر به یا و بنشینم

 .دارم دوست خیلی را جوری این زندگی

 

 بهجت اهلل آیت و دایی علی

 هداشت دوستش مردم و نباشد سیاسی که گشتممی کسی دنبال همیشه من:  دایی علی

 یزچ همه بهجت آقای پشت خواندن نماز بار یک همان اما رفتم ایشان نزد بار چندین. باشند

 حضور از قلبی قوت. بروم نزدشان خیلی داشتم دوست هم آن از بعد. داد نشان من به را

 همان که دیدممی مسجدش در کوچکی داالن در را ایشان همیشه. گرفتممی ایشان پیش

 .کردمی شارژ را من ماه چهار سه، دیدار

 

 هک بود اینجا کار قشنگی تازه. امکاره چه من دانستندمی نه و شناختمی را من نه ایشان 

 زا و کنممی صحبت فارسی من گفتم ایشان به من که کردند صحبت عربی من با اول روز

 دبودن زیاد ایشان به عرب کنندگان مراجعه که آنجا از. کردند معرفی او به را من دفترشان

 .هستم عرب من کردندمی فکر بروند، او نزد که دادندنمی اجازه کسی هر به و

 

 بزرگان جزو هم ایشان. روممی خراسانی وحید اهلل آیت پیش اوقات بعضی االن من

 که راههایی و آدمها مسائل این در کنممی فکر. دهندمی من به را حس همان و هستند

 ارزش هم که بروم کسی دنبال همیشه امکرده سعی. اندبوده درست خیلی کردم انتخاب

 .اخروی هم و باشد داشته دنیوی

 

 دکن می زندگی اینگونه جهان و ایران فوتبال در افتخار همه این با دایی علی که است چطور

 خواهند؟می چه دانند نمی هنوز نسل این هایفوتبالیست برخی اما
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 زندگی خواهدمی دلش که طور آن و دارد دنیا این در اعتقاداتی کسی هر: دایی علی 

 دهش ارضا دنیا این در چیزی یک با کسی هر. بگیرید ایراد کسی به توانیدنمی شما. کندمی

 بقیه کار و است درست من کار که بگوید تواندنمی کسی. کندمی پیدا خوبی احساس و

 دبخشمی قوت را اعتقادم و کندمی بیشتر را آرامشم زندگی در که کارهایی آن من. اشتباه

 را من تجربه هاخیلی شاید. دهند یاد چیزی من به که هستم کسانی دنبال. دهممی انجام

 خارج و فوتبال در که زیادی اتفاقات ام،گذرانده امزندگی در که سختیهایی. باشند نداشته

 نم. خوابیدم عمل اتاق در بار هشت هفت، بگویم توانممی راحت. افتاد من برای فوتبال از

 درباره باید ما. کردم حس وجودم تمام با را خدا و بودم عمل اتاق در ساعت 9 هیروشیما در

 خودش برای اعتقادش کسی هر. نگیریم ایراد دیگران به و کنیم صحبت خودمان زندگی

 .است محترم

 

 متس این به افتاد برایش که سختی اتفاقات از بعد اینکه یا بود گونه این اول از دایی علی

 رفت؟

 به آدم را چیزها این که شودنمی. دارد وجود چیزها این آدمی هر ذات در مطمئنا: دایی علی

 خیلی مانزندگی در هم ما خود شاید. شدیم بزرگ طور این اول همان از ما. بیاورد دست

 باال آدم سن هرچه اما. ایمداده انجام را کردیممی نباید که کارهایی و ایمداشته اشتباه

 هایدیدگاه. کندمی تغییر خیلی فرد شرایط شودمی داربچه کردن ازدواج از بعد و رودمی

 بدون کنم سپری را زندگی طوری همین ندارم دوست من. شودمی عوض چیز همه به آدم

 عوض وقت هیچ آدم ذات اما کند تغییر است ممکن افراد شرایط. بگیرم یاد چیزی اینکه

 .شودنمی

 

 اولش از. باشم داشته شرم آن از که ندارم چیزی. هستم مسلمان که کنممی افتخار من

 بازتر خیلی دیدشان هاخارجی من نظر به. کنممی شکر را خدا و است بوده طور همین هم

 طفق. بپرسد چیزی من از نفر یک نشد موقع هیچ. گذارندمی احترام افراد عقاید به و است

 صورت این غیر در. کنندمی چه هامسلمان که بدانند داشتند دوست و بود جالب آنها برای

 ایبر کسی هر آنجا و است بازتر خیلی افکارشان من نظر به و گذاشتندمی احترام همیشه

 نقاط دنبال به ایران در که هستیم ما این. ندارد کاری دیگران با و کندمی زندگی خودش

 .کنندمی چه دیگران بدانیم داریم دوست و گردیممی یکدیگر ضعف

 

 مردم و خودش برای دایی علی آرزوی
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 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 اقتصادی وضعیت اگر چراکه. شود بهتر مردم اقتصادی وضعیت که امیدوارم:  دایی علی

 کمتر تورم شااهللان. شومنمی ریز من حاال. گذاردمی تاثیر چیز همه روی بر باشد خراب

 فانهمتاس. نباشند فشار زیر و کنند زندگی ترراحت حداقل و شوند اذیت کمتر مردم و شود

 کفاف بفروشم، را ام زندگی اگر هم دایی علی من که کنندمی مراجعه من به روز هر هاخیلی

 همه این ما و شود کمتر مسائل این شااهللان. دهدنمی هم را هادرخواست این یهفته یک

 که مکنمی دعا فقط من. دهیم انجام توانیمنمی کاری ما چراکه. باشیم نداشته کننده مراجعه

 یک با امیدوارم و داریم چیز همه کشورمان در ما. شود بهتر کشورمان اقتصادی وضعیت

 .شود حل مسائل این همه درست مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

9 
 Fekreparvaz.com 

 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع 

citytomb.com 

faranashr.com 
websavar.ir 

 

 

 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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