
 

 

  از علی بابا بیشتر بدانید!

 0011گفتگو و تبادل نظر مدیران علی بابا در حاشیه همایش کارآفرین 

در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. بخشی از این همایش به گفتگو و تبادل نظر با مدیران  0011همایش کارآفرین 

برای این منظور از مدیران شرکت علی بابا دعوت به عمل آمده کارآفرین این دانشگاه اختصاص داده شده بود و 

اشرفی که به ترتیب بنیانگذار، مدیرعامل و مدیر بازاریابی علی بود. مجید حسینی نژاد، نیما قاضی و توحید علی

 بابا هستند در این همایش حضور داشتند.

را  یلخطوط داخ یستمیچارتر و س یت و پروازهاو قطار اس مایهواپ طیبل نیآنال دیخر تیسا نیترکامل بابا،یعل 

 کیپس از نزد بابا،یعل .کندیاطالعات به مسافران ارائه م نیترقطار، با کامل طورمنیو ه یخارج یدر کنار پروازها

 نیترهمو به م ترکیارزشمند خود، قدم به قدم به اهداف نزد یمنابع انسان یتوانسته با توسعه ت،یبه دو سال فعال

با دیگر  D-8گذاران خطرپذیر گروه اخیرا و در حاشیه اجالس سرمایه شود. لیتبد مایهواپ طیبل نیآنال دیقطب خر

 استارتاپ فعال در همین حوزه یعنی زورق ادغام شده است.

 پردازیم:بابا در این همایش میهای مطرح شده توسط مدیران علیصحبتدر ادامه به 

 ابابعلینگران اتفاقاتی که در نبود شما در  ه نفر در این مراسم شرکت کردید،حال که هر سمجری: 

 نیستید؟ افتدمی

واقعیت این است که فهم من از مدیریت جدید این است که مشکل ما در ایران نیروی کار نیست و در خود  مجید:

درستی انجام دهیم به این  ینحوهدر این راستاست که مدیریت را به  مانسعیمدیریت مشکل داریم. ما  یحوزه

در این صورت خود  .را اذیت کنیم و سد راهشان نباشیمها آن، کمتر ها دخالت کنیمبچهنحو که کمتر در کار 

 .دهندمیکارشان را به بهترین نحو انجام  هابچه

ه ا در چما مجید حسینی نژاد ر پلیمر، تجارت الکترونیک، کارآفرینی و گردشگری، ،مجری: آقا مجید

 جایگاهی ببینیم؟

 آخرینکه در کنار درس وجود داشت بودم و درس  ایحواشیبه  مندعالقهمن در زمان تحصیل هم بیشتر  مجید:

ه منجر ب کردممی. همیشه دوست داشتم چیز جدیدی را ثبت کنم. هر جا هم کار کردممیچیزی بود که پیگیری 

 شد.میاخراج 

 مجری: چند بار اخراج شدی؟

 .ماه اخراج شدم 6خر بعد از مورد اول ظرف مدت یک ماه و مورد آسه بار اخراج شدم که در دو  ید:مج



 

 

 خروج بوده که منجر به اخراجت شده؟و مجری: شنیدم در یکی از موارد مشکل اصلی در ساعت ورود 

از  کهدرحالی ببرمجلو  ی خودم هست رای را که موردعالقهکار دادممین شرکت بیشتر ترجیح من در آ مجید:

ود که این همکاری ادامه پیدا نکند. مورد م و خب طبیعی بهرا انجام بدها آن مدنظرمن انتظار داشتند که کار 

یلی خ کردممیشده بودم و احساس  التحصیلفارغ کیتکنیپلاز  تازگیبههم این بود که در آن زمان من  دیگر

 .شدو خب خیلی ادعایم می ویژه هستم

 توحید کمی از شرایطی که تا به امروز داشتی توضیح بده؟ مجری:

سال بعد که  6و  دیدممیاولین باری بود که تهران را  نامثبتکه وارد دانشگاه شدم، روز  10من سال  توحید:

خودم جلوتر  هایایدورههمکه یک سر و گردن از  کنممیفکر  جوریاینزمان خروج از دانشگاه رسیده بود خودم 

تا  مرا یاد گرفته بودم که منتظر نمان من در اینجا عاملیت. به من داده بود تکنیکپلیدم و این چیزی بود که بو

ی، دانشجویی، صنف هایدر فعالیتبه من فضا داده بود که  تکنیکپلی درواقع. دکسی کاری برای من انجام بده

ند قربانی مسائلی مان وقتهیچو اینکه  ارتباطی، روحیه جنگندگی هایمهارت همچنینسیاسی و ... فعالیت کنم. 

 .دانمیم تکنیکرفتم و همیشه خودم را مدیون پلیتحریم، وضعیت اقتصادی بد، رانت و ... نباشم را از اینجا یاد گ

 .مجری: نیما از زمان حضورت در دانشگاه امیرکبیر برایمان تعریف کن

خیلی خوبی در  هایفعالیتسال اینجا درس نخواندم اما  0ینجا هستم و خب من دانشجوی اخراجی ا نیما:

 ر و حقوق در دانشگاه انجام دادم و خاطرات خوبی از اینجا دارم.فلسفه، هن هایزمینه

وش ه کردمیبود که خیلی کمک  ایگونهبهفضای دانشگاه به چه صورت است اما در زمان ما  دانممین اآلن مجید:

و ... از خود  هاخوابگاه، امور بدنیتربیت یاداره رئیستوی دانشگاه مثل  هاعنوانشد کند. تمامی ر مانهیجانی

دست  زیادی به یتجربه گرفتمیقرار  هامسئولیتکه وقتی کسی این در این  شدمیبودند و این باعث  دانشجوها

این فضا در حال حاضر در دانشگاه امیرکبیر به  دانممیو خب نبها بود گرانبیاورد که این تجربه خیلی برای من 

آنجا  کنممیی گپ و گفت به دانشگاه شریف رفتم احساس وقت که چندین بار برا چه صورت است اما در این چند

ا دارد پ هکند و حمایتی که از استارتامیبه سبب مرکز رشدی که در آنجا فعالیت  خصوصبهمسائل  گونهایندر 

 دیگر است. هایدانشگاهاز  تازترپیشدر این حوزه 

 ؟شناسیمیتهرانی  کارآفرینمجری: توحید 

 ایویقی خیلی هابچهی تهران هم هابچهمسائل ندارد و به نظرم  گونهاینخب به نظر من زیاد ارتباطی به  توحید:

 ردم به این دلیل بود کهکه از اولین روز دانشگاه که برای اولین بار تهران را دیده بودم نقل ک ایخاطرههستند و 

شتر ی از اینجا بود که بیالتحصیلفارغ ها بود و بعد ازر فقط در شهرستانم فضای ذهنیم در ابتدای امهتوضیح بد



 

 

اندازی هرا و در شرکتی که توسط مجید و نیما دانممین نستم. درواقع من خودم را کارآفریندا قدر فضای دانشگاه را

من  بابادر علیداشته باشیم.  سازمانیدرون. در آنجا به ما اعتماد شد که بتوانیم کارآفرینی شده بود استخدام شدم

ابتدا  کهدرحالی شودمیتشکیل  و کوشانفره ی خالق  53از یک تیم  اآلنقسمت بازاریابی پرداختم که  یتوسعهبه 

 کرد.میفقط یک نفر در این قسمت فعالیت 

یح توض دهیدمید بازاریابی شرکت و فعالیتی که در این قسمت انجام مجری: یک مقدار بیشتر در مور

 ؟دهیمی

 ایگردشگریداریم که مربوط به احترام به مشتری است و در بازار  هامشیخطدر بازاریابی ما یک سری  توحید:

رام ه به مشتری احتداشته باشیم ما سعی کردیم ک هاقسمتو سایر  هاآژانسبدی از  یتجربهاز ما  هرکدامکه شاید 

ما  هکفنی است  کارهای، هاقسمت یبقیهشایسته را در تعاملی که با ما دارد ایجاد کنیم.  یتجربهاریم و این گذب

ی زیادی هم برا یسرمایهمنتقل کنیم. با توجه به اینکه  هاآنرا چگونه پیدا کنیم و چه پیامی را به  هامشتری

 .یلی هدفمند عمل کنیمیم خکردمیتبلیغات نداشتیم سعی 

 صحبت کنیم هاچالشکار و  اندازیراهمجری: یک مقدار راجع به 

را دیدم و جذبش شدم و تمام تالشم را کردم که آن  ایایدهکار کردم که یک  گونهاینمن در زندگی بیشتر  نیما:

که با این ایده آشنا شدم برای من به همین صورت بود و موقعی  هم باباعلیکمالش برسانم.  ینقطهایده را به 

ر این بزرگی دکار  توانیممیتحول بزرگی در بازار سفر در ایران ایجاد کند و ما  تواندمیاحساس کردم که این ایده 

روع ا شتی کار ربه آن باور پیدا کردم. ما وق کامالًوقتی مجید موضوع را برای من توضیح داد من حوزه انجام دهیم. 

ه من ند ککردمیدر آن کار  نفریسهشده بود و دو  گذاریبنیانبود که توسط مجید  کردیم یک آژانس مسافرتی

ست که با استفاده از تکنولوژی دیدیم که هدفمان این ااین را می هم به این مجموعه اضافه شدم و ما همان روز

e commerce خدمات به مسافران و  یارائهات گردشگری تحولی در خدم یحوزه، وب و فروش آنالین در

وع شر کار را باورهاو  هاایدههم داشتیم که با این  تریبزرگ هایایدهگردشگران ایرانی ایجاد کنیم و از همان زمان 

 کنیم. النچرا  باباعلینستیم که سایت اکردیم و تو

هم داشتی؟ کدام به دیگری برای شروع کار  e commerceیا دانش  مجری: ابتدا فقط ایده بود

 ؟چربیدمی

کار کردم و زمانی که  e commerce یحوزهکار که از طرف مجید بود. من هم چندین سال در  یایده نیما:

وارد این حوزه شدم تصمیم گرفتم دیگر از این شاخه به آن شاخه نروم و در ابتدا هم کمی تردید داشتم که به این 

 م.یشروع به همکاری کرد درنهایتندم اما پروژه بپیو



 

 

سوم  اآلنم و اینکه من دختر خودم را که باید ویرا بگ اینکتههمان درس خواندن  یدرباره خواستممی مجید:

را رقابتی  این سیستم آدم چراکهنیستم  وپرورشآموزشدبستان باشد را مدرسه نگذاشتم به دلیل اینکه موافق نظام 

فضا را جوری برایش مهیا کردم که به کاری که دوست  ها خودشان را کشف کنند.گذارد که بچهنمیو  آوردمیبار 

بازی کند و معتقدم این فضاست که  تواندمیدرس بخواند، اگر هم نخواهد  تواندمیدارد بپردازد اگر دوست داشت 

دوست دارید درس بخوانید خیلی عالیه مثل خیلی از دوستان هم اگر  ثروت، آرامش و ... را به همراه بیاورد. تواندمی

خیلی هم موفق بودند. در کل منظورم این است که کاری را که دوست دارید انجام  رفتنکه در این حوزه جلو 

 دهید.

 مجری: آقای حسینی نژاد چند بار ورشکسته شدید؟

وقت زیر صفر نشدم ولی مجبور شدم هیچالبته از دست دادم  هایم راکنم سه بار کل دارایین فکر میم مجید:

 نه و ماشین و ... را بفروشم.خا

 محصول چیست؟ باباعلیمجری: 

 زدمیتک تری داشتم به نام محمد که منو کبزرگت من برادر یک مقدار توضیحش سخت است در حقیق مجید:

ن اولین بار م نی ما بسیار فِلَت استر سازماجایگاه او جایگاه قدرت بود. ساختا درواقع خواستم،میمن جایگاه او را 

و نیما بحثی داشتیم درباره این موضوع که اتاق مدیریتی داشته باشیم یا نه که من مخالف این موضوع بودم و در 

ه ب سوزدمیدلم برای مجید  گیرممیمیز و اتاق مدیریتی نداریم. دیدم وقتی من جایگاه محمد را  باباعلیتمام 

 .گیریممیو با هم تصمیم  کنیممینسبت به بقیه ندارد. باهم کار  ایویژهامتیاز  کسهیچخاطر همین 

یک بخش مهمی از  .، کارکنان، مشتریان و جامعهگذارانسرمایهمتصوریم،  باباعلیبرای  نفعذیما چهار  نیما: 

رای کار مهمی ب توانندمیهبری کنند انند خودشان را راحالشان خوب باشد و بتو هاآنکه اگر  اندکارکنانان نفعذی

 جامعه انجام دهند و خلق ارزش و ثروت انجام دهند.

رزی تا م کنیممیتالش ن درواقعهمکاران در شرکت بازی کنند، کار نکنند.  کنیممیما تمام تالشمان را  مجید:

 هابچهبه  PC جایبهبریم یعنی تا مرز بین کار و زندگی را از بین ب کنیممیبین کار و زندگی ایجاد کنیم، تالش 

استراحت کنند فضای آن وجود داشته باشد  خواهندمیم که در خانه کار کنند یا اگر در شرکت دهیمینوت بوک 

یرنده گخواهیم که تصمیممی. ما کسانی را در شرکت سازیممیبزرگ  شاپکافیو فضای شرکت را به شکل یک 

 .افتدمید و در این چرخه یادگیری اتفاق نی شکست بخورد و حتنآن تصمیم را اجرا کنباشند، 

د. این مواردی میلیارد تومان گردش مالی دار 5/3قرار دارید که روزی  ایمجموعه رأسمجری: شما در 

؟ اجرای آن در ایران خیلی دشوار کنیدمی سازیپیادهاشاره کرد را شما به چه ترتیبی  هاآنکه مجید به 

 نیست؟



 

 

ولی اگر  خوردنمیگیگ کد و دیتا به درد  1نباشند این  هاآدمگیگ اطالعات دارد و اگر این  1 بابالیع توحید:

 وکارهایبکسخالف کار، برسرعت  باباعلی در .کنندمیخیلی بهتر از آن را ایجاد  باباعلیی هابچهگیگ نباشد  1این 

به دلیل ذهن  هاآنتیم خودم منتقل کنم و  ایهکنم حس اعتماد را به بچهمیسنتی خیلی باالست. من سعی 

 باباعلی. در ساالری استکامالً فضای شایسته باباعلی درواقعتصمیم بگیرند  توانندمیبهتر از من  ترخالقو  ترجذاب

 بخشی از کلیت اهداف ماست. باباعلیدر  هابچهنیستند. اهداف  دارانسهامتحقق اهداف مدیران و  یوسیله هابچه

ا تو ببین آی .ستا این هدف ما گوییممیبه این صورت است که ما به شخص  افتدمیاتفاقی که  درواقع مجید:

 توانیممیبرای خودش کار کند تا ببینیم  خواهیممییعنی ما از او  ؟کنیمیهدف خودت را درون این هدف پیدا 

ردازی تا به کاری که دوست داری بپ ایستیممیکنارت  با هم کار کنیماگر نتوانیم  اتفاقاًو  کارکنیم یا نهکنار هم 

و به این موضوع اعتقاد داریم که اگر منفعت را خوب تعریف کنیم تضاد  کنیممیکمکت  به هر نحوی که بتوانیم و

کوچک هستیم  ایاندازهنه به این مفهوم که از نظر  دانیممی. ما هنوز خودمان را استارتاپی شودمیمنافع ایجاد ن

 ه این معنی که سیستم ما مبتنی بر افراد است نه مبتنی بر سیستم.ب

 .ی کار تیمی را هم مطرح کنهاچالشکار تیمی صحبت کن،  یدربارهمجری: نیما کمی 

 هاقتوچیز این است که در اولین قدم باید یک کاری انجام دهیم، یعنی کار را شروع کنیم. خیلی  ترینمهم نیما:

م. پس قدم اول شروع کار است. بعد از آن دهیمیاما کاری انجام ن کنیممیزیادی صحبت  چیزهای یدربارهما 

ت که در اینجا حائز اهمیت اس اینکته ترینمهمو ما باید روابطمان را در تیم تنظیم کنیم.  شودمیتیم تشکیل 

integrity یم با هم است. حرمت کالم به این که باعث روان بودن تیم و کنار آمدن اعضای ت یا حرمت کالم است

آن را انجام دهم که خب انجامش  توانممیارم اگر گذبه حرفم احترام ب زنممیمن حرفی  کههنگامیمعنی است که 

د بقیه انتظاراتی از من دارنطبعاً و خب اینکه  ی اعضا منتقل کنمبقیهاین را به  سریعاًدر غیر این صورت  دهممی

شما من را به اینجا دعوت کردید از من انتظار دارید در اینجا حاضر باشم و من موظفم این  هکهنگامی اینکهمثل

 مخواهیمیاست که اگر ما  هاییپایهعمل خیلی سخته و جزو  یمرحلهانجام این کار در  ؛ کهانتظار را برآورده کنم

 روی آن تکیه کنیم. توانیممیتیم خوبی بسازیم 

 سختی آن را توضیح دهی؟ توانیمیمجری: 

 ایعده بدهم که هاییقولبزنم و  هاییحرفکه من بنا به دالیلی دوست داشته باشم  خیلی اوقات ممکن است نیما:

به آن عمل کنم و از این مرحله خیلی اتفاقات مثل دروغ و  توانممیکه ن زنممیرا خوشحال کنم و خب حرفی 

باز باعث  هایپروندهو تعدد این  ماندمیباز در ذهن من  یپروندهیک  وانعنبه هااینکه  شودمیاشتباه شروع 

 دهد.یمش را از دست دکارایی خو هم تیم . درنهایتکارایی انسان در تیم و حتی زندگی بسیار پایین بیاید شودمی



 

 

 ایلسهجداریم یعنی اگر سازمان ن رأس، نگاهمان از باال به پایین نیست. کنیممیتعاملی کار  باباعلیما در  مجید:

 هاآنبا  ،گیریممییاد  هابچهتک نفره نداریم. ما از  یجلسه باباعلیاست، در  دوطرفه حتماً شود  اربابا برگزعلیدر 

 و متکلم وحده نیستیم. کنیممیگفتگو 

 است؟ پرشدهمجری: آیا فضای استارتاپی ایران 

اید است. ش نشدهانجام است و به نظرم هنوز کار خاصی در این حوزه  شدهاشباعمن اعتقاد ندارم که این فضا  نیما:

تا نمایشگاه ماشین در خیابان مطهری  0 یاندازهبه های ایران را با هم جمع بزنید ی استارتاپهمهاگر گردش مالی 

هنوز خیلی کشور را تأمین کند.  GDPاین حوزه پتانسیل این را دارد که بخش اعظمی از  کهدرحالیهم نشود. 

است که حتی ایده خیلی اهمیت  ایگونهبهشرایط  اآلندر این قسمت انجام داد و شاید  توانمیدیگر  کارهای

سال  00شاید  با اینکهو  شدمیسال گذشته در تمام دنیا انجام  01همین کاری که ما انجام دادیم از  مثالً ندارد 

 وجود داشت فقط نیاز بود کسی در ایران این کار را اجرایی کند. در ایران مسئلهفنی این  هایزیرساختما از قبل 

 ؟بابا توضیح بدهی تشکیل علیکمی بیشتر از نحوهمجری: 

محصول تعامل ما سه نفر است، ما سه نوع متفاوت شخصیتی داشتیم و این تعامل باعث  درواقع باباعلی مجید:

مرور زمان  ل آدم تندخویی بودم که سعی کردم بهرا تغیر دادم برای مثا رفتارهایمخود من خیلی از  رشد ما شد.

 یوعهمجمامروز با احتساب  کهدرحالی. ما دو سال پیش شهریور ماه بیست نفر بودیم بدهمتغییر  کامالً  را رفتارم

 چیست؟ پاسخویژگی تو  ترینبزرگ پرسیدندمینفریم. اگر دو سال پیش از من  511 که به ما اضافه شده زورق

 یادگیری، یادگیری، گویممیرا بپرسند،  سؤالاگر از من این  اآلنجنگجویی، جنگجویی اما  ،جنگجویی دادممی

 جنگجویی.

 هستید؟ ترباهوشمجری: کدام 

 واقعدرو  کندمیویژگی خاص خود را داریم، نیما بیش از همه تحلیل  هرکدام توان گفت.به این صورت نمی مجید:

است و همیشه از ما  تردقیقو  بین تردر مسائل مالی خیلی ریز خصوصبهدارد، توحید در بین ما  تریفعالذهن 

م بروی گویممیرا  یهر کارجوری هستم که رج کنیم؟ منم اینکه چرا باید این پول را خ خواهدمیدلیل و اطالعات 

 .کنیممیو هر جوری هست راه را پیدا  رودمیداخلش ببینیم به چه صورت پیش 

قرار شد روال جلسه به این صورت باشد که  باباعلیبعد از این قسمت طبق درخواست مدیران 

با مسئولین  دانشجوهااز پرسش و پاسخ  ایخالصهخود را مطرح کنند. در ادامه  سؤالنیز  دانشجوها

 .بخوانیدد توانیمیرا  باباعلی

 دارید؟ R&Dدانشجو: واحد 



 

 

تحقیق  یوظیفهاین قسمت نداریم و کل شرکت باید به این موضوع بپردازند هر قسمت  بخش مجزایی برای مجید:

 خود و ایجاد نوآوری را نیز بر عهده دارد. یتوسعهو 

گ از اینکه کار بزر داشتید را ایجاد کردید و پیش که ایانگیزهدانشجو: به چه صورت درون اعضای تیم 

 ؟آن انگیزه را حفظ کردیدشود چگونه 

یی را پیدا کنید که این انرژی و انگیزه را داشته باشند بعد از آن نیز باید محیط را برای هاآدمخب ابتدا باید  ا:نیم

 .فراهم کنید تا به کاری که عالقه دارند بپردازند و آزادی عمل داشته باشند هاآن

قیه ب داری که خودت باید بهش باور داشته باشی و اگر باور هم نداشته باشی ایشدهخلق یآیندهتو یک  مجید:

بفروشی. وقتی ببینند که خودت به  هاآنرا باید به  شدهخلق یآینده. این گوییمیکه دروغ  شوندمیمتوجه  هم

 .شوندمیو با تو همراه  کنندمیآن باور داری بقیه هم آن را باور 

 باید به چه صورت باشد؟ گذاررمایهسجذب  یمرحلهدانشجو: 

با تو همراه شود. حتی خود ما  کندمیو سعی  دودمیتو  دنبال اصطالحاً گذارسرمایه فتدیبوقتی کار راه  مجید:

 یگذارسرمایه. کسانی هم که روی ما گردیممی باعالقهم و دنبال یک جوان و تیم دهیمیی انجام گذارسرمایههم 

میز و  جزبهاز نظر دارایی  باباعلیامروز  .دهندمیما این کار را انجام  یشدهخلق یآیندهروی  درواقع کنندمی

میلیون دالر  011لوازم چیز دیگری ندارد حتی ما ملک هم نداریم و اینکه روی شرکت ما  جوراینصندلی و 

وشحالم و تیم سر آوا را دوست من خیلی خ توسط ماست. شدهخلق یآیندهشده است به خاطر همین  گذاریارزش

نم ک بندیاگر بخواهم جمع ؛ وو از اینکه گول خوردیم به قول توحید خوشحالیم این تیم خیلی بزرگ است ،دارم

 است. کارآفرینهمیشه به دنبال  گذار است کهسرمایه

ارتباط  ا شماتوانیم بکنید چگونه میی خوبی باشد حمایت میفرمودید که اگر تیم خوب و ایده: دانشجو

 داشته باشیم؟

 این آدرس ایمیل من است و شما همیشه من را پاسخگو خواهید یافت. majid@alibaba.irمجید:

خوبی دارد انسان آکادمیکی هم باشد و مدارج  وکارکسبدانشجو: امکان دارد که انسان در عین اینکه 

 علمی را در باالترین سطح طی کند؟

 ایدورهپژوهشی شکل بگیرد.  یحوزهدر  تواندمی وکارهاکسباین امکان وجود دارد. خیلی از  حتماً بله  مجید:

در فضای دانشجویی محکوم بود به اینکه کاسب  کردمیکه ما دانشجو بودیم اگر استادی در کنار تدریس کار هم 

 در عین تواندمیزه استاد دانشگاه اما امرو؛ یمکردمیچقدر آن زمان اشتباه  شویممیمتوجه  اآلن کهدرحالیاست 



 

 

و درآمد کسب  ندازدیبی در حوزه پژوهشی راه وکارکسب دهدمیاینکه کارهای مربوط به تدریس و مقاله را انجام 

 کند.

 .توضیح دهید گذارسرمایهو زمان مناسب جذب  هادهندهشتابدانشجو: مقداری درباره 

حمید محمدی مدیرعامل دیجی کاال  یجملهاین  خودتان کار کنید. یسرمایهکه مقدور است با  آنجاییتا  مجید:

و ایشان هم بسیار انسان وارسته  کنندمیکمک  ترهاکوچکبه  ترهابزرگاست. در صنعت ما خیلی مرسوم است که 

دیرتر و  هرچقدراز ایشان راهنمایی گرفتیم به ما گفتند که  40است که وقتی ما برای اولین در سال  ایشایستهو 

د وقت و انرژی و هزینه را از خودتان توانیمیکه  هر مقدارجذب کنید بهتر است و  گذارسرمایههرچقدر کمتر 

خب اگر من هیچی برای شروع کار نداشته باشم باید سراغ  اما؛ کنید که این توصیه خیلی به ما کمک کرد تأمین

 فتد بهتر است.ن اتفاق دیرتر بیهرچقدر ای کنممی تأکیدبروم اما باز  هادهندهشتاب

 دانشجو: چگونه شم اقتصادی را در خودمان به وجود بیاوریم؟

بعد از آن خیلی سخت امکان تغییر وجود  و گیردمیسالگی شخصیتش شکل  01من انسان تا  یعقیدهبه  مجید:

را  خود تواندمینیامده است م اقتصادی در او به وجود دارد. ولی اگر کسی به هر دلیلی تا این سن و سال این شَ

کوچک شوید تا یاد بگیرید نه اینکه وارد یک کار خیلی  وکارهایکسبوارد  اینکهمثلدر معرض آن قرار دهد. 

 هایمجموعهآپارات که یکی از  مدیرعاملبرای مثال پارسال  جزئی از یک ماشین هستید. انگاربزرگ شوید که 

اوتی مانند متف کارهایوانتی گرفتند و انار فروختند. خود من در کودکی  ،اشب یلد کشور هستندبرای  افتخارآفرین

این  کنممیراهنمایی پادوی خیاطی بودم و احساس  یدورهجوجه فروشی و تیله فروشی کردم حتی مدتی در 

وجود ندارد. یک پیشنهادی هم دارم که کتاب  ایسادههیچ راه  درواقع خیلی به من کمک کرده است. هاتجربه

 بن هارویس را مطالعه کنید. «سختی کارهای سخت»

 

 

 

 

 


