گفتگو

مريم احمدي

زاده» كار آفرين موفق
گفتگو با« نادر عباس

جوانهاخودشانراباوركنند
دنياي اقتصاد همراه با فراز و فرود فراواني
است و هر كس��ي نمي تواند در اين عرصه
موفق باش��د .به قول آن شعر معروف كه «:
نابرده رنج گنج ميس��ر نمي شود /مزد آن
گرفت جان برادر كه كار كرد»
نادر عباس زاده هم جزء كس��اني است كه
در راه موفقيتهاي اقتصادي  ،رنج كشيد و
تالش فراوان كرد و امروز به عنوان يك برند
موفق در عرصه هاي مواد ش��وينده مطرح
است.
گفتگويي با وي انجام داديم تا از رموز موفقيت
او در عرصه كار آفريني مطلع شويم.

* قدري از خودتان بگوييد.
ترين نقطه تهران يعني
** نادر عباسزاده متولد ش���هريورماه  1341تهران .من در جنوبي
دنيا آمدم .داراي ليسانس الكترونيك و ليسانس زبان روسي هستم .زندگي
ميدان مولوي به
ش���ود به كارم در نظام ،يعني اينكه من در 14
من دو بخش دارد ،يك بخش آن مربوط مي
س���الگي وارد دبيرستان نظام شدم در نيروي هوايي ارتش ،تقريباً  16سال در آن جا خدمت
كردم .بخش ديگر هم بازرگاني اس���ت ،حدود  23سال كارهاي بازرگاني انجام دادم كه يك
دهه آن در كشورهاي خارجي بودم عمدتاً در مسكو بودم و  12سالش هم در ايران بودم.
 3سال هم در جبهه حق عليه باطل بودم و در آن جا مجروح شيميايي شدم .در حال حاضر
ها كار ميكند.
مدير يكي از برندهاي خيلي معروف و موفق هس���تم كه در زمينه ش���وينده
اين كارخانه توليدي حدود  12هزار نيرو دارد .ما به تمام كشورهاي حوزه خليج فارس ،مثل
كشورهاي عراق ،پاكستان ،افغانستان ،قزاقستان ،جمهوري آذربايجان و  ...صادرات داريم .ما
هميشه سعي كرديم كاالهاي باكيفيت به مردم ارائه كنيم و هدفمان اين است كه مردم از ما
راضي باش���ند .من با اينكه سنم باال است ولي هيچ وقت احساس خستگي نكردم و نميكنم
كنم ،يك مال معنوي و بال م���ادي و به نظر من اگر آدم با يك بال
چ���ون با دو بال كار مي
حركت كند موفق نميشود.
* شما يك فرد نظامي بوديد ،نظاميگري چه سنخيتي با تجارت و كار بازرگاني دارد؟
** خب چرا من كشيده شدم به كار بازرگاني و چرا روسيه؟ خب اين از آن جا نشأت ميگيرد
كه من در سيستم پروازي جت كار ميكردم و چون دائماً با روسها در مراوده بوديم ،مشكل
هاي پروازي كار
زبان داش���تيم اين قضيه باعث شد اعالم كنند افس���راني كه روي سيستم
كنند ،در رشته زبان روسي دانش���گاه سراسري دانشگاه تهران قبول بشوند ،اين شد كه
مي
رفتيم و زبان روسي خوانديم.
خب من چون زبان روس���ي را خواندم و مترجم زبان روس���ي هم كم بود من مترجمي هم
ميكردم و بعد از فروپاشي شوروي و تجزيه شدن آن بازار خيلي خوبي شد براي ايران و چون
من مسلط به زبان روسي بودم و مترجم زبان روسي آن زمان خيلي كم بود .اين قضيه باعث
شد من به فكر بيفتم كه خودم را از نظام بازنشسته كنم و ارتباط من با كار بازرگاني از همين
جا شروع شد .با يك تاجر آشنا شدم كه نياز به مترجم زبان روسي داشت و من شدم مترجم
اين تاجر و با او به مسكو رفتيم ،كار بازرگاني من از مسكو شروع شد .كار بازرگاني من از اين
اش زبان روسي بود.
جا شروع شد ،يعني باعث
* شما يكي از مديران موفق هستيد آيا نظامي بودن شما و نظم داشتن شما باعث
اين موفقيت شده؟
** قطع���اً همين طور بوده ،ببينيد روز اول ك���ه من رفتم در نظام به ما گفتند :دير آمدم و
ماش���ينم پنچر شد و پايم پيچ خورد و  ...اينها را نداريم ،وقتتان را طوري تنظيم كنيد كه با
پاي پياده هم به موقع و سروقت برسيد!
گذرد اين نظم داشتن در من نهادينه شده و جالب است بدانيد كه
از آن زمان  38س���ال مي
آيم .موفقيتم را مديران
رسم و با عشق و لذت هم مي
من از خدمه هم زودتر به محل كار مي
نظم در كارم ميدانم و آن را هم مديون نظام ارتش هس���تم .اين نظم در زندگي خصوصيام
هم وجود دارد ،در خانه ما همس���رم و فرزندانم هم ياد گرفتند كه منظم باشند .مث ً
ال  9شب
ديگر تلفنهاي ما خاموش است 10 ،شب ميخوابيم و  4صبح بيدارم.
* يك مدير موفق غير از نظم چه فاكتورهاي ديگري بايد داشته باشد؟
** مدير موفق بايد فرصتها را شناسايي كند و تفكر قبل از اتفاق داشته باشد .تالش و اميد

داشتن هم مهم است .وقتي آدم اميدوار باشد ،در وجودش انرژي ايجاد ميشود كه هيچ چيز
تواند جلويش بايس���تد .صداقت داشتن هم مهم است .من  54سالم است ،نديدم
منفي نمي
كساني را كه با صداقت حركت نكرده باشند و موفق شده باشند! آنهايي كه صداقت نداشتند
موفق نبودند .اهميت دادن به ديگران هم مهم اس���ت .يعني يك مدير به تنهايي فكر نكند و
تصميم نگيرد و به صورت تيمي كار كند و مش���ورت كند تا در كارش نتيجه بگيرد .بايد در
كار با ديگران هم مشورت كرد تا موفق شد.
تان لذتبخش بود يا زماني كه به كار بازرگاني
* آن زمان ك��ه در نظام بوديد براي
مشغول بوديد؟
** ه���ر دو برايم لذتبخش بود .هم زماني كه در نظام بودم به خصوص زماني كه در جبهه
و جنگ بودم .زمان دانشجويي هم خيلي برايم لذتبخش بود .كار تجارت هم برايم شيرين و
لذتبخش است ولي مسائل حاشيهاي اين كار مرا اذيت ميكند.
كند؟
* توضيح ميدهيد كه چه چيزي شما را اذيت مي
** خ���ب يكي از چيزهايي كه مرا خيلي آزار ميدهد متفاوت بودن بازار خارج با بازار داخل
اس���ت .يعني شما در داخل ميبينيد كه تورم است سال به سال قيمتها باال ميرود ،اما در
دهد اميدوارم مسائل
خارج و در آن طرف مرز اين خبرها نيست! اين جور چيزها مرا آزار مي
و مشكالت اقتصادي كشور درست شود.
شود شما فعال باشيد و اينقدر پرشور و باشوق كار كنيد؟
اي باعث مي
* چه انگيزه
خوريم و بهتر زندگي
** خب به اعتقاد من هرچه كه ما بيشتر كار كنيم ،صيقل بيشتري مي
ميكنيم .بحث دوم ،من كار را دوست دارم و اگر كار نكنم با مشكالت فيزيكي روبرو ميشوم.
برم.
چون خانه نشستن و بازنشست شدن آدم را مريض ميكند و از كار كردن لذت مي
* براي ما يك روز كامل كاري خود را توضيح دهيد كه چه ميكنيد؟
خوانم و بعد نرمش ميكنم
شوم قبل از هر كار نماز مي
** خب 4/5صبح از خواب بيدار مي
كنم) رأس ساعت  6صبح سركار هستم.
صبحانه ميخورم (صبحانه را خودم درس���ت مي
روم يك ساعت
يكس���ري كارهاي داخل شركت را انجام ميدهم ،سپس به پارك ساعي مي
پيادهروي ميكنم بعد دوباره به شركت برميگردم .اگر جلسهاي از قبل هماهنگ شده باشد
در آن شركت ميكنم .ناهار را در شركت ميخورم تا ساعت  6در شركت هستم و بعد از آن
خريد ميكنم و به س���مت منزل ميروم و قبل از ساعت  8شام مفصل ميخورم و با بچهها و
كنم
ها صحبت ميكنم و با آنها بازي مي
خانواده اخبار  20/30را ميبينم .بعد از اخبار با بچه
راس ساعت  10شب بعد از مسواك زدن ميخوابم.
* در كارهاي خير شركت ميكنيد؟
** تا آنجايي كه بتوانم انجام ميدهم و س���عي ميكنم بخشي از پولم را به عنوان خمس و
زكات كنار بگذارم و معتقدم اين كار بركت ميآورد .من كودك بودم كه پدرم را از دست دادم
به همين خاطر درد فقر را كشيدم.
* از جايگاه خود راضي هستيد؟
كنم بودنم در اينجا اثر دارد و
ام حس مي
** بله خيلي چون اثرگذار هستم ،از خودم راضي
كارها خوب انجام ميشود به اين خاطر راضيام.
* چه پيامي براي جوانها داريد؟
** خب من دوس���ت دارم جوانها حركت كنند و خودشان را باور كنند و خودشان را ارزان
نفروشند .البته من ميبينم كه همه چيزش���ان را ارزان ميفروشند ،وقت و انرژي و نيرو و
كنم خودشان را بزرگ
فروشند .خواهش مي
شان را ارزان مي
شان و جواني
ها و قدرت
فرصت
ببينن���د ،ولي كارها را
از كار كوچك ش���روع
كنند تا ب���ه بزرگي
برسند .يأس و نااميدي
نداشته باشند اميدوار
باشند و مأيوس نشوند.
خيل���ي از جوانها فكر
ميكنند اروپا و آمريكا
چه خبر اس���ت .اگر
آنجا بروند مث ً
ال زندگي
خيلي خوبي خواهند
داش���ت ،اما اص ً
ال اين
طور نيست من سالهاي
زي���ادي را در خارج از
كش���ور زندگي كردم،
آن طرف خبري نيست
پول و ث���روت همين
جاست .من هيچ وقت
نتوانستم راضي بشوم
كه آن طرف بمانم در
آنجا خيلي چيزها را از
دهي ،هركس
دست مي
رفته پش���يمان شده
است.
خرداد 96
شماره 2243

13

