
 دانش آموخته کارآفرین
 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

زندگی متأهلی وظایف خودش رو داره که زمان خاص 
خودش رو می طلبه و من تمام و کمال نتونستم اونجور که از 
خودم توقع داشتم از لحاظ درسی برجسته باشم ولی با توجه 
به روحیاتم همچنان بین اساتید و دانشجویان بدلیل همون 
روحیه مدیریت در گروه ها شناخته شده بودم. البته جزوه 
های خوب و کاملی هم داشتم که اون هم برای شناخته 
شدن و دست به دست شدن جزوه هام دلیل خوبی بود. 
ضمن اینکه روابط عمومی خوب هم باعث شده بود مورد 

 توجه برخی استادان باشم. 

پس از دوره کاردانی در کنکور کارشناسی در همون رشته در 
دانشکده ابرار تهران پذیرفته شدم و کماکان فعالیت های 
غیردرسی در دانشکده داشتم، بطوری که برای اولین بار 
جشن فارغ التحصیلی در دانشکده به همت و مدیریت من و 
به کمک همکالسی هام برگزار شد، بطوری که از صفر تا 
صد کارها چه برنامه ریزی و چه اجرایی به عهده و با فکر 
خودم بود و دوستانم منو همراهی می کردن و امروز بعد از 

 سال در دانشکده همچنان این رسم ادامه داره. 8گذشت 
 من خیلی اتفاقی وارد رشته کارآفرینی شدم. 

پس از گرفتم مدرک مهندسی دلم میخواست تو رشته 
مدیریت ادامه تحصیل بدم و بنابراین در کنکور ارشد مدیریت 

اش آشنا شرکت کردم، ولی اصالً با واژه کارآفرینی و رشته
نبودم. اما بعد از اعالم نتایج متوجه شدم که رشته کارآفرینی 

 قبول شدم. 

امروز که سه سال از فارغ التحصیلی من در رشته کارآفرینی 
از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می گذره می بینم انگار 
خدا برام این سرنوشت رو رقم زد که با قبولی در این رشته 
کارآفرین بشم. اونهم منی که اصالً کارآفرینی نمیدونستم 

  چیه!!!

در تهران متولد  8638عطیه مهرعلی هستم. اردیبهشت 
شدم و فرزند دوم خانواده هستم، متأهلم و دو فرزند دارم. 
از روزی که خود را شناختم شدیداً میل به استقالل و 
همچنین بسیار جاه طلب بودم. به طور متوسط هیچ چیزی 
مرا قانع نمی کرد و همیشه دوست داشتم بهترین باشم. 
چه خانه، چه مدرسه و هر جمع دیگه ای... در گروه ها 
همیشه مدیریت رو دوست داشتم. به راحتی با افراد ارتباط 

 برقرار می کنم خصوصاً بزرگترها. 

ما زندگی متوسط،  مادرم خانه دار بود، پدرم کارمند بود و
ولی کاملی داشتیم در حد خودمون. هیچ یک از اعضای 
خانواده مان گرایشی به شغل آزاد نداشتن و کامالً با 
فرهنگ کارمندی خو گرفته بودیم و درآمد ثابتی داشتیم و 

 ما برنامه ی برای مخارج زندگیمان داشتیم. 

تنها چیزی که من همیشه خیلی بهش عالقه داشتم 
برتری بود، در هر زمینه ی و درضمن اصالً در حاشیه 
بودن رو دوست نداشتم. طی دوران تحصیل در مدرسه 
همواره با مدرسه و مسئولینش همکاری داشتم. در سه 
سال دوران راهنمایی کتابخانه مدرسه ام را بتنهایی می 
گردوندم. در سه سال دبیرستان رئیس شورای دانش 
آموزی بودم و دائماً از طرف مدرسه به اداره آموزش و 
پرورش منطقه می رفتم برای جلسات. در همه سال های 
تحصیلی در گروه های سرود، تواشیح، برگزاری جشن ها، 
مجری برنامه ها)حتی کالس اول دبستان!!!(، رابط بین 
بچه ها و معلمان، نماینده کالس، خالصه که همیشه تو 
هر مدرسه ای که بودم همه من رو به اسم می شناختن. 

 اصالً گوشه نشینی و دیده نشدن رو دوست ندارم. 

حس استقالل که پیشتر گفتم خیلی فکرم رو به کار 
کردن وا میداشت که کمتر هزینه داشته باشم برای 

ام طوری بود که اصالً دوست نداشتم خانواده. روحیه
 احساس نیازمو در خانواده مطرح کنم. 

رفتم بعد از دو دوران راهنمایی کالس زبان انگلیسی می
تونستم متن انگلیسی رو ترجمه کنم. گاهی برای سه سال 

اطرافیان که دانشجوبودن متون دانشگاهی شون رو 
کردم. کالس آموزش کامپیوتر هم رفتم، حدود ترجمه می

یکسال بعد از اون کار تایپ هم برای اطرافیانم انجام 
افزار دادم. بعد از پایان دوره کاردانی هم در رشته نرممی

 دادم.برای یک دفترفنی کارتایپ انجام می

در دوران دبیرستان چون درسخون و کمی باهوش بودم 
بنظرم رشته ریاضی بیشتر بدرد منو روحیه ام می خورد. 
این شد که وارد رشته ریاضی شدم، البته ناگفته نماند که 
چون ذاتاً جاه طلب بودم و در اون زمان تب رشته ریاضی 

گرم بود و بقول معروف بچه زرنگا می رفتن ریاضی منم 
 بالتبع دوست داشتم ریاضی بخونم!!!

موقع کنکور کارشناسی، من چون زبان انگلیسیم خوب بود 
خیلی ها پیشنهاد می کردن که تو کنکور رشته زبان 
شرکت کنم. اما من معتقدم وقتی زبانم خوبه دیگه نیازی 

ش ندارم بلکه بهتره یه مهندس ابه مدرک دانشگاهی 
باشم که زبان هم بلده. این شد که موقع انتخاب رشته 
مهندسی برام اولویت داشت. البته من چون پس از پایان 
دوره پیش دانشگاهی عقد کردم درست چند ماه مانده به 
کنکور از درس فاصله گرفتم، با اینکه خیلی به درس و 
ادامه تحصیل عالقه داشتم و تنها شرط ازدواجم برای 
همسرم همین بود که با ادامه تحصیلم مخالفتی نداشته 
باشه. در نتیجه با این که به دانشگاه های خوب در تمام 
مدت مدرسه فکر کرده بودم، ولی بدلیل همین وقفه ناشی 
از ازدواج نتونستم به دانشگاه معروفی راه پیدا کنم و در 
رشته نرم افزار کامپیوتر، دانشکده غیرانتفاعی آمار و 
انفورماتیک تهران مقطع کاردانی پذیرفته شدم. بهرحال 
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جدیدی که من روی کاغذ می کشیدم)چون وارد بازار شدده 
بودم و از نزدیک با فروشندگان خشکبار ارتباط گرفته بدودم 
و نقطه نظرات شون و شنیده بودم می دونسدتدم دقدیدقداً 
مشتری چی می خواد( رو طراحی می کرد و بعدد از یدک 
دوره اپراتوری روی دستگاه لیزر موفق شدیم کار رو قوی و 
با انگیزه شروع کنیم. خدا رو شکر امروز بدلیل تقاضای زیاد 

رسیدده. و  7دستگاه اضافه کردیم. و تعداد کارگرهامون به 
 در بازار مشتریان وفادار داریم و شناخته شده هستیم.

بعد از یکسال تصمیم گرفتم با مجوز ادامه بدم تا بدتدوندم 
 تبلیغ هم داشته باشم و بعنوان کارآفرین مطرح بشم. 

به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتم و چون رشته ای بدا 
این عنوان وجود نداشت با دوندگی بسیار زیاد تونستم ایدن 

 رشته رو ثبت کنم و جواز تأسیس بگیرم.
رقبایی که بعدها به این فکر افتادن و از طرح های من کپی 

های خدودم رو برداری کردن. متأسفانه بعد از یکسال طرح
کیفیت تولید شدده و داره بده دیدم که بیتوی مغازه می

فروش می رسه و من نمی تونستم ثابت کنم اولینش بدرای 
 من بوده است.

ترین نیروی پیش پشتکار و میل به موفقیت و نام آوری مهم
 برنده منه.

بزرگترکردن کارگاه و کار در شهرک صنعتی و افزایش تعداد 
کارگران و صادرات محصول بصورت مستقیم در بدرندامده 
های آتی منه و در حال حاضر مدحدصدوات از طدریدق 
مشتریان داخلی به خارج از کشور و کشورهای حوزه خلیدج 

 شود.فارس فرستاده می
المللی محصوات تحدت های ملی و بینحضور در نمایگشاه

و با نام ویونا به بازار عرضه می  Viona Lux Boxنام 
 شوند.

هاست یک واحد تولیدی داره و بالتبع مدن همسر من سال
بعد از ازدواج با شغل آزاد هماهنگ شدم و با مشکدالت و 
مسائل این نوع از کار آشنا بودم. همسرم در کارش از مدن 

کرد و دوست داشت من از ذهدن و خیلی نظرخواهی می
های منو توی کار وارد فکرم در کارش استفاده کنم و ایده

می کرد. در زمان تحصیل دوره ارشد با یکی از همکالسیام 
صمیمی شدم که محل زندگیمون به هم نزدیم بود و اغلب 

وآمد بودیم. حقیقدتداً درس با هم در مسیر دانشگاه در رفت
تحقیقات بازار با استادمون آقای اخالصی بود که ذهنم رو 
برد به سمت کارآفرینی و برندسازی و تولیدد یده کداای 

شیک و جدید و خاص که استفاده عام نداشته باشه، بلدکده 
برای گروه خاصی طراحی و تولید بشه و بازار محدود ولدی 
پررونقی داشته باشه. هنوز هم در خالل کار بسیار یاد حرف 
های ایشون می افتم. این شد که با دوستم به فکر همچین 
کاری افتادیم. بعد از فارغ التحصیلی یه گروهی توی تلگرام 
ایجاد کردن فارغ التحصیل ها که می شد هرکسی هر آدم 

خالقی رو می شناسه عضو کنه تا بتونیم ایده بگیریم و کار 
شروع کنیم با هم. توی این گروه یه آقایی رو آوردن که تو 
ذهنش یه سری طرح گرافیکی از جعبه بدود کده بدرای 
پذیرایی استفاده بشه و هدیه. از ایده شون خوشم اومد ولی 
نه برای این کار، باهاشون ارتباط گرفتم و گفتم بیدا چدون 
همسرم توی کار چوب بود، از جنس چوب بسازیم شون و 
برای بسته بندی لوکس استفاده کنیم. خالصه دعدوتشدون 
کردم به کارگاه همسرم و سعی کردیم با هم فکدری هدم 
طرح های مناسب دربیاریم که هم خاص بداشدن و هدم 
کاربردی و تو ذهنمون بیشتر آجیل بود چرا که یدکدی از 
دوستان همسرم مغازه خشکبار فروشی معروفی در تدهدران 
دارن و ما کم و بیش با کارشون آشنا بودیم. تصمیم گرفتیم 
طرح ها رو به سمت اون شاخه هدایت کنیم. اون زمان در 
مغازه ها فقط یک سری ظرف های حصیری بود که آجیدل 
میریختن داخلشون و سلفون می کشیدن روشون. دوسدت 
همسرم وقتی ایده من رو شنیدن و  طرح های ما رو دیدن 

استقبال کردن و پیشنهاداتی برای تکمیل کارها به ما دادن. 
این شد که برای اولین بار بسته بندی های چوبی شدیدک 
برای آجیل وارد بازار شد و ما چون فقط به بازار خاص فکر 
می کردیم و بدلیل جدید بودن معلوم نبود استقبال بشه یدا 
نه از مغازه های معروف و پرمشتری شمال شدهدر شدروع 
کردیم به معرفی. با دوستم مغازه به مغازه می رفدتدیدم و 
نمونه های اولیه ساخته شده رو نشون مدیددادیدم. شدایدد 
باورکردنی نباشه و اولین مغازه که برای معرفی رفتیم اینقدر 

تا جعبه سفارش دادن!!!  055از طرح ها خوششون اوم که 
 که برای مای تازه کار در مرحله معرفی محصول عالی بود.

وقتی دیدیم تقاضا هست کارگاهی اجاره کردیم بدا یدک 
دستگاه لیزر اجاره ای.  من و دوستم که در قسمت فدروش 
فعالیت می کردیم و اون آقای طراح و یک کارگر دیگه. بدا 
نزدیک شدن نوروز سفارش ها خیلی زیاد شد و ما ما بعد از 
نوروز وقتی مطمئن شدیم کار مورد قبوله و تقاضا در بدازار 
برای آن هست تصمیم گرفتیم کارگاه بزرگتر بگدیدریدم و 

 دستگاه بخریم.
در این حین متاسفانه دوستم و آقای طراح خیلی از آیدندده 
کار مطمئن نبودن  و حاضر نشدن سرمایه بذارن برای خرید 
دستگاه و مواد اولیه و تجهیز کارگاه دیگه و جذب ندیدروی 
کار و در همون آغاز کار سهمشون رو از سود گرفتن  و منو 
ترک کردن. اما من خیلی از آینده اش مطمئن بودم، ضمن 
اینکه من آدمی نبودم که شکست رو بپذیرم و تصدمدیدم 

گرفتم ادامه بدم. با کمک همسرم زیر زمین خونه پددریشدو 
بازسازی کردیم و برادر همسرم هم که تدازه از خددمدت 
سربازی برگشته بود و کاری نداشت رو به کالس طدراحدی 
گرافیکی فرستادیم و هزینه خرید یک دستگاه لیزر رو جدور 
کردیم و مواد اولیه خریدیم و برادر همسرم هم طرح هدای 
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