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ايشان . در سن ده سالگي پدرم را از دست دادم. در تهران متولد شدم و در اميريه تهران بزرگ شدم  1324در سال  من بهروز فروتن
مهمترين چيزي كه از پدرم به ياد دارم اين است كه مي گفت .رئيس اداره آگاهي بود البته زمانيكه من بدنيا آمدم بازنشسته شده بودند

در زمانيكه ايشان در قيد حيات بودند ما از نظر مالي چندان مشكلي نداشتيم با اين حال او اصرار . شد انسان بايد به جوهر كار داشته با
  .مهم نبود چه كاري انجام مي دهيم بلكه مهم اين بود كه با فرهنگ كار آشنا شويم. داشتند ما در ايام تعطيل كار كنيم 

زندگي را ببينم سختي زندگي برايم نمايان شد به همين دليل احساس مي  از بچگي سختي زندگي را ناخواسته حس كردم قبل از اينكه
  .كنم يك حالت خودساختگي خاص دارم

بعد به دنبال كار . با وجود اينكه بچه ضعيفي بودم ، اول كارهاي شخصي انجام مي دادم، مثال تابستانها شكالت و اسباب بازي مي فروختم 
مسائل تحصيلي يا هزينه روزمره مصرف مي كردم بيشتر درآمدم را هم به مادرم مي دادم تا برايم اي فني رفتم و اكثر مواقع درآمدم را بر

پس از فوت پدرم خيلي از امكانات از ما گرفته شد ولي مادرم با گذشت و عاطفه اي كه داشت سرپرستي مار را به عهده . پس انداز كند 
  .مادرم را هم پانزده سال پيش از دست دادم. گرفت

در هر حال با همه مشكالتي كه بود من هم درس خواندم و هم كار كردم، و از حاصل كارم درسم را هم ادامه دادم مادرم در اين كار مرا 
تشويق، انگيزه و قدرت . بسيار تشويق كردند به نظر من هيچ انساني موفق نمشود مگر اينكه تشويق شود يا خودش را باور داشته باشد

  .مي كند كه انسان بيش از توان جسمي اش كار كند  روحيه اي ايجاد

از درك مفاهيم و راهنمايي ديگران . مقدار فكرم جلوتر از ذهنم بود ز دست داده بودم و يك من وضعيت استثنايي داشتم چون پدرم را ا
  .بهترين بهره را مي بردم و موقعيت را خوب مي سنجيدم و جلو مي رفتم

ده خيلي سخت بود ولي اگر چه جدا شدن از خانوا. يك دوره شبانه در اداره وزارت كشاورزي و صنايع معادن بود كه ديپلم فني مي دادند 
چون به كار فني خيلي عالقه داشتم به آنجا رفتم و در رشته مدل سازي و ريخته گري درس خواندم بعد به كالسهاي شبانه دانشگاه 

 به اين دليل كالسهاي شبانه را انتخاب كردم كه مي خواستم روزها كار كنم ، سپس معلم آزاد شدم.تهران رفتم و ليسانس مديريت گرفتم
من از تمام كارهايي كه در دوران زندگيم انجام دادم راضي هستم سختي . و شروع به كار كردم رستان را خريدمو مدتي بعد امتياز يك دبي

يك مدير كسي است . موفقيت هاي من از البالي شكست ها و سختي ها به دست آمده است .لذت ببرم  ها را پذيرفتم تا بتوانم از خوبيها
  .كه بپذيرد مشكل را بايد حل كند و متعهد باشد

باالخره . من كارم را از درون خانه شروع كردم مواد غذايي درست مي كردم و به فروشگاهها مي دادم ولي آنها كاالهاي من را نمي خريدند
نفر 1000در حال حاضر ما نزديك به .نفر از بستگانم شريك شدم  11انه ام را فروختم و با پول آن كار را شروع كردم به تدريج با خ

  .پرسنل داريم و شش نقطه از كشور تحت ليسانس صنايع غذايي بهروز كار مي كنند

كانات كار را شروع كردم و جلو رفتم رمز موفقيت من اين بود من در مورد صنايع غذايي اطالعات فني نداشتم و بدون داشتن سرمايه و ام
  .كه از سختي كار لذت مي بردم و از حضور پرتالش همكارانم و بودن در بين آنها خوشحال مي شوم

اگر به خودت احترام گذاشتي و براي باورت ايستادگي كردي و در مقابل .من فكر مي كنم هركسي خودش را باور داشت موفق مي شود 
ما بايد سعي كنيم نكات منفي و مثبت خودمان را بشنسايم و خودمان را بشناسيم و  .خواهي كردي خودت را شناخته اياشتباهات عذر



من زندگي را اول در ذهنم ترسيم مي كنم و اگر ايرادي داشت آن را تغيير مي دهم يعني روي حرفهايم . خودمان را باور داشته باشيم
ما نبايد كار را عار بدانيم ارزش كار . متعصب نيستم و پذيراي حرفهاي ديگران هستم تكامل را در خودم نمي بينم بلكه در جمع مي بينم 

بازي مي دانستم و اين كارها را انجام مي دادم و امروز هم همين كار را انجام مي دهم چون سال پيش كار را  45من در . بايد مهم باشد
   .امروز هم كار را بازي مي دانم

 


