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 بر عالوه که شویم آشنا دیگری موفق ایرانی ینامهزندگی با داریم قصد مقاله این در
 دوستانه، انسان هایکمک و کارآفرینی با خویش، شخصی کار و کسب در موفقیت

 شمالی آمریکای در موفق ایرانی یک است. نموده فراهم نیز را دیگران موفقیت یزمینه
 کیست! او بدانید تا باشید همراه ما با مشعوف. مانی نام به

 40 از بیش او است. پوشاک و لباس یحوزه مطرح یچهره و آفرینکار مشعوف، مانی
 شمالی آمریکای در زنانه زینتی و آرایشی لوازم پوشاک، یزمینه در را خود عمر از سال

 مقیم ایرانی میلیاردر 10 بین در او نام که ستایاندازه به او ثروت است. کرده صرف
 نامش دالر، میلیارد 1.3 حدود در ثروتی با 2006 سال در و درخشدمی کشور از خارج

 است. گرفته قرار آمریکا ثروتمند افراد لیست در

 است، داده خرج به پوشاک صنعت در که ابتکاراتی و هاخالقیت با مشعوف آقای
 موجب آفرینی،کار با و شود تبدیل حوزه این در مشهوری و تاثیرگذار فرد به توانسته
 است. کرده فراهم را مردم از نفر هزار هاده اشتغال

 ویژگی کارآفرینانی مانند مانی مشعوف
 چه آفرینان،کار که بدانیم و بپردازیم آفرینیکار مفهوم تعریف به تا دهید اجازه ابتدا در

 دارند. فردی به منحصر هایویژگی

 واقع در و است دیگران یا خود برای زاییاشتغال معنی به عامیانه اصطالح در آفرینیکار
 برای آفرینکار یک آید.می حساب به کار یک مبدع و خالق که است فردی آفرین،کار

 یا و موفقیت رشد، مسئولیت و کندمی اقدام نیاز یک به گوییپاسخ یا مشکل یک رفع
 است. خودش با پایان تا آغاز از پروژه آن شکست
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 برخوردار هاویژگی آن از جامعه افراد یهمه که دارند خاصی هایویژگی آفرینانکار
 یابی،مسئله نوآوری، و خالقیت ابهام، تحمل چونهم هاییویژگی نیستند؛
 به رسیدن برای اشتیاق و شور و فرصت خلق پردازی،ایده کردن، خطر و پذیریریسک
 است. موفق آفرینکار یک هایخصیصه از هدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیوگرافی مشعوف
 مشعوف مانی ینامهزندگی بیان به نمودید، درک بیشتر را آفرینیکار مفهوم که حال
 پردازیم:می

  است. آمده دنیا به تهران در میالدی(1938)1316 سال در مشعوف مانی

 در سیاسی علوم یرشته را خود تحصیالت و رفته آمریکا به نوجوانی سنین در او
 رساند. پایان به 1966سال در را آن و داد ادامه سانفرانسیسکو دانشگاه
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 عملی کارهای انجام به بیشتر دانشگاهی، تحصیالت اتمام از پس که مشعوف آقای 
 کار به و کرد باز فروشی استیک یک نکرده، کار اشتحصیلی یرشته در بود، مندعالقه

 در که فکر این رسید؛ ذهنش به فکری مدتی از پس مشعوف شد. مشغول
  کند. باز انهزن لباس فروشگاه یک سانفرانسیسکو

 1976 سال در Be Be نام به را اشزنانه بوتیک اولین و داد انجام هم را کار همین
 تا که زد جالبی اقدام به دست پوشاک صنعت در مشعوف سال، این در کرد. افتتاح

 گوییم: می شما به اقدامی؟ چه پرسید می حتما بود. نشده انجام آن از قبل

 و دوخته بزرگ و متوسط کوچک، سایز سه در زنانه پوشاک معمول طور به گذشته از 
 در افراد، برخی بدن سایز که افتاد فکر این به مشعوف آقای اما شد،می فروخته

 پس گیرد؛می قرار هاآن مابین گاهی و نگرفته قرار سنتی و مرسوم هایبندیسایز
 کرد. پوشاک بازار یروانه سنی هایرده تمام برای را جدیدی هایبندیسایز

 

 پوشش را سنی مختلف هایگروه در مردم از زیادی طیف یسلیقه جدید، روش این 
 مشعوف، که بود جدید ابتکار این از بعد کرد.می حاصل را بیشتری رضایت و دادمی

 شد. او بعدی هایموفقیت ساز زمینه خالقیت، این و آورد دست به شهرتی

 سرتاسر در زیادی هایشعبه اکنون هم کرد، اندازیراه مشعوف مانی که لباسی فروشگاه
 و تزئینی وسایل و آالتزیور انواع تولید و طراحی کار پوشاک، بر عالوه او دارد. آمریکا

 فروش به را هاآن و کرده اضافه خود یمجموعه به را هاخانم نیاز مورد آرایشی
 رساند.می
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 ارک زیر عناوین حتت که ستا اهفروشگ 312 شامل Be Be هایفروشگاه مجموعه 
 کنند:می

 Be Be نام تحت فروشگاه 215

  ۲BeBe B نام تحت فروشگاه 32

 sport BeBe نام تحت فروشگاه 64

 فعالیت زیورآالت فروش ی زمینه در accessories BeBe نام تحت که فروشگاه آخرین و
 کند. می

 افراد و هاسلبریتی از تعدادی حضور با بار هر در مشعوف هایفروشگاه و شعبات افتتاح
 این به بارها “کارداشیان کیم“ چون سلبریتی بین، این در و گیردمی صورت مشهور
 زیورآالتی تولید در میالدی 2010 سال از کارداشیان یخانواده است. شده دعوت مراسم
 تبلیغاتی سفیران واقع در هاکارداشیان و اندنموده همکاری مشعوف با خاص

 آیند.می حساب به مشعوف مانی هایفروشگاه

 این که است این آن و دارد وجود بی بی هایفروشگاه نام خصوص در جالب اینکته
 یجمله یک به ایاشاره واقع در و باشد نمی “بی بی“ فارسی یلمهک مفهوم به کلمه

 این مسئه نبودن، یا بودن“ یجمله است. شکسپیر هملت ینمایشنامه از معروف
 نبودن( یا بودن : بی )بی .“است.

 مزیت طریق این به و شد اندازی راه 1998 سال در مشعوف مانی فروشگاهی سایتوب
 زنانه لباس از اقالم هزاران که سایتی گشت. اضافه هافروشگاه این به نیز آنالین فروش
 هایخرید برای آن ارسال و رسدمی فروش به آن در آالتزیور و آرایشی لوازم تا گرفته
 است. رایگان دالر 100 باالی
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 این در را خود سهام درصد 59 تا دارد قصد که کرده اعالم اخیرا مشعوف آقای
 مانی نام با استور بی بی هایفروشگاه که چند هر نماید. واگذار ایهزنجیر فروشگاههای

 نیست. شده شناخته واقعا او نام بدون و است شده عجین مشعوف

 های خیر خواهانهفعالیت
 امور صرف بایستمی آمده دست به یسرمایه که دارد اعتقاد امر این به مشعوف مانی

 اوست. یخیرخواهانه اقدامات از بسیاری دلیل امر، همین شود؛ بنیادی و متعالی
 اما است، نموده خیریه موسسات به بسیاری هایکمک کنونتا چه اگر مشعوف

 10 معادل مبلغی مشعوف قبل، سال چند است. آموزش امر روی او تاکید چنانهم
 هدیه سانفرانسیسکو دانشگاه به آموزش یتوسعه و رشد به کمک جهت را دالر میلیون

 اشتاسیس زمان از دانشگاه این به مالی کمک ترینبزرگ عنوان به که لغیمب داد.
  شود.می شناخته

 

 از پس نیز خودش تا شد موجب دانشگاه و درس به مشعوف زیاد یعالقه
 ده مدت به که جاآن تا شود؛ جدا علمی یحیطه از کامل طور به نتواند التحصیلیفارغ
 تجاری مشاوره یزمینه در سانفرانسیسکو کالج علمی هیئت عضو عنوان به سال

 است. نموده فعالیت

 موثرترین از یکی معتقدم من“ است: کرده بیان هایشمصاحبه از یکی در مشعوف آقای
 با او “است. مانکودکان دانش سطح ارتقای آینده، زندگی کیفیت ارتقای برای هاروش

 تفریحی ورزشی مجموعه و سانفرانسیسکو نمایشی هنرهای دانشگاه اعتقاد، همین
 است. نهاده بنا را مشعوف
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 بنیاد جمله از اند؛کرده قدردانی مشعوف از زیادی یخیریه هایبنیاد حال به تا
 کارهای در او مشارکت دلیل به که آمریکا آنجلس لس در wish a make یخیریه

 است. آورده عمل به تقدیر موفق مرد این از خیرخواهانه،

 موفقیت، که کسی است. مبتکر و خالق آفرین،کار ایرانی یک ینمونه مشعوف مانی 
 نکرده دور خیرخواهانه کارهای و دوستانه انسان های کمک از را او هرگز شهرت و ثروت
    است.
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