ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻠﻦ؛ ﺗﺎﯾﺮﺳﺎزی
ﮐﻪ ﺳﻔﺮ و آﺷﭙﺰی را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۷
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﺮﺳﺎز ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯿﺸﻠﯿﻦ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﻣﯿﺸﻠﯿﻦ ﺑﺮای رده ﺑﻨﺪی رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرده اﯾﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ وﺟﻮد دارد؟ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ زادروز ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
دو زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎ اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد 16 .ژاﻧﻮﻳﻪ  ۱۸۵۳ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا  ۱۶۶ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،در ﭼﻨﻴﻦ روزی آﻧﺪره ﻣﻴﺸﻠﻦ در
ﭘﺎرﻳﺲ زاده ﺷﺪ.
ﭘﺪرش در ﻛﺎر ﭼﺎپ و ﻣﺎدرش وارث ﻳﮏ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺋﻮﭼﻮ ﺑﻮد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻳﻨﺪه او را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮد .در
ﻣﺪرﺳﻪ “ﻟﻮﻳﯽ ﻛﺒﻴﺮ” ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ،دﻳﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ و از آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ
ﭘﺎرﻳﺲ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪ.
 ۳۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرش ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺸﻠﻦ و ﺷﺮﻛﺎ را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮد ،دو ﺑﺮادر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،در ﺳﺎل
 ۱۸۸۹ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﯿﺸﻠﻦ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ آنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺮای اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮادران ﻣﯿﺸﻠﻦ
اﻫﺪاف ﺑﺰرگﺗﺮی در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۰۰ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺒﻮد و در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪی ﻣﻮﺗﻮری وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺑﺮادران ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺗﺎزهای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮوش
ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﯿﺸﻠﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﻣﺮوزه ﯾﮏ درس ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺗﺠﺎرت
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎم راﻫﻨﻤﺎی ﻣﯿﺸﻠﻦ ) (Michelin Guideﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪی ﻫﺘﻞﻫﺎ،
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد .ﺑﺮادران ﻣﯿﺸﻠﻦ از ﻓﺮوش اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻔﺮ ،ﺳﻮد
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ درآﻣﺪ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻻﺳﺘﯿﮏ اروﭘﺎ ﺑﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮادران ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻔﺮ از ﻧﺎم و ﻟﻮﮔﻮی
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﯿﺸﻠﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺮوزه ﺳﺮی
ﮐﺘﺎبﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪروز و ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻦ

ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮادران ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و
َ
ﻣﻴﺸﻠﻦ ﺑﻴﺶ از  ۴۰ﺳﺎل ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﻴﺘﺮون ﺑﻮد.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺮﻛﺖ

آﻧﺪره ﻣﻴﺸﻠﻦ  ۴۷ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻛﺸﻮرش ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد و ﭘﺎﻳﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺧﻮب در
ﺟﻬﺎن را رﻳﺨﺖ.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮآﺷﭙﺰ ﺷﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮑﺘﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻮر ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﻃﻌﻢﻫﺎ ،ﻧﺤﻮه ﺳﺮو ﮐﺮدن ﻏﺬا و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﯿﺸﻠﻦ ﻣﻬﻢاﻧﺪ«.
 ۵۷ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻴﺒﯽ ﺟﺎدهﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺎﻧﻮس آﻛﻮردﺋﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد .ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻴﺸﻠﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دو ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻔﺎ ﻛﺮد .آﻧﺪره ﻣﻴﺸﻠﻦ در  ۸۸ﺳﺎﻟﮕﯽ در زادﮔﺎﻫﺶ درﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﺳﺎل از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﻣﯿﺸﻠﻦ ﻣﯽﮔﺬرد و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎن )ﭘﺲ از ﺑﺮﯾﺠﺴﺘﻮن( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﻄﺮح

و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮت ،ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﯽ را در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮏ دﻧﯿﺎ دارد .در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﯿﺴﺖﻫﺎی

ﺳﺮﻋﺖ ،ﻣﯿﺸﻠﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

