این دوچرخه حرفهای ناگفته زیادی دارد!
گفتوگو با «عزیزبکتاش بکتاشی» ،کارآفرین موفق میاندوآبی که فعالیتش را  ۴۲سال پیش به عنوان فروشنده
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عکس ها از ایرنا

«باهمیندوچرخه،چندبار
به زمین خوردم اما دوباره
پرونده
بلند شدم .این دوچرخه
بـــرای مــن نــمــاد تـــاش و
پیشرفت است ،اینکه همیشه یادم باشد از
کجابهاینجارسیدم«».عزیزبکتاشبکتاشی»با
این مقدمه میگوید که در روستای زادگاه خود
یعنی «بکتاش» حدود  42سال پیش با سرمایه
 300تا تک تومانی که مادرش به وی داده بود،
کار خودش را با یک دوچرخه آغاز کرده است.
سالهاتالششبانهروزیوامیدبهآینده،حاالاو
رابهجاییرساندهکهیکیازکارآفرینهایموفق
و صادرکنندگان برتر صنعت فرش در کشور
محسوب میشود و با چندین کشور آسیایی و
اروپایی،روابطتجاریدارد.بااینهمهپیشرفت
اما عزیز بکتاش آن دوچرخه را در نمایشگاه
فرشخودواقعدرشهرکصنعتیمیاندوآببه
عنوانیادگاریازاولینوسیلهتجاریخودنگه
داشته است .در پرونده امروز زندگیسالم با او
دربارهمسیریکهبرایپیشرفتطیکرده و راز
توگوییداشتیمکه
و رمزهایموفقیتاش،گف 
خواهیدخواند.

عجیبترین اختراعات 2021
پاستای سسپذیر ،هدستی برای استخوان سر ،هشداردهنده
دهانشویه بعد از استحمام و  ...؛ اینها فقط گوشهای از
غیرعادیترین اختراعات در سال جاری میالدی هستند
نجات شکوندی

مجله تایمز هر سال با نظر سنجی از سردبیران و خبرنگاران سراسر جهان
دست به گــردآوری فهرستی از بهترین اختراعات سال میالدی میزند
و سپس هر کدام را بر اساس تعدادی از عوامل کلیدی از جمله اصالت،
خالقیت ،کارامدی ،جاهطلبی و تاثیرگذاری آن ارزیابی میکند .اما در مینی
پرونده امروز زندگیسالم نه به فهرست بلندباالی اختراعات و ارزیابی آن
بلکه به معرفی گوشهای از عجیبترین اختراعات سال 2021پرداختهایم.

کارم را با خرده فروشی خواربار شروع کردم
اینکارآفرینموفقدربارهروزهایاولیکهشروعبهکارکرده،میگوید«:مندیپلمدارم.کارمراباخردهفروشی
و با کمک همین دوچرخ ه شروع کردم 300.تا تکتومانی در سال 62یا 63از مادرم قرض گرفتم .ابتدا هم با
خریدوفروشخوارباربود،سپسموادغذایی،شکروکلیفروشیبرنج.منمعتقدمبیشترموفقیتهایبزرگ
از صفر مطلق شروع شدند .شما قطعا با سرگذشت آدمهای موفق تاریخ آشنا هستید ،هیچکدامشان از100
شروعنکردند،پدرپولدارنداشتند،سرمایهآنچنانینداشتندو....امکاننداردیکنفردریکروز 100،روز،
سهیاچهارسال،ناگهانپیشرفتآنچنانیداشتهباشد.منهمکمکمباتالشبیشتر،مغازهدارشدم،سپس
تولیدیراهانداختمواالنهمدرحالتوسعهکارخانهامهستم».

برای رسیدن به موفقیت
باید رکاب زد
هر مشتری که وارد مغازه آقای بکتاشی میشود،
قبلازهرچیزتوجهشبهیکدوچرخهقدیمیجلب
میشود .او در این باره میگوید« :این دوچرخه را
جلوی چشمهایم گذاشتم تا همیشه یادم باشد که
انساننبایدگذشتهخودراهرگزفراموشکندواینکه
اگر انسان بخواهد میتواند حتی با یک دوچرخه
استارت کارهای بزرگی را بزند و به موفقیت های
چشمگیر دست پیدا کند .در ضمن ،این دوچرخه در
مغازهمنبرایمشتریهاهمحرفهایناگفتهزیادی
دارد.انگاربهآنهامیگویدکهعاقبتتالش،موفقیت
است.سختیهست،غصههست،شکستهستاما
سرانجامتالش،رسیدنبهخواستههاست.البتهباید
قدمبهقدمپیشرفت،بایدرکابزد،اینطورنیستکه
یکباررکاببزنیوبهمقصدبرسییاچندبارسریعو
پشت سر هم رکاب بزنی و فکر کنی که کار تمام شده
است،بایدمستمررکابزدومطمئنبودکههررکاب،
فاصلهشمابامقصدیاهمانهدفتانراکممیکند».

روی دوچرخه ،خواب این
روزها را هم نمیدیدم!

از او میپرسم آن روزهایی که با دوچرخه در
خیابانها مشغول کار بودید ،فکر میکردید
روزی به این جا برسید و یک کارآفرین موفق در
شهرتانبشویدکهمیگوید«:بههیچوجه.باشما
که تعارف ندارم ،در خواب شب هم نمیدیدم
و اصال به فکرم هم نمیآمد که به اینجا برسم.
رویدوچرخه،فرصتفکرکردنبهاینچیزهارا
نداشتم.البتهاینراهمبگویم،وقتیبادوچرخه
مشغولکاربودم،آرزوهاییبرایخودمداشتم.
مدامفکرمیکردمکهچطوریکوانتبخرم.بعد
که وانـتدار شدم ،گفتم برای خرید یک مغازه
و مغازهدار شدن باید چهقدر دیگر تالش کنم؟
بعدها روزی که مغازه خریدم ،به تجارت و تولید
فکر میکردم .البته هرکدام از این مراحل ،باال
رفتن از هر کدام از این پلهها ،برای من بیش از
 10سال طول کشیده است  ،اما االن در چند
جمله،بهشماگفتم».

به 22کشورازجملهآلمان،سوئدو...صادراتداریم
شخودهممیگوید«:بیشاز 600نفردرکارخانهمامشغولبهکارهستندو
اودربارهشرایطفعلیکارخان هفر 
این کار را یک گروه انجام میدهد .کار را یک نفره نمیشود پیش برد .روز اول من با دوچرخه یک نفر بودم ،بعد
با وانت شدیم دو نفر ،در مغازه سه نفر و حاال 600نفر .اینکه فردی بخواهد کار بزرگ را به تنهایی انجام بدهد،
شدنی نیست .موفقیت در گرو کار گروهی است .مستقل هم نمیشود پیش رفت .باید از گروه کمک
گرفت .االن هم به 22کشور صادرات فرش داریم؛ از عراق ،آذربایجان،ازبکستان و  ...بگیرید تا
آلمان،سوئد،پاکستان،قطرواردن».

دنیای تجارت شبیه درخت سیب است
از او میپرسم چه عواملی باعث شده همه سختیها را برای رسیدن
به این جایگاه تحمل کند که میگوید« :از نظر هر فردی ،کار خودش
سختترین کار در جهان است .البته خیلی بستگی دارد که چطور
و با چه کیفیتی آن کار انجام شود .یک مشق نوشتن هم سخت
است ،هرچه قدر بخواهید بهتر آن کار را انجام بدهید ،سختتر
هم میشود اما موفقیت با چه کسی است؟ کسی که صبر بیشتری داشته باشد و پشتکار.
دنیایتجارتخیلیشبیهدرختسیباست.کشاورزهاوباغدارانخیلیخوبمتوجهایننکته
میشوند .شما یک درخت سیب را ببینید ،بعد از دو یا سه سال شروع میکند به سیب دادن و بعد
از پنج سال ،کیفیت بارش به حد قابل قبولی میرسد و تا  30سال ،محصولش سال به سال بهتر
و با کیفیتتر میشود .همین درخت سیب ،بهترین مثال برای پیدا کردن راه موفقیت است».

رمز موفقیت فقط
داشتن سرمایه نیست

کدامجوانامروزیحاضراست
مثلمنبادوچرخهشروعکند؟

او بیش از  25ســال اســت که به صورت
تخصصی در حــوزه فرش مشغول به کار
شده است .بکتاشی در توصیههایش برای
انتخاب شغل به نکات جالبی اشــاره می
کند« :روستای میاندوآب جمعیت زیادی
ندارد و همه تقریبا یکدیگر را میشناسند.
عــاوه بر ایــن ما در همین عالم تجارت،
االن با مشتری قطری ،ازبک ،تاجیک و ...
توآمد داریم یعنی ضمن این که تجارت
رف 
کردیم ،دوست پیدا کردیم .یکی از رازهای
موفقیت من همین است .همهاش پول و
سرمایه نیست ،اعتبار ما بین مــردم ،رمز
موفقیتماناست.دربارهانتخابشغلهم
من معتقدم که فرد اول باید با دل و قلبش
مشورت کند ،فقط به آینده آن شغل نگاه
نکند .بعدش هم توکل کند بر خدا .بعد
که راهش را انتخاب کرد باید تالش کند تا
بهترین باشد .مشورت هم الزم است .هر
کاری میخواهید شروع کنید ،مشورت را
جدی بگیرید».

«آدمبایدچندینباربهزمینبخوردتاتجربهکسبکندامااالن
توقعجوانهایامروزیبرایموفقشدنوکسبثروت،زیاد
است ».این کارآفرین می گوید« :جوانان با خرده فروشی،
دستفروشیو...میتوانندتجارتخودشانراشروعکنند
وسپسبهآنرونقبدهند.امااالنکدامجوانیحاضراستاز
دستفروشیشروعکند؟یامثلمنبادوچرخهشروعکند؟
البته باید با درایت و برنامهریزی به هدف رسید اما توقع کم
درشروعکار،حلقهگمشدهپیشرفتجوانانامروزیاست.
همه میخواهند در چند ماه ،هم به درآمد خوب برسند هم
به جایگاه اجتماعی که معموال شدنی نیست .بعد که تجربه
کسبکردیم،بهتالش،استعدادو...برمیگرددکهبتوانیم
درحرفهمان،سرآمدشویم،نفراولشویمو»...

طراحیفرشهایمانبرایهرکشورمتفاوتاست
هماکنون  ۶۰۰نفر به طور مستقیم وهزار نفر به طور غیرمستقیم در شرکتهای تحت نظارت این کارآفرین
شاغل هستند .او درباره ارزآوری این حوزه میگوید« :شرکت من به واسطه صادرات ،ساالنه بیش از ۶میلیون
دالر ارزآوری دارد .البته توجه داشته باشید طراحی ،اندازه و رنگ فرشهای تولیدی منوط به خواست
مشتری و فرهنگ هر منطقه است ،به طوری که ذائقه هر شهرستان ،استان و حتی کشورها در تولیدات این
شرکت متفاوت است .به طور مثال برای کشور پاکستان طرح رول ،برای اروپا قالیچه در اندازههای کوچک،
برای تبریز طرح ریزماهی یا هریس و برای تهران و مراکز استانها قطعه  ۶متری با رنگهای فانتزی شامل
فیروزهای ،کرمی ،پستهای و شکالتی تولید و عرضه میشود».

تحریم و کرونا ،سرعتگیر پیشرفتمان شده است
شایان ذکر است که «علیرضا رزمحسینی» وزیر سابق صنعت ،معدنوتجارت در
سفری که اوایل خرداد امسال به آذربایجانغربی داشت ،از واحد تولیدی فرش
این کارآفرین میاندوآبی بازدید کرد .بکتاشی البته از سرعت پیشرفت شرکت
خود راضی نیست و میگوید« :از چهار سال پیش فاز توسعه این شرکت آغاز
شده اما علت طوالنی شدن روند راهانــدازی خطهای جدید تولید،
لونقلدریایی
تحریمهایظالمانه،شیوعکروناووجودمشکلدرحم 
و ریلی و تعهدات ارزی بود به طوری که کشتی حامل تجهیزات خط
پنجتولیداینشرکتبهدلیلتحریمهانمیتوانستپهلوبگیردتااینکه
با پیگیریهای مکرر دستگاههای مرتبط ،باالخره ماشینآالت
به کارخان ه انتقال یافت».

چیزی نمیخواهم به جز دعای خیر
کارگرانم
وی که اکنون مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره دو شرکت تولید
فرش ماشینی در میاندوآ ب است ،سال  ۱۳۷۸شرکت خود
را تاسیس کرده و آن را به مرور ارتقا داده است .از او درباره
آرزوهایش میپرسم که میگوید« :سوال سختی پرسیدید.
اکنون هدف من گرداندن زیر مجموعهام به بهترین شکل ممکن است .آرزو دارم 300
کارگرم بشوند هزار کارگر ،نه اینکه تعدیل نیرو کنیم .هزار خانواده از این کارخانه ،نان
ببرند سر سفره زن و بچهشان .هدف من با همه بچههای مجموعهام مشترک است ،اینکه
چراغ اینجا همیشه روشن بماند .اگر دعای خیر این افراد پشت سر من باشد ،برای دنیا و
آخرتم کافی است و چیز دیگری نمیخواهم».

هدستیبرایاستخوانسر قیمت؟ 490دالر

هنگامی که محیط شما ،گوشدادن را چالش برانگیز میکند ،این وسیله به
شما کمک میکند تا با تماسهای صوتی از طریق سر خود ارتباط برقرار کنید!
بلندگو و میکروفن هدست که توسط شرکت Mobilus Labsساخته شده است،
از طریق فناوری ،صدا را به صورت ارتعاش به جمجمه کاربر منتقل میکند .این
وسیله به کارگران اجازه میدهد در محیطی که بیش از حد پر سروصداست و
امکان صحبت از طریق تلفن یا رادیو فراهم نیست مثل کارگاه های ساختوساز
کشتی به راحتی ارتباط برقرار کنند.

پاستایچنگالپذیروسسپذیر قیمت؟ 20دالر
وقتیهیچشکلماکارونیبرای«دنپشمن»آشپزبهاندازه
کافیخوبنبود،اوبهفکرتهیهنوعیجدیدازپاستاافتاد
تاسسپذیربودن(چهقدرسسبهراحتیمیچسبد)
و چنگالپذیری(سهولت در گرفتن و نگهداشتن
آن روی چنگال) آن را بهبود ببخشد .پس «پشمن»
تصمیم گرفت شکل ماکارونی رویایی خود را بسازد
و بعد از سه سال آزمایش چند نمونه اولیه ،سرانجام
ماکارونی خود را به نام «کاسکاتلی» به شکل نیمه لولهای
برایگرفتنسسبیشتروالبته منعطفتر،رونماییکرد.

عروسکضدکرونا قیمت؟ 50دالر
در طول همهگیری ویروس کرونا ،تعداد بیشماری از کودکان در خانه منزوی و
مضطربشدندزیرا روالزندگیشانبهطورناگهانیمختلشد.
امایکاسباببازیمخملیتعاملیاختراعشدهکهمجهز
به هفت حسگر و به لمس حساس است و می تواند
بچه ها را آرام کند Purble.که نام این عروسک است
،یک ابزار نوازشگر و تعاملی است بدین نحو که قلب
پربل برای نشان دادن احساسات به تپش میافتد و
با نوازش کردن آن ،ضربان قلبش کاهش مییابد و با
آرامشــدن ضربان و صدایش ،کودک هم آرام میشود.
هدف این دستگاه کمک به کودکان بــرای یادگیری تنظیم
احساساتبهویژهدردورهکروناست.

هشداردهندهبرایتمرکز قیمت؟ 129دالر
همکاران پرحرف و رسانههای اجتماعی جریان کار شما
را مختل می کنند؟ «شان گرین هاگ» که در شغل
قبلی خود به عنوان مدیر محصول در سیدنی
با همین مشکل مواجه بود» Time Chi« ،را
ابداع کرد .این ابزار رومیزی به اندازه ماوس،
یک ویژگی «مزاحم نشوید» را در دستگا هها
و برنامههای شما فعال می کند .همچنین اگر
همکارتان تصمیم داشته باشد پشت میزتان به
مالقات شما بیاید ،این دستگاه چراغی را نشان میدهد
تا مودبانه به او بفهماند که مزاحم تمرکز شما نشود!

هشداردهندهدهانشویهبعدازاستحمام قیمت؟ 30دالر
شاید دهان شویه به اندازه مسواکزدن و نخدندان کشیدن مهم نباشد ،اما شست
وشوی روزانه دندانها با دهان شویه می تواند باکتریهای
دهان شما را از بین ببرد و با تقویت دندانهای شما از
بیماریهای لثه جلوگیری می کند .در همین زمینه
«سیمون انــور» ،با ابداع وسیلهای به شما یادآوری
میکند تا این کار را فراموش نکنید .مثال بعد از
استحمامیاشبهاقبلخوابیاهرزمانیکهدوست
دارید،فقطکافیاستایندستگاهراتهیهکنید ودر
کنار روشویی خود قرار دهید تا در زمان مشخص این
عملرابهشمایادآوریکند.

