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روزنامه آسیا

 ايده اين اختراع چگونه به ذهن شما رسيد؟
سركشي  آشپزي  در  هميشگي  معضالت  از  يكي 
اينكه همواره  به  با توجه  به غذا است و  هميشگي 
ته گرفتن  از  جلوگيري  براي  را  خود  آشپز  بايستي 
ما  ذهن  به  آن  اوليه  ايده  دارد،  نگه  آماده  غذاها 
رسيد كه در اين راه با همكاري دوست خوبم محمد 
شاكري اين ايده را پياده كرديم. جالب آنكه براي 
اولين بار وقتي گله و شكايت او را از هم زدن يك 
ديگ حليم   شنيدم و اينكه به قول خودش مجبور 
كنار  در  بزرگ  مالقه  يك  با  ساعت   6 الي   5 شد 
تا  افتاديم  فكر  اين  به  بزند  را هم  آن  بزرگ  ديگ 
دهيم  خاتمه  هميشه  براي  اساسي  مشكل  اين  به 
و  بررسي  پروسه  سال   1 از  پس  كه  بود  اينطور  و 
توليد محصول و حدود 6 ماه ثبت و استعالم اين 
سيستم به نام همزن برقي و شارژي متصل به درب 
قابلمه به شماره ثبت اختراع 71498 در اداره ثبت 

اختراعات به ثبت رسيده است.
 لطفا راجع به خودتان براي ما توضيح دهيد.

از  صنعتي  اقتصاد  كارشناس  ارژنگ  محسن  من 

دانشگاه عالمه طباطبايي، هم اكنون در روزنامه آسيا 
»آسيا«  روزنامه   EBusiness صفحات  مسئول 
الكترونيك و  تازه هاي تجارت  به  هستم كه در آن 
شيوه هاي راه اندازي كسب و كارهاي اينترنتي براي 

خوانندگان روزنامه »آسيا« مي پردازم.
دارم  مكانيك  اتو  ديپلم  شاكري  محمد  هم  بنده   
بازرگاني  خصوصي  شركت  يك  در  اكنون  هم  و  

مشغول به كارهستم.
توضيح  محصول  اين  كار  طرز  خصوص  در   

بفرماييد.
قابلمه هاي  روي  نصب  قابليت  كه  سيستم  اين 
خانگي  و ديگ هاي بزرگ  را دارد بر روي در آنها 
نصب شده و با توجه به سفارش مشتري مي تواند در 
اندازه هاي مختلف ساخته شود. تنها كاري كه كاربر 
انجام مي دهد اين است كه سيستم را روشن نموده 

و درجه گردش همزن را تنظيم كند.
درجه گردش همزن نيز به اين دليل است كه غذاها 
با توجه به نوع محتويات خود نياز به درجه خاصي 
با  مي توان  را  مثال سوپ ها  براي  دارند؛  گردش  از 

سرعت بيشتري مخلوط كرد ولي غذاهايي همچون 
زد،  هم  و  مخلوط  آرامي  به  را  بايستي  خورشت ها 
زيرا اگر سريع مخلوط شوند محتويات داخلي غذا 
دست  از  را  خود  خورشتي  حالت  و  رفته  بين  از 

مي دهند.
يكي از قابليت هاي مهم اين سيستم اين است كه 
بار  الي7  به 6  نياز  به طور متوسط    پخت يك غذا 
قابلمه  درب  كردن  باز  هربار  با  كه  دارد  زدن  هم 

مقدار زيادي انرژي هدر مي شود.
را  ديگري  آپشن هاي  نصب  قابليت  سيستم  اين 
و  ته گرفتن  از  براي جلوگيري  مي تواند  و  دارد  نيز 
سوختن غذا روي سيستم سوار نمود و اين آپشن 

ها ارزش افزوده كار را به شدت باال مي برد.
آن  شارژ  قابليت  سيستم  اين  ويژگي هاي  ديگر  از 
كه  مكان هايي  در  حتي  مي توانيد  شما  و  است 

دسترسي به برق نيز نيست از آن استفاده كنيد.
 نكته قابل توجه در مورد شارژ آن نيز استفاده از 
راندمان 1 به 10 است يعني اگر چنانچه 1 ساعت 

آن را شارژ كنيد مي توانيد 10 ساعت در آشپزي 
از آن استفاده كنيد.

اين سيستم براي اولين بار فرآيند هم زدن غذا را 
در حين پخت انجام داده و قابليت پياده سازي روي 
قابلمه هاي معمولي را دارد فقط شركتهاي سازنده 
مي بايست قبل از توليد نهايي ظروف اين سيستم 

را روي محصول خود نصب كنند.
يا  و   Smart عملكرد  با  سيستم  اين  واقع  در 
به  را  آشپزخانه  ظروف  قديم  نسل  خود  هوشمند 

نسل جديد ظروف آشپزخانه اي تبديل مي كند.
دهيد  توضيح  آسيا  خوانندگان  براي  لطفا   
كه آيا نمونه مشابهي نيز از اين مورد در بازار 

وجود دارد؟
يك  كه  است  جهان  در  بار  اولين  براي  اين  خير. 
به طور  را  آپشن ها  اين  مي تواند  پخت  قابلمه حين 
همزمان اجرا كند و از اين حيث در جهان بي نظير 

است.
 آيا با شركت هاي سازنده ظروف آشپزخانه 

نيز وارد مذاكره شده ايد؟
خارجي  شركت هاي  با  مذاكره  درحال  هم اكنون 

داخلي  بازار  از  ولي  هستيم  آلماني(  و  )ايتاليايي 
غافل نشده ايم و از پيشنهادهاي جديد نيز استقبال 
مي كنيم. از آنجا كه ما ايده هاي جديد ديگري را نيز 
داريم مي توانيم درخصوص آنها با طرف هاي مذاكره 
ايده ها را به  اين  گفت وگو كنيم و درصورت توافق 

بحث بگذاريم.
هر  كه  مي كنند  تصور  افراد  از  بسياري   
ايده اي را مي توانند ثبت كنند و حق اختراع 
برسانند.  فروش  به  گزاف  قيمت هاي  با  را  آن 

آ يا اين طرز تلقي از اختراعات درست است؟
نكته اي كه در مورد اختراعات وجود دارد اين است 
و  است  بحث  يك  اختراع  بودن  منحصربه فرد  كه 
تجاري سازي آن موضوع مهم تري است كه بسياري 
كه  نكته اي  نمي كنند.  توجه  آن  به  مخترعين  از 
مخترعين  بايستي رعايت كنند اين است كه قابليت 
است.  اوليه  جرقه  از  مهم تر  ايده  يك  پياده سازي 

ذهن  از  گذرا  به صورت جرقه اي  ايده ها  از  بسياري 
از خود  مهمتر  ايده  آن  ولي چكش كاري  مي گذرد 

جرقه است.
قابليت منطق گرايي و  بايد  يا يك فرد  به نظر من 
تخيل گرايي را به صورت توامان در خود پرورش دهد 
اينكه اگر به صورت گروهي راجع به ايده اي كار  يا 
مي شود، يك نفر تخيل گرا و يك نفر منطقي راجع 
به ايده پردازي اظهارنظر كنند. زماني كه شما با ديد 
اين  به  بايستي  نگاه مي كنيد  ايده خود  به  منطقي 
سوال جواب دهيد كه اگر چنانچه اين محصول در 
بازار وارد شود، خود شما حاضر به خريد آن با قيمت 
مورد نظر هستيد يا خير؟ اگر در مقام خريدار كاال 
يا محصول مورد نظر با قيمت پيشنهادي تان مقرون 
مي كرد،  حل  شما  از  را  مشكلي  و  بوده  صرفه  به 
مي توانيد مطمئن باشيد كه ايده شما ويژگي بازاري 

خود را دارد.
محصولي  به  يافتن  دست  براي  ديگر  سوي  از 
منحصربه فرد وجود يك فرد تخيل گرا نيز به بارور 
كردن يك ايده كمك شاياني خواهد نمود، زيرا وي 
محدوديتي براي رسوخ به عمق تخيل خود نخواهد 

نقطه  به  رسيدن  براي  را  مرزها  تمامي  و  داشت 
ايده آل خود درخواهد نورديد. تلفيق اين دو ويژگي 
از لحاظ مالي  ايده را جهاني كرده و  مي تواند يك 

نيز زندگي شما را متحول كند.
ايده هاي مختلفي   درخصوص جدي گرفتن 
شما  نظر  به  نكته اي  آيا  دارند،  افراد  كه 

مي رسد؟
يكي از مشكالت اساسي در ثبت اختراعات پروسه 
زمان بر آن است و اين معضل باعث اين مي شود كه 
يك ايده قبل از آنكه به واسطه شما ثبت شود، در 
اين  در  جالب  نكته  برسد.  ثبت  به  از كشور  خارج 
رابطه اين است كه براساس مطلبي كه در يك كتاب 
مي خواندم اين طور توضيح مي داد كه چنانچه پس 
از 40 روز كه ايده اي جديد به ذهن شما مي رسد 
نكنيد  كاري  آن  كردن  اجرا  و  عملياتي  براي  شما 
به ذهن شخصي ديگري  ايده  اين  به طرز عجيبي 

اين  ارسال مي شود. گويي  از جهان  در يك گوشه 
از ما مي رسد و به شرطي  ايده ها به ذهن هر يك 
كه به خودمان ايمان و اعتقاد داشته باشيم آن را 
پياده مي كنيم، در غير اين صورت اين موهبت به 
را  آن  كردن  پياده  كه جرئت  مي رسد  ذهن كسي 

داشته باشد.
محمد شاكري : اين موردي كه آقاي ارژنگ گفتند 

براي خود من پيش آمد.
موضوع از اين قرار بود كه از مدتها پيش ساخت يك 
الكتريكي ذهن من را درگير كرده بود  ديفرانسيل 
بازار  اينكه مي دانستم همچنين محصولي در  با  و 
وجود ندارد ولي اقدام به عملياتي كردن آن نكردم 
كه  خواندم  خبري  در  پيش  هفته  چند  همين  و 
محصول  آخرين  فراري در  سازي  اتومبيل  شركت 

خود آن را توليد كرده است.
است  اين  من  پيشنهاد  ولي  ارژنگ:  محسن 
به ذهن شما مي رسد  ايده جديدي  زمان  هر  كه 
همواره  زيرا  كنيد،  يادداشت  جايي  در  را  آن 
ها  حافظه  پررنگ ترين  از  مداد ها  »كمرنگ ترين 

ماندگارتر  هستند«.

گفت وگوي روزنامه »آسيا« با محسن ارژنگ و محمد شاكري مخترعين اولين سيستم همزن برقي متصل به ظروف آشپزخانه  در جهان 

فقط 40 روز زمان داريد 
تا ايده هاي خود را عملي كنيد   

  اين مخترعين 
توانسته اند براي اولين بار 
سيستمي را طراحي كنند 
كه شما از سركشي مداوم به 
غذا در آشپزي رها شويد، 
به راحتي در پذيرايي خانه 
خود استراحت كرده و 
كار پخت غذا را به سيستم  
هوشمند خود بسپاريد تا 
از ته گرفتن غذاي شما 
جلوگيري كند

  يكي از معضالت هميشگي در آشپزي سركشي هميشگي به غذا است و با توجه به اينكه همواره آشپز  بايستي 
خود را براي جلوگيري از ته گرفتن غذاها آماده نگه دارد، ايده اوليه آن به ذهن ما رسيد و سرانجام پس از 

1 سال بررسي و توليد محصول و حدود 6 ماه ثبت و استعالم اين سيستم به نام همزن برقي و شارژي متصل به 
درب قابلمه به شماره 71498 در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسيد 

چنانچه 40 روز شكل گيري جرقه اوليه يك ايده در ذهن شما سپري شود و شما 
اقدام به اجرايي كردن آن نكنيد به طرز عجيبي اين ايده به ذهن شخص ديگري 
در يك گوشه از جهان ارسال مي شود. گويي اين ايده ها به ذهن هر يك از ما 
باشيم آن را پياده  اعتقاد داشته  ايمان و  به خودمان  مي رسد و به شرطي كه 
جرئت  كه  مي رسد  كسي  ذهن  به  موهبت  اين  صورت  اين  غير  در  و  مي كنيم 

عملي كردن آن را داشته باشد.
شما  كه  كنند  طراحي  را  سيستمي  بار  اولين  براي  توانسته اند  مخترعين  اين 
خانه  پذيرايي  در  به راحتي  شويد،  رها  آشپزي  در  غذا  به  مداوم  سركشي  از 
تا  بسپاريد  خود  هوشمند  قابلمه  به  را  غذا  پخت  كار  و  كرده  استراحت  خود 
از ته گرفتن غذاي شما جلوگيري كند. براي كسب اطالعات بيشتر درباره اين 

اختراع به گفت وگويي كه با اين دو مخترع ترتيب داده ايم توجه كنيد: 

گ
رژن

ن ا
حس

ت م
راس

ت 
سم

ری
شاك

د 
حم

پ م
 چ

ت
سم

 

خانواده محترم جهان بين 
درگذشت جناب آقای ايرج جهان بين كارآفرين

 و مديرعامل شركت های پارس لودرز و پارس كار را به جميع دوستان و 
خاندان محترم ايشان تسليت می گوئيم.

مهرداد اسكويی


