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شند میایی که نفس میهرا همه با کفش ماریو مورتی پولگاتو سند. ک جزو میلیاردرهای  برتر ایتالیایی که تولیدکنندهشنا

هایی که طور کلی، ایده اختراع کفششاااید برای شااما جالش باشااد بدانید فناوری ج وکس و به مطرح جهان قرار گرفته،

طور که روی به صااارا رف . همینبرای پیاده دیمیال ۹۰در اوایل دهه ماریو مورتی روکی کشااند اک ک ا دمد. نفس می

که با دن با خود همراه داش   بود. چاقوی کوچکی راشدت در حال داغ شدن هم به شکد، پاهایبیشتر در صارا قدم می

 یک هواکش درس  کرد.  شهاییک سوراخ ای اد کرد. در واقع برای کفش خود  کف هردو کفشدر 

که به کمک دن، عالوه بر اینکه پاها داخل کفش  دتا روشای را بیاب شاکل گرف مورتی جرقه این ایده در ذهن بنابراین 

ستیکی در  شایی ال شکل غ شد که به  شود. بنابراین، موفق به اختراع ماده جدیدی  شند، دب به داخل دن وارد ن نفس بک

اختراع خود را در بیش  فش، توانس غشای الستیکی و سوراخ کف ک عنصر یعنی، با دو شد. بنابراینکف کفش تعبیه می

 د.کشور جهان به ثب  برسان ۱۰۰اک 

باور شاااید  .نی، دمریکایی و اروپایی مطرح کردهای مشااهور تولید کفش دلمااختراع خود را با بساایاری اک کمنانیمورتی  

س !  اوکس اختراع نکنید؛ اما هیچ صمیم گرف  خودمورتی را نخوا س  ش، ت شوبهد صاً تولید  ایده اشو  دکار  شخ را 

هزار نفر در کمنانی ج وکس هستیم. ج وکس امروک  ۳۰. اکنون با گذش  مدت کمان کوتاهی، شاهد فعالی  بیش اک دکن

 د. ردا، فروش کفش انکشور جه ۱۱۵در 

سرمایه ج وکس  صد اک  شرف  و خالقی و مطالعه  گذاری خود را به تاقیقدو در صاص داده برای پ س . اخت ج وکس  ا

یایی همکاری تنگاتنگی دارد و به دنبال اختراع تدانشاااگاه باهمچنین  های دیگری در کمینه کفش کنولوژیهای ایتال

صربه. س ا صول بهگرچه طراحی ج وکس خیلی خاص و منا س  اما این ما س  که میگونهفرد نی توان در تمام ای ا

 .کنداک این ماصول استفاده کرد؛ در واقع این ماصول به بهبود کیفی  کندگی روکمره کمک میساعات روک 

 شاااود.تصاااادی مادود نمیداساااتان من و ج وکس، فقه به یک موفقی  اقگوید:  مورتی خطاب به جوانان ایرانی می

کنند که چگونه اک یک ایده باید به این فکر  برای جوانان اسااا . جوانانموفقی  ج وکس یک داساااتان جالش و جذاب 

خوبی ذهنی به یک پروژه برساااند و به ایده خود تاقق ببخشاااند تا بتوانند دن را در ساااطر جهان مطرح کنند. حتماً به

اند، ها کار کردهها روی این ایدهکه سال ها و توسه ماققاننشگاههای جهان، ابتدا در داترین موفقی دانید که بزرگمی

های گیری اتفاقات و انقالبها مداوم، من ر به شکلاما در بسیاری اک مواقع نیز، برخی تفکرات و اندیشهاند. شکل گرفته

شوند. این درس  مانند همان اتفاقی اس  که برای من افتاد، بنابراین ممکن اس  این اتفاق برای همه می عظیمفکری 

درصد اک ظرفی  مغز خود استفاده  ۲۰انسان تنها اک  گیرد.می تأفاقات اک ذهن ما نشما و در هر مکانی بیفتد. همه این ات

شزد میمی شما گو سطر، هیچ مادودی  و حد و مرکی وجود ندارد، بلکه کند. بنابراین به  سیدن به این  کنم که برای ر

شند که به بهبود کن شته با س  تا بتوانند اختراعات مفیدی دا شر کمک دنچه اهمی  دارد، ناوه تربی  این جوانان ا دگی ب

های ایران هم تدریس کنم و شاید روکی برسد که در دانشگاههای معتبر جهان تدریس میکند. من اکنون در دانشگاهمی

های شاااما چه چیزی تدریس خواهم کردن من معنی واقعی اختراع را پرساااید که در دانشاااگاهکنم. اما حتماً اک خود می

ه به معنای خلق چیز جدیدی نیسااا  بلکه یک اختراع اک چند فاکتور اصااالی دموکش خواهم داد. کیرا اختراع کردن فق

 .شودتشکیل می



ستین عامل س . من در واقع کفش ج وکس را اختراع نکردم بلکه دن را تغییر  نخ س  کردن یا در واقع اعمال تغییر ا در

ات جدید، باید به ثب  برسااد تا بتوانید اک دادم. اما این را به خاطر داشااته باشااید که هر نوع اختراعی، اعم اک ای اد تغییر

 .ماانااد شااااویاادامااتاایاااک ثااباا  اخااتااراع خااود اسااااتاافاااده کااناایااد تااا اک حااقااوق اناااصاااااری دن بااهااره

س  و باید دنقدر  شود چون جدید ا ستقبال مواجه ن س  با ا س  که هر اختراعی در بدو معرفی ممکن ا عامل دوم، این ا

 کنندگان واقع شود. و مصرفدکمون و خطا شود تا مورد توجه تولیدکنندگان 

 


