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هموفیلی بودند با صبوری تمام راه کارکردن را به ما آموختند.
شرکت ”داتیس پرداز کویر“
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شرکت آلومینیوم هزارکرمان مشغول بکدار شددم .روزمرگدی
کاری و انجام کارهای روتین با توجه به بیعالقگی من بده
رؤیا اسددی هدستم ،متولدد سدال 4814در شدهرکرمان،
متالورژی انگیزه کاریام را کاهش داده بود و کار برایم خسته
متأه  ،دارای دو فرزندد و همدواره س اسدگزار پروردگدار
کننده بود .بعد از گذشت چند ماه استعفا دادم .همسرم نیز در
مهربان و قددردان همدسری همدراه و مدادری صدبور و
بیمه خدمات درمانی مشغول بکار شده بود .پس از بازگشت از
همکارانی بی نظیر در رسیدن به اهددافم .در خدانوادهای
اداره ،کار طراحی میکرد و بازاریابی با مدن بدود .روزهدا بدا
فرهنگی متولد شدم ،مدادرم دبیرزبدان انگلیدسی و مدیدر
تالش و سختی می گذشت تا این که اتفاق مهمی در کسب
دبیرستان و پدرم مددیرمالی اداره تدأمین اجتمداعی بدود.
و کارمان افتاد.
0خواهر بزرگتر و بسیار آرام و برادری کوچکتر از خدود بدا
یکی از آشنایان ،دنبال تیم مهندسی برای پروژههای اجرایدی
فاصلههای سنی کم دارم .بدلی شدغ پددر و مدادر ،در
در استان کرمان بود .بالفاصله افراد جوان و جویای کدار در
چارچوب ذهنیام ،مادر باید معلم میبود و پدر در اداره کار
بین اقوام را شناسایی کرده و تیم را تدشکی دادیدم .بدرای
میکرد .حقوق را سر ماه باید میگرفتند و شغ آزاد معنی
بازدید از شرکت و مح تیم مهارتی مهندسی ،خانه یکدی از
و مفهومی برایم نداشت .دوره دبستان وقدتی همکالسدی
اعضای تیم را مرتب کردیم و همزمان جهدت ثبدت شدرکت
هایم میگفتند :شغ پدرشان ”آزاد“ است ،به فکر فرو می
اقدام نمودیم .خوشبختانه گرفتن مجوزها و ثبت شدرکت بدا
رفتم و با خود میگفتم مگر شغ آزاد هم داریم؟!
آغاز پروژه همزمان شد و تیرماه سال 4831اولین کارمان را با
سال 4811در آزمون استعداد درخشان دبیرستان فرزانگان
پروژه کارت هوشمند سوخت شروع کردیم .با پیشنهاد پدروژه
کرمان ،پذیرفته شددم و تجربده سدختی از تحدصی را
کارت هوشمند سوخت هرمزگان به شرکت ،همسرم ندیز بده
گذراندم .عالقهمندی به آموختن از یک طرف و بی میلدی
طور کام از سیستم دولتی بیرون آمدد .ایدن اتفداق باعد
به حفظ کردن مطالب و درس پس دادن ،مرا در دوگانگی
سختی قرار داده بود .از همان زمان ،شاید بدلی فشارهای همزمان در یک شرکت خصوصی بهعنوان مددیر فدروش پیشرفت شرکت شد .کار بصورت شبانه روزی انجام میشدد.
درسی ،به شعر پناه بردم و گهگاهی شعر میسدرودم .بدی مشغول بکار شدم .در همین دوران با همسر نازنینم ،بهنام همسرم مدیر پروژه سوخت هرمزگان و خودم نیز مدیر پروژه
توجهی به درس به اخراج موقتم از مدرسه منجر شد کده شجاع الدینی که دانشجوی سال باالیی رشته صنایع بود و سوخت کرمان بودم .پروژههای  PSPنیز در همان سال راه
البته ناراضی نبودم .مادرم نگران بود اما پدرم با خونسردی دستی در ادبیات و طراحی داشت آشنا شدم .سال 4830به
تمام با وجود اینکه به درس اهمیت میداد و تحدصیالت پیشنهاد یکی از دبیران سابقم تدریس کام یوتر را در یکدی
عالیه زمان خود را داشت ،گفت” :مهم نیست ،از فردا مدی از دبیرستانهای نمونه دولتی پذیرفتم و یک سال تدریس،
فرستمت کالس خیاطی!“ شاید این جمله به شکلی تنبیه خاطرات شیرینی را بدرایم رقدم زد .همدسرم ندیز بدلید
بود اما من به خاطر عالقه به خیاطی همچنان از مدرسده آشنایی با نرم افزارهای طراحی و عالقده بده طراحدی در
فراری بودم تا ایدن کده اصدرار و اعتدصاب دوسدتانم در شرکتی همزمدان بدا تحدصی  ،کدار تبلیغدات مدیکدرد.
مدرسه مرا در منگنهای از احساسات قرار داد و به مدرسده سال 4838بطور اتفاقی با آگهی نیاز به تبلیغدات موسدسه
بازگشتم .هنگام تحصی بخاطر عالقه بدهکدار ،در دفتدر ”بیماران هموفیلی“ مواجه شدیم و درعرض یک هفته کار اندازی شد .فعالیت در سیستمهای مبتنی بر کارت هوشدمند
روزنامه پدر یکی از دوستانم ،بعندوان خبرنگدار افتخداری را در یک زیرزمین شروع کردیم .بدلی نزدیکی به مراسم در حال توسعه بود .حدود  02نیروی ثابت و  02نیروی متغیر
عقدمان و اینکه نمیخواستیم بار اضافی به دوش خدانواده با قرارداد حجمی در شرکتمان مشغول بکار شدند .سال4831
مشغول شدم و شادمان از این که شعرهایم نیز بده چدا
میرسید .سال 4819زمان انتخاب رشته ،دودلدی سدراغم هایمان بگذاریم شدبانهروز کدار مدیکدردیم .بازاریدابی و پسرم ،حسین را باردار بودم که سهمیهبندی گازویی آغداز و
آمد .بدلی تفکر اشتباه برتری مهندسی بر علدوم اندسانی ،مراجعه مغازه به مغازه و تحوی کار با من بود و طراحی و کارمان بیشتر شد .دقیقاً خاطرم مانده که تا 9ساعت قبد از
در رشته مهندسی مواد دانشگاه شهیدباهنر کرمان پذیرفته چا کارت ویزیت با همسرم .پس از چند ماه کدارکردن و زایمان مشغول انبارگردانی بودم! همزمان با پروژههایی مثد
شدم .این بار درس خواندن به شک دیگری مرا آزار مدی بدست آوردن سرمایهای ناچیز مراسم عقد را برگزار کردیم .طرح شبنم و  ...تیم سازی پروژه ها را انجام میدادیم.
داد .با سرعت هر چه تمام تر واحدها را پداس مدیکدردم ضمن اینکه مدیران انجمن هموفیلی که خدود ندیز بیمدار
فقط به این دلی که زودتر خالص شوم و به همین دلی
جزء اولین فارغ التحصیالن دوره خدودم بدودم .متأسدفانه
درسال 4832پدرم را بدلی سکته قلبی از دست دادم .بداز
هم به شعر پناه بردم .حجم اشعاری که میدسرودم در آن
بازه زمانی زیاد بود” .کانون شعر و ادب فدنی ندسترن“ را
تأسیس و حضور در دانشکده را برای خودم دل ذیر کدردم.

نگاهی به تجارب دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سال 4839دخترم ،نسترن زهرا نیز بدنیا آمد و همسرم
مدیریت هرمزگان را به یکی از نیروهای خوب شرکت س رد
و برگشت .سال 4894که فرزندانم دو و سه ساله بودند
انگیزه تقویت مهارت و خروج از کار روزمره باز در من قوت
گرفت .لذا شبها بعد از خوابیدن فرزندانم و صبحها قب از
بیدار شدن شان به درس خواندن مشغول شدم .هدفم رشته
مدیریت اجرایی بود اما خوشبختانه کد انتخاب رشته را
اشتباه زده بودم و در رشته کارآفرینی دانشگاه تهران

کرمان به 412جایگاه رسید .هم اکنون تعداد جایگاههای
تحت پوشش این شرکت  002و تعداد کارتخوانهای تحت
پوشش این شرکت بیش از 1022عدد می باشد .همچنین
این شرکت در برههای از زمان بهعنوان کارگزار انحصاری
طرح شبنم ((شبکه بازرسی و نظارت مردمی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت)) در استان کرمان به فعالیت
پرداخت که با تغییر دولت و تغییر تصمیمها در سطح کالن،
این پروژه حذف شد.
درحال حاضر این شرکت در برنامهریزی بلندمدت ،اقدام به
اخذ مجوز راهاندازی کارخانه فرآوری گردو و بادام و بسته
بندی و فرآوری محصوالت آجیلی و حبوبات نموده است.
همچنین شرکت ،مجوز انتشار نشریهای درون استانی جهت

بیش از سه بار جزوات و منابع را بطور کامل و عمیق

اکنون اگر بگویند شغلت چیست؟ نمیگویم مدیر شرکت یا
کارمند بخش خصوصی .بدون لحظهای تام می گویم:
”آزاد“ .با درک عمیقی از هرگونه رهایی و عدم وابستگی .از
نظر من کارآفرینی یعنی شغ آزاد اما هدفدار.
همانطور که در باال به آن اشاره شد ،شرکت ”داتیس پرداز
کویر“ در سال 4831با نام داده کاوان کویر فعالیت خود را
در زمینه پشتیبانی و ارائه خدمات به سیستمهای هوشمند
(مبتنی بر کارت هوشمند) در استان کرمان آغاز کرد .اولین
پروژه اجرایی شرکت ،نصبو اجرای سیستم سامانه هوشمند
مجاری عرضه بنزین و نفت گاز در برخی از نواحی منطقه
نفتی استان کرمان بود .در سال 4831بهجز خدمات به
برخی از جایگاه های عرضه بنزین و نفتگاز ،بازاریابی و
نصب کارتخوان های بانک کشاورزی در استان کرمان و از آگاهی و اطالع رسانی را اخذ نموده است .باتوجه به
مرداد  4831پشتیبانی و ارائه خدمات به کلیه جایگاههای مشکالت بوجود آمده در سطح کالن شرکتهای،PSP
فرآوردههای نفتی استان هرمزگان نیز اضافه شد .در این شرکت درحال عبور از مرحلهای میباشد که پشتیبانی
کارتخوانهای تحت پوشش خود را بدلی عدمصرفه
اقتصادی واگذار و طرحهای جدید خود را ارائه می نماید.
مدیران ارشد و میانی شرکت داتیس پرداز کویر پس از
تأسیس در سال 4831و انجام پروژههای متعدد در زمینه
سیستمهای مبتنی بر کارت هوشمند که همگی جنبه ملی و
دولتی داشتهاند پس از گذشت یک دهه از آغاز فعالیت
رسمی شرکت ،به بررسی مسیر طی شده و مشکالت بوجود
آمده در این مسیر و همچنین ترسیم نقشه راه آینده شرکت
پرداخته اند .باتوجه بهمشکالت بوجود آمده در اقتصاد ایران،
باالرفتن حجم بدهی دولت به شرکتهای خصوصی ،ادامه
سال 4833این شرکت به بیش از 412جایگاه در استان همکاری با شرکت های دولتی و شبه دولتی دارای خطرات
کرمان و هرمزگان و پشتیبانی از بیش از 0222کارتخوان بالقوه ای می باشد که ادامه این نوع همکاریها باع افت
بانک کشاورزی بود .از سال 4833تا سال  4892تعداد شدید منابع مالی شرکتهای خصوصی می گردد .هم
کارتخوانهای تحت پوشش این شرکت بهبیش از  1222اکنون شرکت ،عالوه بر پروژه های هوشمند ،با برندهای
کارتخوان رسید و پرسن اداری و اجرایی از 9نفر به 10نفر قیمت ،من کرمانی ام ،اینجا کرمان و هم بُرد در استان
رسید .در سال 4892با تغییراتی که در روند اجرایی شرکت کرمان به فعالیت خود ادامه می دهد.
بوجود آمد ،پشتیبانی جایگاههای استان هرمزگان به شرکتی باور کارآفرینی تنها نامیست که میتوانم روی داستان
دیگر واگذار و تعداد بانکهای زیرمجموعه به دو بانک کارآفرینی خود بگذارم .با آرزوی تغییر دیدگاه بسوی توسعه
تغییر یافت و تعداد جایگاههای تحت پوشش در استان فرهنگ کارآفرینی در کشور...

پذیرفته شدم .بدون آنکه بدانم ،تمام دروسی که
عملی تجربه کرده بودم بصورت تئوریک در این رشته
جدید و جالب آموختم .رشتهای بسیار نو و جوان که
مرا به درس عالقهمند کرده بود .برای هر امتحان
می خواندم و هر تمرین و تکلیفی را در شرکت پیاده

میکردیم .دیدگاهم کالً هدفمند شده بود و مفهوم جز به

جز کار را در همه ابعاد لمس میکردم .برای هر حرکت و
اقدامی واژهای نو مییافتم .لذت کار خصوصی در من
چندین برابر شد .تلفیق کار عملی و دروس تئوریک باع
شد که باالترین رتبه در گروه کارآفرینی فناوری را کسب
کنم .تنها حسرتم دیر آشنا شدن با رشته مورد عالقهام بود.
همسرم نیز همزمان  MBAمیخواند که این مساله باع
یکسوشدن دیدگاهمان نسبت به کار شد و اطمینان از این
که راهمان درست است .سال 4891برای مقطع PhD
مجاز شدم .قبالً تدریس در دانشگاه را تجربه کرده بودم .با
تدریس و تکرار مکررات مشک داشتم .من صنعت را از
دید دیگری میدیدم و راه زیباتری را برای خود ترسیم
کرده بودم .راهی کوتاه و کاربردی .همسرم پیشنهاد
تحصیل در دوره  DBAدانشکده کارآفرینی دانشگاه
تهران را به من داد و با تشویق وی و مشورت اساتید
بزرگوارم ،مصاحبه  DBAرا شرکت کردم و پذیرفته

شدم .رشتهای که آنچنان مرا در خود هضم کرده که
حاضرم آنقدر فشرده کار کنم تا مبادا لحظهای از تجارب
اساتیدم را از دست دهم .تلفیق صنعت و کارآفرینی که
نمیدانم نامش را چه بگذارم ،شاید ترکیب یافتههایی که
ارزش خلق میکند برای دیگران و آرامش میدهد به من.
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