گفتگو

راهروگرصد هنردارد
توکـل بایدش

گفتوگو با مهندس سعید زکایی،
مدیرعامل شرکت «پارسا پلیمر شریف»

تهیه و تنظیم مصاحبه :سوده احمدیان راد

عضو خانه کارآفرینان ایران
از دوران كودكي و آرزوهايتان در آن دوران براي
ما بگویید.

 ۳۲سال سن دارم .از کودکی به رشته مهندسی
عالقهمند بودم ،اما اکنون احساس میکنم حتی از
آرزوهای دوره کودکی خود نیز کمی فراتر رفتهام.
از کودکــی در خانواده آموختــم که از وقت خود
بهترین استفاده را ببرم و زمان را به بطالت نگذرانم.
ســحرخیزی ،حتی در روزهای تعطیل ،رویهای
عادی در خانواده من بود .از همان زمان بر این باور
بودم که باید سیستم فکری و بدنی خود را طوری
تنظیم کنم که انسانی فعال باشم و همیشه فعال
بمانم .در دوره دبیرستان ،آرزو داشتم که در یک
دانشگاه سطح باال تحصیل کنم .با ورود به دانشگاه،
درصدد برآمدم به خارج از کشور بروم و در آنجا
فعالیت کنم ،اما کمکم نظرم تغییر کرد .بهتدریج،
فکر ایجاد یک شرکت که در عرصه بینالمللی نیز
فعالیت داشــته باشد ذهن من را به خود مشغول
کرد و به آرزو و آرمانم مبدل شــد .این فکر که از
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شرکت «پارسا پلیمر شریف» در سال  ۱۳۸۶و در زمینه طراحی
و تولید آمیزهها و ترکیبات پیشرفته پلیمری آغاز به کار نمود .این
شــرکت با بهكارگيري آخریــن یافتههای علمی و اســتفاده از
تجهیزات پیشــرفته تولید ،تالش میکنــد بهعنوان یک واحد
تولیدی دانشمحــور نقش مثبتی در حوزه مواد پلیمری ایفا کند.
توسعه فناوری بومی بر مبنای دانش روز محور اصلی فعالیتهای
این شرکت است .توسعه روشهای علمی بازیافت مواد پلیمری نیز
در زمره اهداف و فعالیتهای شرکت قرار دارد.
محصوالت شرکت پارســا پلیمر شریف در صنایع مختلف بهویژه
صنایع بستهبندی ،حمل و نقل ،لوازم خانگی ،و کاالهای ساختمانی
(مانند لوله ،پروفیل ،ورق ،و سیم و کابل) کاربرد دارد و این شرکت
عالوه بر تولید ،به ارائه خدمات مهندســی و مشاورهای در زمینه
انتخاب و بهكارگيري مواد نیز میپردازد.
مهندس ســعید زکایی ،مدیرعامل شــرکت ،از دانشآموختگان
دانشگاه صنعتی شریف اســت .او با همکاری آقای دکتر باقری-
رییسو استاد دانشکده مهندســی و علم مواد دانشگاه صنعتی
شریف و رییس هیئت مدیره شرکت -تاکنون دستاوردهای علمی
و فنی بسیاری در زمینه آمیزههای پیشرفته پلیمری کسب نموده و
در شرکت بهکار بست ه است .مهندس سعید زکایی در این مصاحبه
به بیان خاطرات و تجربیات خــود در خصوص فعالیتهایش در
حوزه نانو میپردازد و دیدگاههای خــود را در زمینه صنعت نانو
بیان میکند.

دوره دبیرســتان در ذهن من شکل گرفته بود در
دوران دانشگاه قوت گرفت و پررنگتر شد.
آیا الگوی خاصی داشتید؟

در دورههای مختلف زندگی افراد گوناگونی توجه
مــن را به خود جلب کردهانــد و برای من جذاب
بودهاند .مثــ ً
ا ،در میان دانشــمندان به زندگی
انیشتین بســیار عالقهمند بودم .بعدها روند رشد
شرکتهای پیشرو و تراز اول جهان را مورد توجه
قرار دادم و به بررسی زندگی مدیران و بنیانگذاران
این شــرکتها عالقهمند شدم .برای مثال ،مسیر
زندگی و نحوه فعالیت استیو جابز از نظر من بسیار
جالب بــود ،بهنحوی که او بهعنوان الگو در ذهنم
جا گرفت.
درباره شغل و تحصيالت پدر و مادرتان
برايمان بگوييد و اين كه خانواده شما به
چه ميزان در موفقيت و تصميمگيريهاي
شما موثر بودند و هستند.

پدر و مادرم دارای تحصیالت قدیم هستند .پدرم

شغل آزاد داشتند و در کار فروش عمده برنج بودند.
با وجود وضعیت مالی نسبتاً خوب خانواده ،پدرم
عقیده داشتند که فرزندان نیز باید فعالیت داشته
باشند و عالوه بر درسخواندن ،کار کنند .البته در
کنار تشویق به انجام کار و فعالیت ،در خانواده به ما
فرصت تصمیمگیری و بیان نظرات نیز داده میشد.
بر این اساس ،تاکنون توانستهام تصمیمهای بزرگی
در خانواده بگیرم و به انجام برسانم .این امر سبب
شد که در دوران رشد ،اعتماد به نفس باالیی پیدا
کنم.
دوران تحصيالتتــان را چگونــه طي
کردید؟

در مقاطع کارشناســی و کارشناســی ارشد در
دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کردم و در رشته
مهندسی مواد فارغالتحصیل شــدم .طی دوران
تحصیل در دانشگاه و پس از آن ،بر روی ترکیبات
پلیمری مطالعه و کار میکردم .در ســال  ۸۲و از
زمانی که پروژه کارشناسی ارشد خود را در موضوع

نانوکامپوزیت مقاوم خراش آغاز کردم ،بهطور جدی وارد حوزه نانو شدم.

درباره سوابق شــغلیتان یا مهارتهایی که در کنار درس
آموختید توضیح دهید.

زمانی که در دانشگاه تحصیل میکردم ،نظارت و پیگیری احداث یک
ساختمان را در زمینی که متعلق به خانوادهام بود بر عهده گرفتم .از ابتدا
در خانواده تالش داشتهایم که هر فعالیتی میکنیم خودمان صاحب آن
فعالیت و کار باشیم .به همین دلیل ،من هرگز به دنبال موقعیتهای
استخدامی نبودهام .پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه ،وارد دوره امریه
شدم و این دوره را در گروه پلمیر دانشگاه صنعتی شریف گذراندم .در
اواخر این دوره بود که با جمعی از دوستان تصمیم به اجرای ایدهای در
زمینه استخراج منیزیم گرفتیم و پروژهای در این زمینه تعریف نمودیم.
من بخشــی از این پروژه را بر عهده گرفتم که تا پیش از آن در کشور
اجرا نشده بود .با اینکه تجربهای در زمینه طراحی کوره نداشتم ،شروع
به طراحی کوره کردم .سرانجام ،با تالش بسیار ،به نتایج خوبی دست
یافتم ،بهطوری که ساخت پلت نیمهصنعتی آن جایزه دوم جشنواره
جوان خوارزمی را بهدســت آورد .در حال حاضر ،نتیجه این طرح در
حال تبدیلشدن به یک کارخانه بزرگ استخراج منیزیم است .البته
من ،بهواسطه تاسیس و فعالیت در شرکت پارسا پلیمر شریف ،از آن
مجموعه جدا شدهام و در این زمینه فعالیت نمیکنم.
عالوه بر طرح گفتهشــده ،در دوره امریه ،به امکانســنجی چندین
پــروژه نیز اقدام نمودیم .اینگونه فعالیتها نه تنها در آن زمان از نظر
مادی سودی برای ما دربرنداشت ،بلکه هزینهبر نیز بود .با وجود این،
هرگز از انجام اینگونه فعالیتها پشیمان نیستم ،چون بهواسطه قبول
مسئولیت ،به تجربیات بسیار ارزشمندی دست یافتم .برای مثال ،در
زمینه طراحی کوره هیچگونه مدل مشــابهی را در اختیار نداشتم ،اما
مســئولیت آن را پذیرفتم و با وجود دشواریهای بسیار ،طراحی را به
انجام رســاندم .پذیرش مسئولیت در دوران جوانی نه تنها تالش فرد
را بیشــتر میکند ،بلکه سبب باالرفتن اعتماد به نفس او نیز میشود.
بیشک ،داشتن برنامهای روشــن برای آینده بسیار باارزش است ،اما
فرصت کســب تجربه نیز ،حتی بهرغم نداشتن منافع مادی ،در جای
خود ارزشمند است.
تحصیالت شــما چقدر با کارتان مرتبط است و چقدر بر آن
موثر بوده است؟

خوشبختانه ،حوزهای که اکنون در حال فعالیت در آن هستیم کام ً
ال
با رشته تحصیلی من مرتبط است .بهعالوه ،در دورههای کارشناسی و
کارشناسی ارشد ،پروژههای مختلفی را در ارتباط با پلیمر و ترکیبات
پلیمری انجام دادهام .پس از آن ،در دوره امریه ،نیز همین مسیر را ادامه
دادم و در حوزه تولید ترکیبات پلیمری به تجربیات تازهای دست یافتم.
تحقیقاتی که در زمینه آمیزهسازی (کامپاندینگ) انجام دادم بیش از
پیش زمینه را برای فعالیت ما مهیا ساخت ،بهطوری که موفق شدیم
در شرکتمان یک فرموالسیون جدید را با سرعت به نتیجه برسانیم.

همچنین این شرکت طیف وسیعی از خدمات مهندسی ارائه میدهد،
از جمله :طراحی فرموالسیون برای مواد مختلف ،طراحی استانداردهای
آزمون قطعات صنعتی ،انجام خدمات آزمایشگاهی ،شناسایی و انتخاب
مواد (مهندسی معکوس).
بهطور کلی ،شرکتهای آمیزهسازی در جهان بهصورت حلقه واسط
میان صنایع باالدستی ،که پتروشــیمی محسوب میشود ،و صنایع
پاییندستی ،که قطعهسازها محسوب میشوند ،فعالیت میکنند .در
پتروشیمی معموالً مشتقات نفتی ،مانند مواد پلیمری ،در تنوع کم و
توناژ باال تولید میشود .این در حالی است که مواد مورد نیاز قطعهسازان
و به تبع آن ،طیف قطعات بســیار متنوع است .آمیزهسازان مواد خام
پتروشیمی را دریافت میکنند و طبق فرموالسیونهایی محصوالتی
متنوع برای قطعهسازان تولید میکنند .شاید بتوان این فعالیت را به
آشــپزی تشــبیه کرد که در آن مواد خام دریافت میشود و با انجام
فرایندهای الزم ،یک محصول بهعنوان قطعه نهایی آماده میگردد .با
این که کاربرد اصلی محصوالت ما در صنعت خودروسازی است ،این
محصوالت در صنایع دیگر مانند لوله ،بستهبندی ،لوازم خانگی ،و بهطور
کلی هر صنعتی که در آن ترکیبات پلیمری مورد نیاز باشد نیز کاربرد
دارد و ما اکنون در حال ورود به این صنایع هستیم.
مهمترین نقطه قوت شرکت پارسا پلیمر شریف بخش تحقیق و توسعه
) (R&Dآن است که توان رقابتی باالیی به این شرکت بخشیده است.
این بخش ،با مدیریت آقای دکتر باقری ،نقش موثری در چرخه طراحی
و تولید محصوالت با کیفیت و پیشرفته ایفا میکند.
آقای دکتر باقری ،استاد و شریک من ،در سال  ۱۳۷۹گروه پلیمری
را در دانشکده مواد راهاندازی نمودند و من از ابتدای تاسیس گروه در
آن فعالیت داشتم .گروه پلیمری همچنان فعال است و ما از تحقیقات
صورتگرفته در دانشگاه نیز اســتفاده میکنیم .البته در ابتدا تالش
میکنیــم که برای تولید محصوالت جدیــد یک طرح تحقیقاتی در
دانشگاه تعریف نماییم .در مرحله بعد ،محصول را بهصورت نیمهصنعتی
در کارخانه تولید میکنیم و در نهایت ،وارد مرحله تولید انبوه میشویم.

شکست در واقع
یک تجربه است.
ممکن است زمانی
مسیری را بروید،
اما به نتیجه دلخواه
نرسید .در این
شرایط از آنچه که
آموختهایدتجربه
کسبمیکنید.

انگيزه و هدف اصلي شما از ورود به اين كسب و كار چه بود؟
روند اجرایی شکلگیری کسب و کارتان چگونه بوده است؟

من هرگز به استخدامشدن ،بهویژه کار در محیطهای دولتی ،عالقهمند
نبودهام و همواره تالش کردهام در مسیری قرار بگیرم که خودم کارفرما
باشم .بهعقیده من ،محیطهای استخدامی روحیه جسارت و پیگیری را
از فرد میگیرند و رشد او را محدود میکنند .بهعالوه ،به دلیل این که
فرد در چنین محیطهایی به روزمرگی عادت میکند ،وقت او بیهوده
تلف میشود.
عالوه بر پروژههای دانشــگاهی که در حوزه پلیمر به انجام رساندهام،
در دوره امریه نیز در آزمایشگاه پلیمر دانشگاه فعالیت میکردم .از آن

مهمترين رويدادهاي زندگي شــما كه بر فعاليت کنونیتان
تاثيرگذار بودهاند کدامها هستند؟

من دوره راهنمایی را در یک مدرســه خوب گذراندم و پس از آن ،در
دوره دبیرستان ،در مدرسه تیزهوشان پذیرفته شدم و در آنجا تحصیل
کردم .بدون تردید ،تحصیل در چنین محیطهایی بر سرنوشــت من
اثرگذار بوده اســت .پذیرفتهشدن در دانشگاه صنعتی شریف و انجام
پروژه با آقای دکتر باقری و سپس همکاری با ایشان در حوزه پلیمر نیز
بر موفقیت و فعالیتهایم موثر بود و مرا به مسیر کنونی هدایت نمود.
در مورد فعالیت شرکت خود توضیح دهید.

شرکت پارسا پلیمر شریف در زمینه تولید ترکیبات پیشرفته پلیمری
مانند کامپوزیتها ،نانوکامپوزیتها ،و آلیاژهای پلیمری و همچنین ارائه
خدمات مهندسی و آزمایشگاهی فعالیت میکند .بهطور خالصه ،بخشی
از این فعالیتها عبارتند از :تولید انواع آمیزههای پلیمری ،ساخت انواع
ترکیبات پیشــرفته صنایع خودروسازی ،بستهبندی و لوله و پروفیل.
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گفتگو
زمان بود که کمکم با صنعت ارتباط پیدا کردم و
عالقهمند شــدم نتایج تحقیقاتم در دانشگاه را به
محصول صنعتی تبدیل کنم .بنابراین ،انگیزه باالیی
برای ایجاد یک شرکت موثر داشتم .این انگیزه پس
از فارغالتحصیلی از دانشگاه به اوج خود رسید.
در همــان زمان ،یعنــی ســال  ،۱۳۸۳بود که
آقای دکتر باقری پیشــنهاد تاسیس شرکت را با
من مطرح نمودند .به این ترتیب ،از ســال ۱۳۸۵
شــروع به آمادهســازی مقدمات کار کردیم و در
نهایت در سال  ۱۳۸۶شرکت را ثبت نمودیم .در
فاصله یکساله آغاز آمادهسازی تا تاسیس شرکت،
شــرایط و بازار را در حوزه کامپاندینگ بررســی
کردیم؛ شرکتهای فعال در این حوزه را شناسایی
کردیم و فعالیتهای آنها را زیر نظر گرفتیم .در
سال  ،۱۳۸۷یک خط کامل را برای تولید محصول
خریداری کردیم و در محلی استیجاری شروع به
فعالیت نمودیم .با اینکه در ابتدا بهصورت محدود
از امکانات دانشگاه برای انجام اموری مانند تستها
اســتفاده میکردیم ،تصمیم گرفتیــم خودمان
کارگاهی را تجهیز کنیم .این اقدام از نظر اقتصادی
برای ما بســیار بهصرفه بود ،به دلیل اینکه انجام
تست در خارج از سیستم شرکت و ارسال نمونه،
عالوه بر داشتن هزینه ،زمانبر هم بود .پس از آن،
در اواسط سال  ،۱۳۸۸خط تولید را در محل ثابت
استقرار دادیم .این کار نقطه عطفی در فعالیتهای
ما بود ،بهطوری که پس از آن به مرحلهای رسیدیم
که در آن تولید به ثبات رسید .در سال  ۱۳۸۸دو
خط جدیدتر هم راهاندازی کردیم که در نتیجه این
اقدام ،تولیدمان از ماهانه  ۲۰تن محصول به ماهانه
 ۴۵۰تن محصول رسید.
عوامل موفقیت خود را چه میدانید؟

نخست ،لطف خدا را عامل موفقیت خود میدانم.
با اینکه در مواقعی با شــرایطی مواجه شدهام که
برخالف خواستهام بوده اســت ،اما در بلندمدت
نه تنها از وقــوع آن زیانی ندیدهام ،بلکه بهره هم
بــردهام .دوم ،حمایتها و کمکهــای خانوادهام
را در موفقیت خــود موثر میدانم .برادرم در اداره
فعالیتهای شرکت با من همکاری داشته و پدرم
در آن سرمایهگذاری کرده است .بیشک ،پشتیبانی
و کمکهای خانواده مایه دلگرمی فرد برای انجام
فعالیتهای مختلف خواهد بود .در کنار این عوامل،
برخورداری از اعتماد به نفس نیز بسیار مهم است.
بزرگترین سرمایه من اعتماد به نفسی است که
در مقاطع مختلف و بهواسطه مسئولیتهایی که
پذیرفتهام بهدست آوردهام.
بهعالوه ،در طول تحقیقات خود در دوره دانشگاه
و همینطــور در دوره
امریه ،از راهنماییهای
استادم آقای دکتر باقری
بهره بردهام .بیشــک،
ایشان در طی این مسیر
بر من تاثیــر گذاردهاند،
به طوری که در نهایت
اقدام به تاسیس شرکت
نمودیم.
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آيا تا كنون در اين مســير با شكست
مواجه شــدهايد؟ در صورت مثبتبودن
پاسخ ،لطف ًا توضيح دهيد كه چه واکنشی
در برابر مشــكالت و شكستها نشان
داديد؟

شکســت در واقع یک تجربه است .ممکن است
زمانی مسیری را بروید ،اما به نتیجه دلخواه نرسید.
در این شرایط از آنچه که آموختهاید تجربه کسب
میکنیــد .ما تا کنون در رونــد فعالیتهایمان با
بحرانهای بسیاری مواجه شدهایم .اگر شرکتها
بتوانند از بحرانها گذر کنند ،به مرحلهای خواهند
رسید که در آن کار برای آنها آسانتر خواهد شد.
وضعیت شرکتها در شرایط بحرانی مثل وضعیت
کشتی کوچکی اســت که در تالش است خود را
از تالطمهای دریا برهاند .الزم است که شرکتها
تالش کنند و از مواجهه با بحرانها نهراســند .با
این حال ،متاسفانه ،بسیاری از شرکتها در جریان
بحران اولیه از بین میروند.
عوامل موثر در موفقيت يك شــركت
نوپاي نانو چيست؟

یکی از عناصر اساسی برای دستیابی به موفقیت
برخورداری از اعتماد به نفس اســت .البته اعتماد
بــه نفس در کوتاه مدت بهدســت نمیآید ،بلکه
قابلیتی است که باید از کودکی بهکمک خانواده
در فرد پرورش بیابد .برای مثال ،داوطلبشدن در
اموری که دیگران به آن عالقهمند نیستند میتواند
به باالرفتن اعتماد به نفــس در فرد کمک کند.
برای باالرفتن اعتماد به نفس ،الزم اســت که فرد
از افزودهشدن مسئولیتهایش نهراسد .برخی افراد
فقط به نتیجه نهایــی توجه دارند و به تجربیاتی
که ممکن اســت با انجام آن کار بهدست بیاورند
بیتوجهاند .به هر روی ،اعتماد به نفس بزرگترین
دارایی برای فردی اســت که قصد راهاندازی یک
کســب و کار را دارد .نخســت ،الزم است که فرد
هدف مناسبی را برای خود انتخاب نماید .انتخاب
و پیگیری چندین هدف کار آســانی نیســت و
حتی گاهی ناممکن اســت .بنابرایــن ،انتخاب و
ارزیابی هدف بســیار مهم است .زمانی که فرد از
درستبودن هدف خود اطمینان حاصل کرد ،باید
تمامی انرژی خــود را به آن معطوف کند و برای
دستیابی به هدف خود پیگیر باشد.
نکته مهم دیگــری که برای موفقشــدن الزم
اســت واقعبینی اســت .البته در عین واقعبینی،
باید تالش کرد و از بازخوردهای منفی که جامعه
به فرد میدهد دور شــد .بســیاری از مردم نگاه
خوشبینانهای به فعالیتهای کارآفرینانه ندارند و به
همین دلیل ،به فردی که
قصد راهاندازی کســب و
کاری را دارد انرژی منفی
منتقــل میکننــد .این
موضوع حتی میتواند فرد
را از تالش برای دستیابی
به هدف خــود منصرف
کند .بنابراین ،کسی که
قصد راهاندازی کســب و

کار دارد باید از چنین افرادی فاصله بگیرد؛ در غیر
این صورت ،توان و انگیزه الزم برای شــروع یک
کسب و کار مستقل را از دست خواهد داد.
این که فرصتهای بســیار خوبی در کشــور ما
ن که افراد
وجود دارد یک حقیقت است ،بهشرط آ 
هوشمندانه عمل کنند .شکی نیست که شرایط و
محیط کسب و کار برای فعالیتهای کارآفرینی در
کشورهایی مانند آمریکا مهیاتر از کشور ماست ،اما
در آن کشورها رقابت نیز شدیدتر است و دستیابی
به موفقیت تالش بیشتری میطلبد .الزم است که
فــرد نقش خود را هر چه پررنگتر تصور کند و با
این عقیده که آن کسب و کار را به موفقیت خواهد
رســاند ،پای در میدان عمل بگذارد .موفقنبودن
بسیاری از کسب و کارها به معنای این نیست که
فعالیت در آن زمینه نتیجهبخش نخواهد بود ،بلکه
شــاید به معنای این باشد که افراد و صاحبان آن
کســب و کارها انرژی الزم را صرف فعالیت خود
نکردهاند.
عامل مهم دیگری که در کســب موفقیت موثر
اســت دقت در انتخاب شریک است .انتخاب یک
شریک مناسب برای کســب و کار ،مثل انتخاب
شریک زندگی در مسئله ازدواج ،به دقت نیاز دارد.
شرکا باید از همان ابتدا در مسیری که طی خواهند
کرد همدل باشند .عالوه بر بهکارگیری تمام توان
و تالش خود ،شــرکا باید نســبت به هم گذشت
زیادی هم داشته باشند .دقت زیاد و تعیین حدود
بســیار دقیق برای آینده یک شراکت امیدبخش
نخواهد بود .در کنار تالش زیاد ،توکل بر خدا نیز
الزم اســت ،چون «راهرو گر صد هنر دارد ،توکل
بایدش».
آیا در فعالیتتان خالقیــت و نوآوری
داشتهاید؟ چه عواملی را در بروز خالقیت
موثر میدانید؟

ما در مجموعهمان همواره در تالش بودهایم میان
حوزه تحقیقات و حوزه تولید اندکی فاصله ایجاد
کنیم .بیشک ،این دو حوزه با یکدیگر در ارتباطند،
اما الزم است که همکاران ما در بخش تحقیقات
با ذهنی باز فعالیت کنند و ایدههای نو ارائه دهند.
خوشــبختانه ،مجموعه ما انعطافپذیری باالیی
دارد و مــا هم در تالش هســتیم که این انعطاف
را همچنان حفظ نماییم .خالقیت در شرکتی که
انعطافپذیری باالیی نداشته باشد شکل نخواهد
گرفت .البته ،الزم اســت ایدههای نو بهســرعت
عملیاتی شــوند تا انگیزه الزم برای ارائه ایدههای
نو بعدی به وجود بیاید .ما در شرکتمان ساختاری
ایجاد کردهایم که در آن خالقیت نتیجهبخش باشد
و در زمان مناسب عملیاتی بشود.
مهمترين موانعي را كه ممكن است يك
شركت تازهتاسيس نانو با آن مواجه شود
بيان کنید.

شرکت های نوپا در فعالیت های خود با دو مانع
اصلی روبهرو میشوند .نخستین مانع جلب اعتماد
دیگران بهویژه کسانی است که منابع مالی خود را
در اختیار شــرکت قرار میدهند .مانع دوم وقتی
پیش میآید که شرکتها ،بهدلیل مواجهشدن با

ریسکهای مختلف ،قادر به پیشبرد برنامههای خود نیستند .ریسک
ب ه معنای این اســت که نتیجه یک فعالیت مشخص نباشد .البته در
ریسک همواره این نتیجه منفی نخواهد بود .باید این حقیقت را پذیرفت
که ریســک همواره وجود دارد .بنابراین ،الزم است برای مواجهه با آن
برنامهریزی کرد و انعطاف الزم را در برنامهها اعمال نمود .شرکتها در
طول فعالیت خود با بحرانهای بســیاری مواجه میشوند که ممکن
اســت برخی از این بحرانها به سکوی پرتاب برای آنها مبدل شود
و برایشــان فرصت ایجاد کند .برای مثال ،در ابتدا شرکتهای دولتی
محصول شــرکت ما را نخریدند و در واقع ،ما را باور نداشتند .پس از
تحریم کشور ،بهناچار ،شروع به خرید محصول از شرکتهای داخلی
مانند شــرکت ما نمودند .در چنین شــرایطی است که ممکن است
تهدیدها به فرصتهایی برای شرکتها بدل شود.
ورود به کسب و کار شما نیازمند چه تخصصها و مهارتهایی
است؟

در راهاندازی یک کســب و کار آشــنایی با قواعــد آن ضرورت دارد.
متاسفانه ،آموزش در حوزه کسب و کار در کشور ما بسیار محدود است،
در حالی که در کشورهای پیشرفته به این آموزشها توجه زیادی نشان
داده میشود .الزم اســت والدین فرزندان خود را از کودکی با مسائل
کسب و کار آشنا کنند .بعضی از خانوادهها فرزندانشان را تنها به تحصیل
تشویق میکنند ،در حالی که خرید و فروش و دیگر فعالیتهای مرتبط
با کسب و کار نیز بخشی از زندگی هر فرد را تشکیل میدهد .بنابراین،
کسی که قصد راهاندازی کسب و کاری را دارد باید عالوه بر دانش فنی
مورد نیاز ،با مسائل کسب و کار و بازار نیز آشنا باشد .شرکتکردن در
دورههای مختلف ،مانند دورههای  ،MBAمیتواند در این زمینه بسیار
مفید باشد .آشنایی با زمینههایی همچون زمینههای مالی ،مدیریتی ،و
منابع انسانی ،در کنار تخصص مورد نیاز ،برای فردی که قصد راهاندازی
یک کسب و کار را دارد الزم است .میتوان از مشاوره افراد آگاه در این
زمینهها نیز بهره برد ،چون افراد موفق افرادی هستند که از مشاوران
خوبی برخوردارند.
حمایتهای ستاد فناوری نانو را چطور ارزیابی میکنید؟
از زمان شروع به کار بر روی پروژه کارشناسی ارشد ،بهطور جدی وارد
حوزه نانو شدم .در همان زمان ،ستاد فناوری نانو از پروژه من حمایت
کرد و پاداشی را به آن اختصاص داد .پس از ورود به حوزه فعالیتهای
صنعتی ،تعامالت و همکاری ما با ســتاد بیشتر و نزدیکتر شد و در
ابتدای تاسیس شرکت ،ستاد زمینه دریافت وامی را از صندوق توسعه
تکنولوژی برای ما فراهم کــرد .اینگونه حمایتها ،بهویژه در ابتدای
تاسیس شرکتها و زمانی که آنها با دشواریهای دریافت تسهیالت
مواجهاند ،بســیار موثر خواهد بود .در دورههای مختلف از کمکها و
پاداشهای ستاد در قالب دریافت وام قرضالحسنه بهرهمند شدهایم،
از جمله دریافت پاداش برای کسب رتبه سوم در حوزه صنعتیکردن
محصوالت نانو .البته بهجز کمکهای مالی ،ستاد فناوری نانو در قالب
مشاوره نیز به شــرکتها کمک میکند .با وجود مفیدبودن این نوع
کمکها ،شرکتها نباید به آنها وابسته شوند .حمایتهای ستاد باید
بهنحوی باشــد که شرکتها همچنان مستقل عمل کنند و روی پای
خود بایســتند تا در نهایت دچار بحران نشوند .مجموعه ما ،با وجود
امکان دریافت کمکهای بیشــتر ،ترجیح داد بهجای صرف زمان در
انجام فرایند دریافت تســهیالت ،هر چه بیشتر بر زمینه کاری خود
تمرکز داشته باشد.
ســتاد در تالش است که کمکهای موثری به شرکتها برساند ،اما
گاهی با شرایطی مواجه میشود که امکان آن بهراحتی میسر نیست.
آيا براي توسعه فعاليتهاي كارآفرينانه مرتبط با نانو زمينه
خوبي در كشــور ما وجــود دارد؟ بازارهاي خارجي را چگونه
ارزيابيميكنيد؟

شرکت ما در ابتدا با تولید محصوالت سادهتر از محصوالت کنونی شروع
به فعالیت کرد .بهتدریج و با گسترش فعالیتها وارد حوزه نانو شدیم و

فعالیتهای جدیتری را در این حوزه آغاز نمودیم .بیشک ،حوزههای
خوبی برای فعالیت شرکتها وجود دارد ،اما برای اقتصادیبودن یک
فعالیت ،داشتن نگاه کســب و کارانه مهم است و نه صرفاً استفاده از
آخرین و بهروزترین فناوری .الزم اســت که شــرکتها نخســت به
حیطهای گستردهتر از فناوری توجه کنند .ورود به حوزههایی که کمتر
تخصصی هستند سبب میشود بازار بهتر لمس شود و ورود به حوزه
محصوالت با فناوری باال میسر گردد .باید توجه داشت که شرکتهای
بزرگ و پیشرو کنونی در ابتدا فعالیتهای کوچکی داشتهاند و بهتدریج
دست به کارهای بزرگ زدهاند.
بــرای فعالیت در بازارهای خارجی نیز پتانســیل خوبی وجود دارد،
هرچند که تحریمها مشکالتی مانند دشواری تبادالت و نقل و انتقاالت
پولی را بهوجود آورده اســت .با وجــود ممکنبودن مبادالت با خارج،
ریسک و هزینه انجام مراودات بینالمللی باال رفته است.

برنامه و طرح و ايده كاريتان برای آينده چیست و چه اهدافي
را دنبال ميكنيد؟

در حال حاضر ،در حال ساخت یک واحد بزرگتر تولید هستیم که با
راهاندازی آن ظرفیت تولید به سه برابر ظرفیت کنونی افزایش خواهد
یافت .افزایش ظرفیت شــرایط را برای ورود ما به دیگر صنایع  -مانند
بستهبندی ،لوازم خانگی ،و لوله  -مهیاتر خواهد کرد .در حوزه نانو نیز
در نظر داریم در ســطح وسیعتری وارد بازار بشویم .برای دستیابی به
این هدف الزم است که تولید در حجم باالتری انجام بگیرد تا به کاهش
قیمت محصوالت بیانجامد.
در مورد رابطه خود با كاركنانتان توضيح دهيد.

روابط بســیاری خوبی با کارکنان دارم ،آنها را مثل دوستان و همه
اعضا را همکار خودم میدانم.
درباره زیباییها و شیرینیهای شغلتان توضیح دهید.

یکی از شــیرینترین و لذتبخشترین لحظات لحظهای است که
محصول شــما تولید میشود .در این زمان است که عمیقاً مطمئن
میشــوید که تالش و تحقیقات شــما به نتیجهای ملموس رسیده
اســت .بهعــاوه ،اداره یک مجموعه و این احســاس که در نتیجه
فعالیت شــما برای چندین نفر ایجاد اشــتغال شده و زمینه انتفاع
چندین خانواده فراهم آمده بسیار لذتبخش است.
دســتیابی به تجربیات مختلف و کســب فرصتها ،بهویژه فرصت
تعامل با افراد بزرگ در شرکتهای بزرگ ،همگی از نتایجی است که
مالکیت و اداره یک کسب و کار برای فرد به ارمغان میآورد .بنابراین،
در کنــار تمام دشــواریها و ســختیهای کارآفرینی ،فرصتهای
ارزندهای برای کارآفرین ایجاد میشــود که با استخدامشدن ،از آن
فرصتها بیبهره میماند.

دستیابیبهتجربیات
مختلفوکسب
فرصتها،بهویژه
فرصت تعامل با افراد
بزرگ در شرکتهای
بزرگ ،همگی از
نتایجیاستکه
مالکیت و اداره یک
کسب و کار برای فرد
به ارمغان میآورد.
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