کسبوکار نانو

ورود کاتالیستهای نانو به صنایع پیچیده پتروشیمی و
فوالد در حضور رقبای بزرگ خارجی

مصاحبه با مهندس امیر هومن کریمی وثیق؛ مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو

مصاحبهکننده

دکتر علیرضا عالمی؛ مرکز کارآفرینی و شتابدهنده تهرانسایت

شــرکت نفت و گاز ســرو فعالیت خود را با همکاری با ســازمان گســترش در ســال  ۱۳۸۳با هدف تولید دانش فنی تبدیل گاز به
مایع شروع کرده است .محصول اصلی این شرکت کاتالیست مورداستفاده در مجتمعهای پتروشیمی ،پاالیشگاهی و فوالدی
کشــور اســت که توانســته بخش قابل توجهی از بازار داخلــی را در اختیار خود بگیرد .در این مصاحبه بــه گفتگو با مهندس امیر
هومــن کریمی وثیق؛ مدیرعامل شــرکت نفت و گاز ســرو پرداختهایــم .این مصاحبه دارای محورهای مختلفی اســت که از جمله
آنهــا میتــوان بــه این موارد اشــاره کرد :نحوه ورود به صنعت فوالد و پتروشــیمی ،توســعه دانــش فنی ،راز تجــاری ،ثبت اختراع،
مجوزها و اســتانداردها ،حمایتهای دولتی و رقابت با رقبای خارجی .مرور تجربیات این شــرکت در توسعه دانش فنی و فروش
به صنایع پیچیده همچون پتروشــیمی و فوالد ،چالشهای این مســیر را مشخص کرده و لزوم فهم دقیق از رفتار رقبا و طراحی
استراتژی مناسب برای مقابله با آنها را به خوبی نشان میدهد.
ً
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید ،سپاسگزارم .لطفا خودتان،
شرکت و محصوالتی که دارید را معرفی کنید.
من امیر هومن کریمی وثیق؛ مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو
هســتم .فعالیت شــرکت مــا در بحث تولید دانش فنــی تبدیل گاز
طبیعی به مایع ( 1)GTLاز ســال  ۱۳۸۳شــروع شــده است .بحث
 GTLبــا ســازمان گســترش بــود کــه کارهــای ابتدایــی آن یعنــی
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تدوین دانش فنی و تولید محصوالت  GTLانجام شد ولی به هر
حــال آنهــا دولتــی هســتند و یکســری محدودیتهــای خاص
خودشان را دارند .از طرفی فضای کار ،فضای کاتالیستی بود و ما
مجبــور بودیم که کاتالیســت آن موضوع را بســازیم؛ مثل فارادی
که میخواست روی خواص آهن کار کند اما حاصل آن کارها این
شد که او ناگهان به موضوع برق رسید .برای ما نیز چنین اتفاقی

ورود کاتالیستهای نانو به صنایع پیچیده پتروشیمی و فوالد در حضور رقبای بزرگ خارجی
صنعــت فــوالد دنیــا ،سیســتمهای
افتاده اســت .ما هم از فضای GTL
کــوره بلنــد رایــج اســت امــا چــون
وارد بحــث کاتالیســت شــدیم و از
ً
صنعــت فــوالد و پتروشــیمی دو صنعــت کامــا
سیســتم فــوالد ما بــا بقیــه دنیا کمی
ســال  ۸۴و  ،۸۵بهطــور کامــل وارد
کردید؟
شروع
کدام
از
ابتدا
شما
هستند؛
مختلف
متفــاوت اســت ،نیــاز بــه گاز ســنتز
فضای تدوین دانش فنی کاتالیست
ً
میتــوان گفت که حدودا بهصــورت همزمان بوده
وجــود دارد .در کشــور مــا و جاهایــی
شــدیم .مــا در ســال  ،۸۶اولیــن
است.
کــه گاز دارنــد ،آهــن را بــا اســتفاده از
بارگذاری خود را در پتروشیمی شیراز
بــه ایــن دلیــل که مــا هــم در بحث فــوالد و هــم در
تبدیــل گاز و واکنــش بین گاز ســنتز
انجــام دادیم .آن زمــان یک تابوی
بحــث پتروشــیمی و پاالیــش بــه گاز ســنتز نیــاز
(هیــدروژن و مونواکســید کربــن) و
عظیمــی بــه نــام کاتالیســت وجــود
داشــتیم ،یــک نقطــه اشــتراکی بــه وجــود آمــد کــه
اکسید آهن ،از اکسیژن جدا میکنند
داشــت کــه همــه از آن بهعنــوان
باعث شد تا ما در هر دو عرصه کار کنیم.
و در واقــع سیســتم ما ،یک سیســتم
هیــوالی دردسرســاز صنعــت نفــت و
احیای مستقیم است .به این دلیل
گاز یاد میکردند .ما به این هیوال که
ً
کــه مــا هــم در بحــث فــوالد و هم در
واقعــا هــم یــک هیــوال اســت ،لــگام
بحث پتروشــیمی و پاالیش به گاز ســنتز نیاز داشــتیم ،یک نقطه
زدیم و این اکنون دست بچههای ایرانی است و دارند با آن کنار
اشــتراکی بــه وجــود آمــد کــه باعث شــد تــا ما در هــر دو عرصــه کار
میآیند تا به یک طریقی رامش کنند.
کنیم .آقای نعمتزاده که در حدود سال  ،۸۵در پاالیش و پخش
بودند و وقتی که دیدند ما روی کاتالیست کار کردهایم ،گفتند که
در ســایت شما طیف وســیعی از خدمات آزمایشگاهی ،فنی و
مــن میخواهــم  ۲۰۰تــن از کاتالیســتهای ریفورمینــگ 2اولیه در
مهندســی ،آموزش و تحقیقات وجود دارد که شــما آنها را ارائه
صنعت پاالیشــگاهی که کاتالیزورش نیکلی است را به شما واگذار
میکنیــد .ســؤالی کــه من دارم این اســت کــه آیا مــدل درآمدی
کنــم .پس از آنکه کار ما در پتروشــیمی شــیراز جــواب داد ،قرارداد
اصلی شــرکت شــما ،همان فروش کاتالیســت اســت یا اینکه نه،
 ۲۰۰تــن جاری شــد و مــا هم  ۲۰۰تن را تحویل دادیــم .بعد از آن،
درآمد شما را همین خدمات تشکیل میدهد؟
حــدود  ۷۰۰تــن دیگــر از همــان کاتالیســت را تحویــل دادیم .کل
حــدود  ۹۷درصــد از فــروش مــا از مســیر تولیــد و فــروش
ً
کاتالیســتهای مورداســتفاده در صنایــع پتروشــیمی ،پاالیشــی و
کاتالیســتی کــه ما تاکنــون تولید کردهایــم ،حــدودا  ۴۰۰۰تن بوده
فــوالد بــه دســت میآید؛ امــا حــدود  ۳درصــد از درآمد شــرکت هم
است و این نشان میدهد که فرایند کاری ما ،فرایندی رو به جلو
مربــوط بــه تدوین دانش فنــی و فروش خدمات فنی و مهندســی
بــوده و شــرایط تحریمــی ما را متوقف نکرده اســت .ما تــا به حال
ً
5
داشــتیم با شــرکتهایی مثل تاپســو ،3کالرینت 4و جانسون متی
اســت .مثــا شــرکت صنایــع شــیمی فــارس پیشــنهاد ســاخت
کــه ریشــههای دیرینــهای در ایــران داشــتند ،میجنگیدیــم؛
کاتالیستی که مصرفش در ایران کم بود را به ما داد و گفت هزینه
بهطــوری کــه اینها اینجــا را خانه خــود میدانســتند و تحریمها
دانــش فنــی را ما میدهیــم و هزینه تولید را شــما پرداخت کنید و
ً
اصال به اینها اثری نداشت تا اینکه دور جدید تحریمهای آمریکا
حاال تولیدش برای آنها شــروع شــده اســت .ما بیشــتر بــه دنبال
ً
آغاز شد .مثال جانسون متی میخواست با ما ادغام شود اما وقتی
تدویــن دانــش فنی بــرای کارهای موردنظــر خودمــان بودهایم و
تحریمهــای آمریــکا آمــد ،همــه آنهــا مجبــور شــدند کــه از ایران
بیشتر به سراغ چیزهایی مثل چرخه تولید آمونیاک-متانول و گاز
برونــد .امســال خبرهایــی بــه گوش ما رســیده اســت کــه بهدلیل
ســنتز و یــکســری کاتالیســتهایی که کســی ســراغ آنهــا نرفته
وجود تحریمها ،آقایان نتوانســتهاند از آنها کاتالیســت بگیرند و
اســت ،رفتهایــم .همانطور کــه عرض کردم ،حــدود  ۹۷درصد از
دارنــد بهســمت مــا میآینــد .مســئوالن صنایــع فــوالد کشــور مــا،
درآمد شرکت مربوط به فروش کاتالیست است به طوری که االن
خودشــان انســانهای باتجربــهای هســتند کــه بهخاطــر فــوالد
تأمین حدود  ۵۰درصد کاتالیســت صنعت فوالد کشور و حدود ۸۰
خوزســتان در دوران جنــگ ،بســیار ســیلی خوردهانــد و همیشــه
درصد گاز سنتز و هیدروژن کشور بر عهده ما است.
مجبــور بودهاند در بحث بومیســازی پیشقدم باشــند .واقعیت
ً
ایــن اســت که حــدود  ۸۵درصــد از صنایع فــوالد ما ایرانی اســت.
صنعت فوالد و پتروشــیمی دو صنعت کامال مختلف هستند؛
منظورم این نیســت که ایرانیســاز است چون این دو خیلی با هم
شما ابتدا از کدام شروع کردید؟
ً
فــرق دارنــد .از آنجایــی کــه در کار ،بیشــتر دانش مهم اســت ،الزم
میتــوان گفــت که حــدودا بهصــورت همزمان بوده اســت .در
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ً
ً
شما در یک بخشی ،به توسعه
نیســت که مثال این اســتکان را حتما
مــحــصــول ،مــحــصــوالت جــدیــد و
خود شــما بسازید ،اگر شما بدانید که
دانش فنی اشاره کردید .آیا شما در
این استکان چگونه ساخته میشود،
کار بــا فوالد خوزســتان شــروع شــد ،خیلــی با فکر
ای ــن زمــیــنــه نـ ــوآوری هــم داریـ ــد یا
به هرکســی که توانایی ســاخت آن را
آمدند و قدمبهقدم با ما پیش آمدند؛ بهطوری که
ً
ساخت کاتالیست از یک کیلوگرم شروع شد ،بعد
ایــنــکــه ص ــرف ــا مــحــصــول مــشــابــه
داشته باشــد ،میدهید تا آن را برای
االن
گرفتند؛
تحویل
ما
از
تن
ده
بعد
و
تن
دو
آن،
از
خارجی را تولید کردهاید؟
شــما درســت کنــد .االن نیــز واقعیت
حدود  ۳ســال اســت کــه خارجیها در ایــران هیچ
در اینجا کار ما بیشــتر با مهندس
صنعــت فوالد ما این اســت که شــاید
اند!
ه
نداشت
فروشی
شیمی اســت .مکانیکیها و برقیها
بــاالی  ۸۵درصــد از ایــن صنعــت،
میتوانند مهندســی معکوس انجام
داخلی است.
ً
دهنــد .بــه این صورت که مثال شــما
ً
میخواهید ببینید که این قطعه چیست؟ اگر شما عینا موادش را
آیا آنها به سراغ شما آمدند؟
برگردانیــد ،بــه آن میرســید .در شــیمی و مهندســی شــیمی و
بله ،در یک نمایشــگاهی که ما رفته بودیم ،گفتیم که ما این
ً
ســرامیک ،شــرایط بهگونــه دیگــری اســت و مهندســی معکــوس
کار را برای پتروشــیمی شــیراز انجام دادهایم و خب ،تقریبا همان
ً
امکانپذیــر نیســت .مثــا در بحــث کاتالیســت ،ما  ۲۰تــا  ۳۰ماده
کاتالیســت در صنایــع فــوالد مصــرف دارد و کار با فوالد خوزســتان
ورودی داریــم امــا اگــر شــما آن را بــرای آزمایــش بفرســتید ،فکــر
شــروع شــد و کارهــای بســیار خوبــی در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی
نمیکنم که بیشتر از  ۴تا  ۵ماده را به شما نشان دهد ،چون خیلی
تاکنــون صورت گرفته اســت که منطبق با تعریــف واقعی اقتصاد
از آنها از دســترس خارج میشــوند و در دمای باال از بین میروند
مقاومتی است و همراه با عقالنیت و فکر است و به دور از هیجان
کــه برای مــا قابلتشــخیص نیســتند .بــرای همین ،فرمــول ما با
و دستپاچگی صورت گرفته است؛ خیلی با فکر آمدند و قدمبهقدم
ُ
جانســون متــی ،تاپســو ،کالرینت و یواپــی 6متفــاوت خواهد بود.
با ما پیش آمدند؛ بهطوری که ســاخت کاتالیســت از یک کیلوگرم
تنهــا چیزی که ما مهندســی معکوس کردیم ،مهندســی معکوس
شروع شد ،بعد از آن ،دو تن و بعد ده تن از ما تحویل گرفتند؛ االن
ً
فراینــد اســت .مثــا ما میدانیــم که آنهــا گاز متــان را میگیرند و
حــدود  ۳ســال اســت کــه خارجیهــا در ایــران هیــچ فروشــی
تبدیــل بــه گاز ســنتز میکننــد .در واقع مــا میدانیم کــه ورودی و
نداشــتهاند! و اگــر هــم میگویم کــه االن حدود  ۶۰درصــد از فوالد
خروجــی این فرایند چیســت .ما خودمان مشــخص کردیم که در
کشــور بــا مــا اســت به ایــن خاطر اســت که طــول عمر کاتالیســت،
ً
بین این ورودی و خروجی چه اتفاقی بیفتد.
حدودا  ۴تا  ۶سال است و هنوز کاتالیستهای خارجی که از قبل
ً
خریداری شــده اســت ،در حال اســتفاده اســت؛ اما حدودا  ۲ســال
ً
چطور مطمئن هستید که محصوالت شما دقیقا ویژگیهای
آینده ،انشاءاهلل این عدد به  ۱۰۰نزدیک میشود.
آنها را دارد؟ آیا آزمایش خاصی وجود دارد که آن را بسنجد؟
اگــر شــما بیایید طبقه باالی همین ســاختمان ،به شــما نشــان
خواهیم داد که ما بزرگترین مرکز تحقیقات کاتالیست خاورمیانه
را در بخــش خصوصــی داریــم .الحمــدهلل ،در بخــش دولتــی،
آزمایشگاه بهصورت دریاچهای وجود دارد ولی در بخش خصوصی
ما تنها هســتیم و  ۲۰نفر از دانشــمندان درجهیک کشــور اینجا کار
میکنند و خوب است بدانید که مدیر تحقیقات ما جزو یک درصد
دانشــمندان برتــر جهــان اســت .مــا در اینجــا آزمایشهــای خیلــی
پیچیده کاتالیستی ،راکتوری ،خواص و آزمایشهای شیمیایی را
انجام میدهیم .اگر تشریف بیاورید ،خواهید دید که ما یک سری
آزمایشهای کاتالیستی خیلی پیچیده داریم که شرایط را نزدیک
به شرایط عملیاتی یک پتروشیمی یا فوالد میکند؛ به این معنی که
مــا تمــام خصوصیــات آن پتروشــیمی را در یــک راکتــور (البتــه بــه
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ورود کاتالیستهای نانو به صنایع پیچیده پتروشیمی و فوالد در حضور رقبای بزرگ خارجی
ً
صــورت ِگ َرمــی) انجــام دادهایم .ضمنا گفتم کــه اینها به صورت
شــتابزده عمــل نکردنــد .آقای نعمتزاده ،پتروشــیمی شــیراز که
کوچکترین پتروشیمی کشور است را به عنوان پایلوت برای ما قرار
داد و گفت که اینجا کوچکترین اســت تا اگر خداینکرده اتفاقی
هــم افتــاد ،مــا ســریع بفهمیــم و ضــررش کــم باشــد .البتــه همــان
بارگذاری اول محصول ما ،شش سال کار کرد و به گفته قائممقام
وقت مدیرعامل پتروشــیمی شیراز ،عملکرد محصول ما حدود ۲۵
درصد باالتر از نمونه خارجی ساخت شرکت جانسون متی انگلیس
ً
بــوده اســت .در صنعــت فوالد کــه کار اصــا خیلــی معقولتر پیش
ً
رفــت .مثــا در ریفورمر فوالدی  ۴۰۰تا  ۶۰۰عــدد لوله وجود دارد که
اینها کار کاتالیست ایرانی را از دو تا لوله شروع کردند و بعد به قول
خودشــان آمدند از یک ِبی که حدود یکدهم واحد اســت ،شــروع
ک دفعه
کردند؛ این کارها را در زمانهای مختلفی انجام دادند و ی 
ً
انجام ندادند .مثال در فوالد ،کاتالیست ما سه بار به مشکل خورد؛
دفعه اول که ریختند ۵۰ ،درصد عملکرد داشت ،دفعه دوم حدود
 ۸۰درصــد و دفعه ســوم عملکــرد  ۱۰۰درصد داشــت .اولین ریفورمر
فوالدی ما که بعد از  ۶سال تخلیه شد عملکردی حدود  ۱۷درصد
چه اتفاق بزرگی افتاده است .این عملکرد ما هم ،همهاش به این
ســودکمی 7و کالرینت داشــته اســت که
باالتر از شــرایط عملکردی
ِ
ً
خاطر نیســت که ما بچه خیلی خوبی هستیم ،بلکه مقداری از آن
واقعــا ایــن خیلی موضوع بزرگی اســت .دلیل اهمیــت این موضوع
به این دلیل اســت که ما میترســیم .چون در ایران در مقایســه با
آنجــا اســت که فــوالد مبارکه بــرای اینکه ظرفیتــش را  ۱۰درصد باال
رقبای خارجی اگر تو  ۱۰۰باشــی ،تو را  ۹۰میبینند ،برای همین ما
ببرد ،کمپرســور عوض میکند ،اندازه لوله را عوض میکند ،اندازه
ً
مجبوریم خود را به نقطه  ۱۱۵برسانیم تا به اندازه  ۱۰۰دیده شویم.
تمــام ِبر ِنرهــا را عوض میکند ،تمام اینهــا را عوض میکند تا مثال
در کل شــرایط عملکردی ما شرایط خوبی بوده است و باید بگویم
ظرفیت را  ۱۰درصد باال ببرد .حاال با شرایط خاصی که کاتالیست ما
کــه ما با خودمان عهد بســتیم که شــرافت را زیر پــا نگذاریم و بچه
داشــت ،توانســتیم ظرفیــت را  ۱۰درصد باال ببریم کــه این یک کار
خوبی برای این مملکت باشیم.
خیلی بزرگی بود و شــرایط خیلی خوبی را بــه وجود آورد ،به طوری
که االن که در خدمت شما هستیم ،فکر کنم از  ۳۰تا  ۳۵ریفورمری
بــا توجــه بــه تجربــهای کــه مــن دارم ،چالــش اصلی افــراد و
که در صنعت فوالد است ۶۰ ،درصد آن با کاتالیست ما کار میکند.
شرکتهایی که میخواهند در حوزه نفت و فوالد که دو صنعت
در پــروژه مگامــادول شــهید خــرازی مجتمــع فــوالد مبارکــه هــم ما
ً
بزرگ کشور هستند ،کار کنند ،این است که از کجا شروع کنند؟
ســودکمی
عملکــرد خیلی خوبی داشــتیم .مثال در مورد کاتالیســت
ِ
ً
چطــور رشــد کننــد؟ زیــرا ورود بــه
اینطور است که در بارگذاری حدودا
صنعــت فوالد ،صنعت پتروشــیمی،
یک ماه و نیم تا دو ماه طول میکشد
نفت و پاالیش کار آسانی نیست.
تا کاتالیست به نقطه اوج خود برسد
این عملکرد ما هم ،همهاش به این خاطر نیست
بله ،باید کفش آهنی به پا کنید.
و عملکــردش صددرصد شــود ،اما ما
کــه ما بچه خیلی خوبی هســتیم ،بلکه مقــداری از
در کمتــر از پنــج روز بــه نقطــه ۱۰۰
آن بــه این دلیل اســت کــه ما میترســیم .چون در
شــما گفتیــد کــه بحــث ورود به
رســیدیم و ایــن بــرای ریفورمــری که
ایران در مقایســه با رقبای خارجی اگر تو  ۱۰۰باشی،
صنعت پتروشــیمی را از پتروشــیمی
ســاعتی  ۲۰۰تن فــوالد تولید میکند،
تــو را  ۹۰میبینند ،برای همیــن ما مجبوریم خود را
ً
به نقطه  ۱۱۵برسانیم تا به اندازه  ۱۰۰دیده شویم.
شــیراز شــروع کردیــد ،لطفــا مراحل
 ۴۵روز زمان بســیار زیادی اســت .ما
بعــدی را که پــس از آن طی کردید،
 ۴۰روز جلوتــر از آنهــا بــه نقطــه ۱۰۰
بیان کنید.
رســیدیم که آنها جشــن گرفتند که
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کسبوکار نانو
بعد از شیراز با رازی ،پردیس و سایر
شــرکتهای پتروشیمی و پاالیشی کار
کردیم.
همــه پیگیریهــا بــا خــود شــما
بــوده یــا از طــرف آنهــا پیگیــری
شده است؟
نــه ،فقط برای آن اولی به ســراغ
مــا آمدنــد و پــس از آن ،دیگــر خیلی
کاری بــا ما نداشــتند و حتی تا زمانی
که شــیراز تمام نشــده بود هیچکسی
از مــا نخریــد تــا اینکه شــیراز ۶ســاله
شد.

تا زمانی که شــیراز تمام نشده بود هیچ کسی از ما
نخرید تا اینکه شیراز ۶ساله شد.
 در این فاصله چه کار میکردید؟داشــتیم بــا فوالدیهــا کار میکردیــم .البتــه یــک
دورهای هم خیلی نگران بودیم .یک ســالی بود که
شاید حتی یک سفارش هم نداشتیم ولی در این
میان ،فوالد خوزســتان بازی تدوین دانش فنی را
شروع کرد؛ در واقع کارهای نیمهصنعتی و پایلوت
را فوالد خوزستان شروع کرد .

در این فاصله چه کار میکردید؟
داشــتیم بــا فوالدیهــا کار میکردیــم .البته یــک دورهای هم
خیلی نگران بودیم .یک ســالی بود که شــاید حتی یک ســفارش
هــم نداشــتیم ولــی در این میــان ،فوالد خوزســتان بــازی تدوین
دانش فنی را شــروع کرد؛ در واقــع کارهای نیمهصنعتی و پایلوت
را فــوالد خوزســتان شــروع کــرد ولــی فــوالد مبارکــه میوهچین این
موضوع بود .فوالد خوزســتان در این موضوع کمی بدشــانس بود
چــون هنــوز بــه نقطــه تعویض نرســیده بود ،ولــی مبارکــه به این
نقطه رســید و خوششانســی ما بــود که یک بزرگــواری مثل دکتر
ســبحانی از فوالد مبارکه به ســراغ ما آمد .باید بگویم که هم دکتر
سبحانی و هم آقای سمعینژاد که هر دو مدیرعامل فوالد مبارکه
بودند ،انســانهای بزرگــوار و آدمهای بهدردبخوری هســتند که
هم نترس هســتند و هم کارشــان را خوب بلدند که وجود این دو
با هم خیلی مهم است .به نظر من دو کاتالیزور در کار خیلی مهم
هستند ،یکی کاتالیزور شجاعت و یکی هم کاتالیزور تدبیر که ا گر
شما این دو را داشته باشید ،همه چیز حل میشود .برای خود ما
هم همینطور اســت و ما هم با کاتالیزور ایرانیبودن و ِعرق ملی
داشــتن ،کاتالیزور مســلمانبودن و کاتالیزور با انگیزهبودن است
که میتوانیم بهتر حرکت کنیم .به هرحال این بزرگواران آمدند و
ما این شــانس بزرگ را داشتیم که فوالد مبارکه و فوالد خوزستان
بــه ســراغ ما آمدنــد و این کار را انجــام دادند و بعــد از آن هم خود
مبارکه آمد و دوباره از ما خرید ،اما سومین مدول هم به خوزستان
رفت؛ االن هم شش مدول از نه مدول مبارکه و یک مدول از پنج
مدول خوزســتان با ما اســت .البته دومین ریفرمر فوالد خوزستان
هم بهزودی با کاتالیست ما بارگذاری خواهد شد.
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به بحث توسعه فناوری برگردیم.
آیا شــما فنــاوری خود را ثبــت اختراع
کردهاید؟
ده تا بیست اختراع در ایران ثبت
کردیم ولی همهاش بیهوده است.

ثبــت بینالمللــی چطــور؟ بــرای
اینکه به مشتریهای خارجی ارائه
دهید.
واقعیــت ایــن اســت کــه بیشــتر،
ســابقه کار ما در کاتالیســت و سابقه
صنعتــی مــا مهم اســت .اینکه شــما
بگوییــد کــه در آزمایشــگاه بــه چــه
چیــزی رســیدهاید ،خیلــی مهم نیســت ،چون ما االن یک ســال و
نیــم اســت کــه در بحــث صــادرات فعالیــت میکنیــم اما هنــوز به
نقطــهای نرســیدهایم کــه از مــا مــدرک علمــی بخواهنــد و فقــط
میگویند که ما را ببر تا کار شما را در صنعت ببینیم.

نــگاه مــن از جهــت علمــی و یــا رزومه نیســت ،بلکــه از جهت
حفاظت از دانش فنی شما است تا کسی نتواند آن را کپی کند.
ما در ایران چند دانش فنی را ثبت کردیم ولی نتیجهاش این
شــد کــه آن را کپی کردند؛ شــکایت هــم کردیم ولی متأســفانه به
جایی نرسید.
پس ا گر به صورت راز تجاری برای خودتان نگه میداشــتید
بهتر از این بود که آن را ثبت اختراع کردید؟
اگر ما به شــما نمونه بدهیم که نمیتوانید آن را بسازید ،چون
شــیمی مثل مکانیک نیســت و فرایند تولید ما فرایند پیچیدهای
اســت .شــما خودتــان بهتر میدانیــد که اگــر یــک کار مکانیکی را
نیمنگاهــی کنیــد میتوانید رازورمز آن را بفهمیــد و تا نود درصد از
ً
آن کار مکانیکــی را انجــام دهیــد ،ولــی شــیمی اصــا اینجــوری
نیست .اینجا برای ما درجه حرارت مهم است ،فشار مهم است،
مدتزمانها مهم است؛ خیلی پیچیدگیهای شیمی زیاد است.
برای همین هم شــما میبینید که نــود درصد صنعت ما در بحث
شــیمی وابســته اســت .برای ما بیشــتر ثبــت اختــراع صنعتی مهم
اســت و ثبت اختراع آزمایشــگاهی آنقدر مهم نیست .گرچه ثبت
اختراعهایی که در دنیا اســت ،ثبت اختراع صنعتی نیســت و تنها
ثبت اختراعهای آزمایشــگاهی هستند که وجود دارند ،زیرا هرچه
شــما ثبــت اختراعهــای آزمایشــگاهی را میخوانیــد چیــزی از آن

ورود کاتالیستهای نانو به صنایع پیچیده پتروشیمی و فوالد در حضور رقبای بزرگ خارجی
درنمیآیــد و فقط در حد همین اســت که بدانیــد که فالن ماده در
اینجا اســتفاده شــده است ولی آن نکته اصلی را که خیلی از کارها
ً
ً
را راه میاندازد ،اصال نمیبینید .مثال بهتازگی ما داریم کاتالیســت
متانــول را در همان پتروشــیمی شــیراز کار میکنیم؛ مــا روی این،
ســه ســال کار آزمایشــگاهی کردیــم و خیــال هم میکردیــم که به
نقطــه  ۱۰۰رســیدهایم و االن ســه مــاه اســت کــه شــروع بــه تولیــد
صنعتی آن کردهایم؛ اما خیلی دچار سختی شدهایم چون  ۲۲تن
ســفارش مــا بوده اســت و تابهحال دو تا  ۲۲تــن را دور ریختهایم.
اینکه شما خیال میکنید که دانش فنی فقط در آزمایشگاه است،
اینطور نیست؛ اول اینکه مواد اولیه در آزمایشگاه یک چیز است
و اینجا یک چیز دیگر است ،دوم هم اینکه در اینجا وقتی فرایند
بزرگ میشود ،یک اتفاق دیگری میافتد.

کــه مــا چــه کار عظیمی در فــروش کاتالیســت انجــام دادیم .چون
تخلیــه و بارگیــری دوبــاره یــک کاتالیســت بــه معنــای یــک مــاه
خوابیدن یک پتروشــیمی است .میدانید یک ماه خوابیدن یعنی
چــه؟ متانول کاوه ،ســالی ۷هزار تن متانــول تولید میکند .االن هر
ً
تــن متانــول  ۳۰۰دالر اســت ولــی مثــا پارســال ایــن موقــع  ۵۰۰دالر
قیمــت داشــت؛ یکچنیــن عظمتــی را بهخاطر شــما بایــد یک ماه
بخواباننــد .چــه کســی حاضــر اســت چنین خطــری کنــد؟ پمپ را
میتــوان در مدت  ۱۵دقیقــه کارش را انجام داد چون میدانید که
اینها هم قابلعوضشدن هستند و هم اینکه این سیستمها در
کنار خودشــان یک سیســتم بایپس 8دارند که کار را بســیار ســاده
میکنــد .ولــی کاتالیســت اینطــور نیســت .بــه نظــر من هر کســی
کاتالیســت فروخت ،میتواند پمپ هم بفروشــد ،خودروی دیزل و
ً
واگن هم بفروشــد .واقعا ما در حال انجام کار بسیار بزرگی هستیم
و در بحــث صــادرات هــم من فکر میکنم که انشــاءاهلل تــا قبل از
ســال  ۹۹ما اولین صادرات خود را به یکی از کشــورهای مهم و نه
یکــی از ایــن کشــورهای ضعیــف ،شــروع خواهیــم کــرد .بــا ایــن
ســختیهایی که برای شــما بیــان کردم ،مــا میخواهیم محصول
خــود را صــادر کنیــم و ایــن کار عظیمی اســت که انشــاءاهلل خدا و
امیرالمؤمنین (ع) کمک کنند به این نقطه خواهیم رسید.

یعنی شما هیچیک از آنها را برای حفاظت از رقیب خارجی
هم ثبت اختراع نکردهاید و به سمت آن نرفتهاید؟
به نظر من برای رقیب خارجی هم خیلی مهم نیســت .فروش
کاتالیســت بســیار ســخت اســت و مــن معتقــدم هرکســی بتوانــد
کاتالیست را بفروشد ،هر چیز دیگری را نیز میتواند بفروشد؛ فروش
کاتالیســت یــک هنری میخواهد که شــاید هرکســی آن را نداشــته
باشــد و همانطور که گفتید ،ورود به این کار بســیار سخت است.
آیا شما خودتان را فقط یک کاتالیستساز میبینید؟ منظورم
اگر فروش یک کمپرســور ،یک پیچ ،یک واشر ،یک اورینگ ،یک
این اســت که شــما  ۱۰سال آینده شــرکت را اینطور میبینید که
پمــپ و یــک موتــور بــه صنعت نفــت را کار بســیار ســختی بدانیم،
انــواع کاتالیســتهای بیشــتری را خواهیــد داشــت یــا اینکــه نه!
فروش کاتالیســت بسیاربسیار از آن دشوارتر ،پیچیدهتر و پرخطرتر
ً
بهگونه دیگری خواهد بود؟
اســت .مثــا قیمــت کپیتــال پتروشــیمی متانــول کاوه حــدود ۶۰۰
هــر ســال دو محصــول جدیــد در
میلیــون دالر اســت و کل کاتالیســتی
حال واردشدن به چرخه ما است.
کــه در آن مصــرف شــده اســت شــاید
بهتازگــی مــا داریم کاتالیســت متانــول را در همان
۱۰میلیون دالر باشــد که نسبت  ۱۰به
ســه
این،
روی
ما
کنیــم؛
ی
م
کار
شــیراز
پتروشــیمی
کاتالیست جدید؟
 ۶۰۰اســت؛ اما تأثیر آن کاتالیست به
سال کار آزمایشگاهی کردیم و خیال هم میکردیم
بلــه ،منظــورم کاتالیســت جدیــد
خروجــی ،اینطــور اســت کــه کافــی
که
است
ماه
ســه
االن
و
ایم
ه
ـید
ـ
رس
۱۰۰
نقطه
به
که
اســت .حــدود  ۹۰نوع کاتالیســت در
است کاتالیست ما یک درصد نسبت
شــروع بــه تولیــد صنعتــی آن کردهایــم؛ امــا خیلی
صنعــت نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و
بــه نمونــه خارجــی آن عملکــردش
دچــار ســختی شــدهایم چــون  ۲۲تــن ســفارش ما
فوالد وجود دارد و این در حالی است
پایینتر باشــد .چه میشــود؟ ۱۰روزه
بوده است و تابهحال دو تا  ۲۲تن را دور ریختهایم.
ً
کــه مــا کال شــاید از لحاظ تنــوع۳۵ ،
کل ایــن ۱۰میلیون دالر به باد خواهد
اینکه شــما خیال میکنید کــه دانش فنی فقط در
عدد کاتالیست داریم و چون بعضی
رفــت؛ بــرای همیــن هیچکســی ایــن
آزمایشگاه است ،اینطور نیست؛ اول اینکه مواد
از اینها خودشــان چند مدل دارند،
خطر را نمیپذیــرد .اگر یک پمپ به
اولیه در آزمایشگاه یک چیز است و اینجا یک چیز
از لحاظ تعداد ،ما  ۲۰نوع کاتالیست
مشــکل بخــورد ،اگــر  ۱۰بار هــم آن را
دیگر اســت ،دوم هم اینکــه در اینجا وقتی فرایند
داریــم که این میزان تا  ۹۰نوع هنوز
تعمیر کنید ،خیلی مشکل و هزینهای
بزرگ میشود ،یک اتفاق دیگری میافتد.
نــدارد امــا باز هم کســی نمیتواند به
خیلــی فاصله دارد .در کشــور ما یک
این راحتی آن را بفروشد ،پس ببینید
ســریهایش را ادعــا میکننــد کــه
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کسبوکار نانو
دارند میســازند و یک ســری هم مثل کاتالیستهای پلیمری ،بر
زمین مانده اســت و هنوز هیچ کســی انجام نــداده و حتی ادعای
تــوان انجــام آن را هــم نکــرده اســت؛ ب ه همیــن دلیل مــا هنوز در
ً
کشور خیلی جای کار داریم .کل نیاز کاتالیست در کشور ما حدودا
ســالی ۵۰۰میلیون دالر اســت که حدود سالی ۵۰میلیون دالر آن در
اختیار شــرکت ما اســت و اگر چند شرکتی هم که از ما جدا شدهاند
و بعضی از شرکتهای دیگر که دارند از چین وارد میکنند را با هم
جمــع کنیم ،فکر نکنم که مجمــوع همه ما به ۱۲۰میلیون دالر در
سال برسیم و بقیه نیاز بازار وارداتی است و این یعنی هنوز خیلی
جای کار داریم.
سؤالم را طور دیگری مطرح میکنم .شما گفتید که ا گر کسی
ً
بتواند کاتالیســت را تولید کند و بفروشــد ،پس حتما میتواند به
راحتی کارهای دیگر را هم انجام دهد .آیا نگاه شــما این اســت
که در آینده ،کارهایی را که میگویید راحتتر هستند هم انجام
بدهید؟
نه ،من میگویم که کســی که بلد باشــد کاتالیســت را بفروشد،
هر چیز دیگری را هم میتواند بفروشد.
منظورم این است که از نظر کسبوکاری این میتواند برای
شما اتفاق بیفتد.
مثلــی هســت کــه میگویــد چــون که صــد آیــد ،نود هــم پیش
ماســت .بازار اینجا ،بســیار متنوع اســت و ما را اغنا کرده اســت .از
طرفی یک ویژگی بدی که افراد علمی دارند ،این است که دنبال
ً
این نیســتند که از هر چیزی پول به دســت بیاورند .مثال بعضی از
دوســتان مــا کــه در جاهــای خاصــی قــرار دارنــد ،کاتالیســتهای
خاصی را میخواهند و کسی را هم پیدا نکردهاند و به ما گفتهاند
که آیا میتوانید این کار را انجام دهید؟ ما هم گفتهایم :بسماهلل،
ً
انجام میدهیم .مثال بچههای صنعت خودرو از ما خواســتند که
ً
افزودنــی رنگ خــودرو که بعضی از مواد آن کامال وارداتی اســت را
درســت کنیم و چون در بعضی از جاها شــبیه کار ما بوده است ،ما
ً
هــم قبــول کردیــم و انجــام دادیم یا مثــا یک شــرکتی گفته روی
افزودنیهــای روغــن کار کنیــد ،مــا هم انجــام دادیم ،امــا به این
صورت نبوده است که ما خودمان وارد آن کسبوکار شویم.
مثالهایی که مدنظر من است ،شرکتهایی مثل زیمنس،9
گوگل 10و بوش 11هســتند که از یک صنعتی شــروع کردند و بعد از
اینکــه خیلــی بزرگ شــدند و دانش فنــی خیلی انباشــتهای را به
دست آوردند ،وارد صنایع دیگری شدند.
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چــرا کــه نه! اما من فکر میکنم که اگر ما وارد فضاهایی شــویم
ً
کــه دانــش پیچیدهای را الزم دارد ،بهتر اســت .مثــا خیلی از جاها
مثل همین بحث مواد شــیمیایی بوده اســت که رفتهام و گفتهام
کــه هرکســی هر چیــزی را نتوانســت انجام دهــد ،ما برایــش انجام
میدهیــم؛ برای همین دوســت دارم کــه وارد فضای فناوریهای
زیســتی و ژنتیکــی شــویم ،البتــه شــاید خیلــی ربطی به کاتالیســت
نداشته باشد اما یک جورهایی کاتالیست و در واقع کاتالیستهای
زیستی هستند.
االن شما دو جواب به من دادید .یک جواب این بود که نه!
ً
فعال ما فقط در حوزه کاتالیست هستیم.
ً
بله ،فعال در همین حوزه کاتالیست هستیم.
یــک جــواب دیگــر هم ایــن بود که شــما کارهایــی کردهاید و
تواناییهایی دارید.
گوشه چشمی داریم اما نه به آن شکلی که همه کاری را انجام
ً
دهیم و مثال هندوانه بفروشــیم یا چای درست کنیم ،نه! اگر هم
انجام دهیم ،آن کارهایی را انجام خواهیم داد که بر زمین مانده
اســت و کســی توان انجام آن را نــدارد و همینطور نگاهی هم به
ً
ده ســال آینــده داریم کــه مثال در بحث زیســتفناوری ورود کنیم
که البته االن فقط در حد فکرکردن اســت و کاری انجام ندادهایم
و نمیخواهیــم کــه خیلی هم بیراهه برویــم .چون ما در این حد
کــه بتوانیــم  ۲۵درصــد از این بــازار ۵۰۰میلیــون دالری را بگیریم،
ً
خیلــی کار بزرگــی کردهایــم .در همین بحــث کاتالیســت ،مثال اگر

ورود کاتالیستهای نانو به صنایع پیچیده پتروشیمی و فوالد در حضور رقبای بزرگ خارجی
یــک مرجــع بــدون رقیــب در داخــل
کشور تبدیل شدهایم .ما میخواهیم
در جهــان بــا شــرکتهایی مثــل
جانســون متی و تاپســو رقابت کنیم
تا بتوانیم برای کشــورمان هم مفید
واقــع شــویم وگرنــه االن کشــور مــا
آنقــدر بــه این کاتالیســت نیــاز دارد
ً
که شاید اصال اینکه به صادرات فکر
کنیم ،کار احمقانهای باشد.

تعداد کاتالیستهایی که ما داریم را
بــا رقبــای مــا مقایســه کنیــد ،تعداد
کاتالیســتی کــه مــا داریــم را هیــچ
در بحث کاتالیســت ما به یــک مرجع بدون رقیب
ً
کجــای دنیــا ندارنــد؛ مثال مــن گفتم
در داخل کشــور تبدیل شــدهایم .مــا میخواهیم
در جهــان بــا شــرکتهایی مثــل جانســون متی و
که ما  ۳۰کاتالیســت داریــم و این در
تاپســو رقابت کنیم تا بتوانیم برای کشورمان هم
حالی است که بعضی از شرکتهای
مفید واقع شــویم و گرنه االن کشــور مــا آنقدر به
مطــرح دنیا ایــن تنوع کاتالیســت را
ً
ایــن کاتالیســت نیاز دارد که شــاید اصــا اینکه به
ندارنــد اما آنها چیزهایــی دارند که
ً
صادرات فکر کنیم ،کار احمقانهای باشد.
مــا نداریــم؛ مثــا آنهــا کل یــک
مجموعــه پتروشــیمی را میســازند،
اخذ مجوزها و استانداردها یکی
کاتالیســت آن را هــم میســازند و
از چالشهای اصلی در این زمینه است چون ا گر شما بخواهید
بارگذاری میکنند؛ اما ما وارد این بحث نشــدیم و فقط در عرصه
محصــول را بفروشــید ،بایــد مجــوز بگیریــد و تــا تولیــد صنعتــی
تولیــد کاتالیســت فعالیت میکنیم تــا بتوانیــم آن را به یک نقطه
نکنید ،مجوز نمیدهند .االن وضعیت شما چگونه است؟
مطلوبی برسانیم.
ً
مــا فقــط بایــد برویــم و افــراد را متقاعــد کنیــم .مثــا همیــن
پتروشــیمی شــیراز که من افتخار میکنم که کنارشــان هســتم و از
یــک مــدل رشــد ،ایجــاد صرفــه اقتصــادی بهخاطــر تنــوع
کنارشــانبــودن لــذت میبــرم چــون انســانهای بســیار فهیمــی
محصول 12است که در این مورد برای شما مثال زیمنس را زدم
هســتند؛ البتــه بهخاطــر همیــن فهیــم بــودن گاهــی بــه مــا خیلی
کــه چــون دانش فنــی ،مهنــدس ،خط تولید و شــبکه فــروش را
ً
ســخت گرفتهاند که ما در ابتدا اذیت شــدیم اما بعدا دیدهایم که
برای خودش ساخته است و زیرساخت الزم را ایجاد کرده است
بســیار باعث پیشــرفت ما شــدهاند .آنها گفتند که کاتالیست که
از ماشــین ریشتراشــی گرفته تا چراغ راهنمایی و یخچال و هر
اســتانداردی نــدارد و هر تولیدکنندهای اســتانداردهای خودش را
چیــز دیگــری را تولیــد میکنــد و میفروشــد .میخواهم به شــما
دارد ،ما هم که نمیتوانیم موش آزمایشــگاهی شــما باشیم؛ پس
بگویــم که یکــی از راههایی که چنین شــرکتهایی میتوانند از
شما باید یکسری کارها را انجام دهید تا بتوانیم با هم همکاری
آن کسب درآمد کنند همین تنوع در محصول است.
ً
کنیــم .مثال گفتنــد که یک پایلوت برای ما بســازید .چرا؟ چون ما
آقای دکتر ،به سابقه آنها هم نگاه کنید .زیمنس نزدیک به
 ۱۵۰ســال اســت کــه دارد ایــن کارهــا را انجــام میدهــد؛ آیــا بــا ما
کاتالیســت را در شــکل و مقیاس اصلی آن کــه آزمایش نمیکنیم،
ً
قابلمقایسه است؟
بلکه کاتالیست را خرد میکنیم ،مثال  ۳۰گرم درست میکنیم و در
یک راکتور میریزیم .ساخت این پایلوت ،خودش بهتنهایی یک
من میخواهم بگویم که به یک نقطهای رســیده و بعد این
ثبــت اختــراع بــوده اســت ،چــون کســی تا بــه حــال در این کشــور
کار را برای توسعه کسبوکار خودش ،انجام داده است.
بله ،انشــاءاهلل در آینده جوانترها خواهند آمد و این کار را در
ً
شــرکت ما انجام خواهند داد ،اما ما فعال کوچک هســتیم و هدف
ما این اســت که حداقل تا  ۱۰ســال آینده ،بتوانیم  ۲۵تا  ۳۰درصد
از نیاز کاتالیستی کشور را برآورده کنیم و بعد از آن شاید نیمنگاهی
هم به موارد دیگر داشته باشیم.
از همین امسال هم که صادرات دارید.
انشــاءاهلل .شــرایط کــه نشــان میدهــد امســال اتفــاق خواهد
افتاد .ما به بلوغ ملی رســیدهایم .تمام زیرســاختهای الزم برای
بلــوغ بینالمللــی را هم ایجاد کردهایم .در بحث کاتالیســت ما به
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کسبوکار نانو
هنوز ما در حال تولید هستیم و
ترموســیفون 13نســاخته بــود .مــا اگر
ق ــرار اســت کــه  ۳۰آب ــان بــارگــذاری
میخواســتیم یــک پایلــوت معمولی
ً
شود .بله ،قرارداد اینطور است که
بســازیم مثــا بــا ۵۰میلیــون تومــان
خیلی از جاها ما رفتیم صندوقها را شناساندیم.
ً
اگر به نتیجه نرسیدیم ،آنها پولی
میتوانســتیم انجامــش دهیــم ،اما
مثال در پتروشیمیها و پاالیشگاهها میپرسیدند
که این کیســت؟ ما مسئوالن صندوقها را بردیم
پرداخت نمیکنند .14آنها میگویند
این یکی ،دو سال و نیم پیش ،قبل
تثبیت
و
دادند
ارائــه
را
خودشــان
و
آمدند
هــا
ن
آ
و
که شما بیایید و بریزید و اگر جواب
از آنکــه دالر گران شــود۷۰۰ ،میلیون
کردنــد .بعضــی از جاهــا هــم متأســفانه هنــوز این
داد ،شــش م ــاه ،یــک ســال بعد به
تومــان بــرای ما هزینــه بــرد ،ولی آیا
هنــوز
هــا
ی
دولت
اســت.
نشــده
تثبیــت
وضیعــت
شما پول میدهیم و ما هم این را
میدانیــد این کار چقــدر به من فهم
راغب نشــدهاند .جالب نیست؟! پتروشیمیهای
قبول داریم .رزومه پتروشیمی شیراز
داد؟ میدانید من را تا کجا جلو برد؟
خصوصی و فوالدیها همه آشــنا شــدهاند ولی ما
برای من از خیلی چیزها ارزشمندتر
اگــر امــروز میبینیــد کــه شــیمیایی
هنوز نتوانســتهایم بــه بعضی از پاالیشــگاههایی
اســت .بــرای پیمودن ایــن راه باید
فــارس بــه مــن میگویــد کــه فــان
ی هستند،
که به ظاهر خصوصی ولی در واقع دولت 
هزینه ک ــرد .یکی از کــارهــایــی که
کاتالیســت را برایمان بســاز ،بهخاطر
ضمانتهای صندوق را بدهیم.
یوفناوری انجام داد
معاونت علم 
سیلیای بود که پتروشیمی شیراز به
ای ـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ــت ک ـ ـ ــه ی ـ ـ ــک س ـ ــری
مــن زد و باعــث شــد تا مــن اینها را
ً
صندوقهایی را درســت کــرد؛ مثال
یاد بگیرم.
طــرف نمونه درســت کــرده اســت؛ میگوید میخواهی بــروی و
بارگذاری انجام بدهی؟ من بعضی از خطرهایش را قبول میکنم،
هزینــه خیلــی زیادی کردید .شــما چگونه این خطــر را از نظر
ً
مثال یک جاهایی را وام بگیرید و پنج سال دیگر بدهید؛ این کار،
اقتصادی ،پذیرفتید؟
من را کمک کرد و من فکر میکنم که اگر امروز ما در این نقطه
پتروشــیمی شیراز ،اولین پتروشــیمی ایران است و برای همین
یوفناوری
هستیم بهخاطر حمایت و نــوع نگاه معاونت علم 
نپذیرفــت کــه خــودش را مــوش آزمایشــگاهی قــرار دهــد و گفــت
ً
اســت .مثال بعضی چیزها مثل همین مشکل ضمانتنامهها،
اینطور نیســت که شــما هرچه کردید ،من بپذیرم .گفت بروید و
مشکل فرهنگ ایرانی استفادهنکردن را ما با کمک این معاونت
ایــن کار را انجام دهید اگر به نتیجه مطلوب رســیدید من از شــما
پشت سر گذاشتیم .این کارها ،کارهای بزرگی است ولی یک
میخرم و ما رسیدیم و او خرید.
سری افــراد چنین فکر نمیکنند .من به همه میگویم که قرن
ً
تویکم ،قرن اینکه شما خیلی کالن نگاه کنید ،نیست .قرن
بیس 
ا گر نمیرســیدید ،ضررش با شــما بود؟ آیا کال نوع قراردادتان
تویک ،قرن ریزهکاریها است؛ هرکسی بتواند زودتر این
بیس 
اینشکلی بود؟
سنگالخهای راه را کنار بزند برنده اســت ،چون راه توسعه که
معلوم است.
بــه بحث ضمانتنامهها و بحثهای مالی اشــاره کردید .آیا
معاونت علمی برای شما کاری کرده است؟ اول آنها پیشقدم
شــدند یا شما به سراغ آنها رفتید؟ رابطه شما با معاونت چطور
شکل گرفت؟ آیا چون دانشبنیان شدید به سراغ آنها رفتید؟
حــرف دانشبنیــان خیلی زیاد بــود که دانشبنیان شــویم و ما
ً
ایــن را قبــل از آقای ســتاری هم میشــنیدیم .مثال بــه وزارت علوم
رفتیــم ،بــه دفتــر همکاریهــای ریاســتجمهوری رفتیــم ،ولــی
هیچکسی ما را نمیپذیرفت؛ آقای ستاری که آمد این روند را شکل
داد و تدویــن کــرد و دانشبنیانهــا را شــکل داد .به محض اینکه
این اتفاق افتاد ،ما به ســمت صندوقها رفتیم .ما هم صندوقها
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ورود کاتالیستهای نانو به صنایع پیچیده پتروشیمی و فوالد در حضور رقبای بزرگ خارجی
را خیلــی کمــک کردیــم چــون خیلــی از افــراد ،صندوقهــا را
نمیشــناختند و نمیدانستند که چیســت؟ خیلی از جاها ما رفتیم
ً
صندوقهــا را شناســاندیم .مثــا در پتروشــیمیها و پاالیشــگاهها
میپرســیدند که این کیســت؟ ما مســئوالن صندوقهــا را بردیم و
آنهــا آمدنــد و خودشــان را ارائــه دادنــد و تثبیت کردنــد .بعضی از
جاها هم متأسفانه هنوز این وضیعت تثبیت نشده است .دولتیها
هنوز راغب نشدهاند .جالب نیست؟! پتروشیمیهای خصوصی و
فوالدیها همه آشنا شدهاند ولی ما هنوز نتوانستهایم به بعضی از
پاالیشگاههایی که به ظاهر خصوصی ولی در واقع دولتی هستند،
ضمانتهــای صنــدوق را بدهیــم .روابــط مــا تابهحال بــا معاونت
دوطرفه بوده است.

کمتر از  ۱۰۰نانومتر است و ما باید یک گرم از مولکولهای نیکل
را روی مساحتی به اندازه  ۳۲مترمربع بنشانیم و این یعنی همه
ساختارهای ما نانو است.
آیــا شــما همــکاری یــا نوعــی خریــد محصــول از شــرکتهای
دانشبنیان دیگر هم دارید؟
بلــه ،مــا کــه خیلی دوســت داریم ایــن کار را کنیم .یک ســری
ً
دســتگاههای آزمایشــگاهی را مثــا از ســنتام کــه یــک شــرکت
دانشبنیــان تولیدکننــده دســتگاههای آزمایشــگاهی اســت،
ً
میخریم و یا مثال یک سری از موادمان را از نانواسپادانا میخریم.

آلومیناها را چطور؟
متأسفانه ،نه ،از جاجرم میخریم و خودمان نانویی میکنیم.
ســؤال کلیدی دیگری که شــاید باید آن را زودتر میپرسیدم
ما با یک سری تجهیزات و عملیات شرایط فازی آن را عوض
ایــن اســت کــه ارتباط شــما با فنــاوری نانو کجاســت و کار شــما
میکنیم تا تبدیل به نانویی شــود .یکی از مشکالت اصلی ما،
چطور به بحث نانو وصل شده است؟
ً
بحث مواد اولیه است؛ اگر شما میخواهید مشکل مملکت در
تمام قطعات ما نانو اســت .االن  ۵۰ســال اســت که کال ساختار
تولید و در همهچیز حل شود ،اول باید مشکل مواد اولیه را حل
کاتالیست و پایه کاتالیست ،نانویی است.
کنید .اینجا دولت باید وارد شود ،اما متأسفانه اینجا دولت خیلی
ً
کاری انجام نمیدهد .مثال جاجرم دولتی است .من حدود هشت
کاتالیســت غیــر نانویی هم وجود دارد یــا اینکه همه نانویی
سال است که مشتری آن هستم و باالی هشتاد بار نامه زدهام که
هستند؟
ً
اجازه دهید که ما شما را ببینیم تا به شما کمک کنیم که کیفیت
اصــا اگر ساختار کاتالیست نانویی نباشد ،شما نمیتوانید
موادتان باال برود .کار ما این است کاالیی را که شما دارید کیلویی
کارایی آن را باال ببرید؛ یعنی هرچه به ابعاد نانو نزدیکتر باشد و
 ۶تومان میفروشید ،کاری کنیم تا
هرچه این پایه ریزدانهتر باشد ،شما
کیلویی  ۴۰تومان بفروشید .کسی
مـیتــوانــیــد بــا شــرایــط منسجمتر و
ً
حتی جواب ما را نمیدهد .مثال در
کمهزینهتری کــار کنید .در واقــع
کاتالیســت غیرنانویــی هم وجــود دارد یــا اینکه
همه نانویی هستند؟
ن ــم ــای ــش ــگ ــاهه ــا مــیب ــی ــن ــی ــم کــه
هیچیک از کاالهای ما و حتی مواد
ً
اصــا اگــر ســاختار کاتالیســت نانویــی نباشــد،
نشستهاند ،میگوییم که بیایید با
تشکیلدهنده ما باالی  ۱۰۰نانومتر
ً
یعنــی
ببریــد؛
بــاال
را
آن
کارایــی
توانیــد
ی
نم
شــما
هم حــرف بزنیم .میگویند که آقا
نیست .مثال ما یک کاتالیست نیکل
ً
هرچــه بــه ابعاد نانــو نزدیکتــر باشــد و هرچه این
لطفا پیشنهادتان را بنویسید.
داریــم که این را باید در اختیار گاز
پایــه ریزدانهتــر باشــد ،شــما میتوانیــد بــا شــرایط
قرار دهیم ولی نمیتوانیم نیکل را
منســجمتر و کمهزینهتــری کار کنیــد .در واقــع
چقدر از مواد اولیه شما وارداتی
هــمــی ـنطــوری ب ــری ــزی ــم ،چـ ــون یا
هیچیک از کاالهای ما و حتی مواد تشکیلدهنده
ً
و چقدر از آن تولیدی است؟
واک ــن ــش ان ــج ــام نــم ـیشــود ی ــا کــا
ً
ما باالی  ۱۰۰نانومتر نیست .مثال ما یک کاتالیست
تــا پنــج ســال پیــش  ۹۵درصــد
شرایط مناسبی پیش نمیآید .ما
نیکل داریم که این را باید در اختیار گاز قرار دهیم
وارداتــی بوده اســت ،امــا االن باالی
باید ایــن نیکل را روی یــک سری
ولی نمیتوانیم نیکل را همینطوری بریزیم ،چون
ً
 ۹۰درصد از آن داخلی است.
حملکننده قرار دهیم که جنس آن
یا واکنش انجام نمیشــود یا کال شــرایط مناســبی
آلـ ــومـ ــیـ ــنـ ــایـ ــی اس ـ ـ ـ ــت .م ـ ــا ب ــای ــد
پیش نمیآید .ما باید این نیکل را روی یک ســری
چقــدر از آن را خودتــان تولیــد
مـ ــولـ ــکـ ــولهـ ــای ن ــی ــک ــل را روی
حملکننده قرار دهیم .
میکنیــد و چقــدر را از بیرون تأمین
مولکولهای آلومینا بنشانیم .من
میکنید؟
فکر میکنم که دانهبندی پایه ما
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کسبوکار نانو
ً
اسـ ــت و دوس ـ ــه ت ــا از بــچ ـههــا هم
مثــا مــا نمــک نیــکل را خودمان
کــارشــنــاس ـیارشــد دانــشــگــاه تــهــران
تولید میکنیم و بعضی چیزهای آن
چطــور منابــع انســانی موردنیــاز خودتــان را پیــدا
کنارشان هستند .یکی از مشکالت
را هــم از ایرانیهــا میخریــم ولــی
روزنامــه
در
آیــا
بــود؟
چطــور
کار
فراینــد
کردیــد؟
عــمــدهای کــه در بحث کاتالیست
خیلــی فــراورش داریــم و یک ســری
میزنید؟ آیا در سایت میزنید؟ یا اینکه با شبکه،
وج ــود دارد ایــن اســت کــه مــا همه
کارهایی روی آن انجام میدهیم تا
کنید؟
ی
م
جذب
را
ها
م
آد
تجهیزاتمان را خودمان ساختیم،
به درد ما بخورد.
ً
خــدا کمــک کــرد .بیشــتر از طریــق دانشــگاه بوده
چـ ــون اوال جــایــی را نــدیــدیــم که
است .ارتباط ما با دانشگاه بد نیست.
تجهیزاتشان چــطــور اس ــت و دوم
بحث بعدی ،بحث منابع انسانی
ارتباط شما چگونه است؟
ً
اینکه اگر جایی میدادیم که برای
اس ـ ــت .چــنــد نــفــر در شــرکــت شما
مثــا مدیــر تحقیقــات مــا از اعضــای هیئتعلمی
م ــا بــســازنــد ،هــزیــن ـههــا خــیــلــی بــاال
مشغولبهکارهستند؟
موصنعت و کاشــان هستند .دو تا از
دانشــگاه عل 
ً
مــیرف ــت ،پــس بــایــد ســعــی و خطا
نفــر
۷۵
حــدودا
در ســال ،۹۰
بچههای فروش ما هیئتعلمی دانشــگاه تهران
مـیکــردیــم .اگــر تشریف بیاورید به
بودیــم امــا االن  ۲۳۰نفــر هســتیم و
و دانشــگاه تفــرش هســتند .بیشــتر از همیــن
کارخانه ما خواهید دید که ما در آنجا
فکــر میکنم که تا آخر ســال به ۲۵۰
دانشــجوها آمدهانــد و دورههــای دانشــجویی و
 ۵نــســل پـ ــرس را گ ــذاش ــتــهای ــم تا
برسیم و سال بعد انشاءاهلل رشدی
دکتــرای خــود را در اینجــا گذراندهانــد و همیــنجا
خاطراتمان از یادمان نرود که یک
نزدیک به  ۴۰۰نفر داشته باشیم.
ماندهاند.
زمــانــی پــرس کوچکی داشــتــیــم که
ً
خــطــی مـ ـ ـیزده و مــثــا  ۴ت ــا حــفــره
چقدر از این افراد کار تحقیقاتی
15
(کبیته ) داشته است .ولی االن یک
انجام میدهنــد و چقدر از آنها در
پرسی داریم که  ۲۰تا حفره دارد و سرعت این خیلی باالتر از آن
بخش تولید و چقدر در بخش فروش هستند؟
ً
پرس اولیه ما است .مثال ما یک کورهای داریم که آقای ستاری
حــدود  ۲۰نفر در فضای تحقیقاتی ما هستند .تحقیقات ما
ً
آمدند و آن را افتتاح کردند .ما کوره  ۱۵۰۰درجه پیوستهای را داریم
بهعنوان پشتیبان بخش تولید و تدوینکننده دانش فنی کامال
که برای اولین بار در ایران ساخته شده است و میخواهم بگویم
عملی و منطبق بر روند تولیدمان است و شرایط بهگونهای است
که ما هم نسوزش را خودمان طراحی کردیم و هم تجهیزاتش را
که بچههای تحقیقات ما میآیند و در خط تولید حضور دارند .در
ً
خودمان ساختیم و تجهیزات دیگر را هم خودمان میسازیم .مثال
بخش فــروش هم  ۱۲نفر هستیم .فــروش ما هم فــروش خاصی
ً
موصنعت در آنجا هستند و در
دوسه نفر از بچههای درجهیک عل 
است و کامال یک فروش علمی است .مدیر فروش و بخش ارتباط
کل تیم ما یک تیم دانشی ،کاربردی و سرحال است.
با مشتریان ما کارشناسیارشد مهندسی صنایع شریف هستند .دو
نفر دیــگــر هــم دکــتــرای مهندسی شیمی درج ـهیــک و از شاگرد
چطور منابع انســانی موردنیاز خودتان را پیدا کردید؟ فرایند
اولهــای دانشگاههای خــوب ایــران هستند .سه نفر آنهــا هم
کار چطور بود؟ آیا در روزنامه میزنید؟ آیا در ســایت میزنید؟ یا
کارشناسیارشد و از شاگرداولهای دانشگاه تهران هستند .در
اینکه با شبکه ،آدمها را جذب میکنید؟
بحث طرح و برنامه هم  ۷نفر هستند که آنها هم بهعنوان رابط
خدا کمک کرد .بیشتر از طریق دانشگاه بوده است .ارتباط ما
فرایندهای کاری ،همه کارشناسیارشد هستند .تولید ما هم حدود
با دانشگاه بد نیست.
 ۵نفر هستند که مدیر تولید ما کارشناسیارشد درجهیک سرامیک
ارتباط شما چگونه است؟
ً
مثال مدیر تحقیقات ما از اعضای هیئتعلمی دانشــگاه علم و
صنعت و کاشان هستند .دو تا از بچههای فروش ما هیئتعلمی
دانشــگاه تهــران و دانشــگاه تفــرش هســتند .بیشــتر از همیــن
دانشــجوها آمدهاند و دورههای دانشــجویی و دکتــرای خود را در
اینجا گذراندهاند و همین جا ماندهاند.
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ورود کاتالیستهای نانو به صنایع پیچیده پتروشیمی و فوالد در حضور رقبای بزرگ خارجی
شــما پایاننامــه تحقیقاتــی هم
تعریف میکنید؟
دکترهای
همه
بخواهد.
تا دلتان
شما مزیت قیمتی هم نسبت به خارجیها دارید؟
ً
مــا اینجا آمدنــد و اینجا دکتری خود
بهشــدت! ســال  ۹۲که مــا آمدیم ،مثال داشــتند در
را شــروع کردنــد .همیــن چنــد وقت
ایــران بین  ۱۶تــا  ۱۷یورو جنــس میفروختند .االن
قبــل دکتــر صادقینیــا از همــکاران
دارنــد چنــد میفروشــند؟ تا ســه ســال پیــش که
تحقیقات که در پروژه متانول ما کار
آخریــن فروششــان بــوده ،روی  ۹٫۵یــورو آمدند،
مرحلهبهمرحلــه پاییــن آوردنــد .مــا هــم گفتیــم
کــرده اســت ،دکتری خــود را گرفت.
بجنــگ تا بجنگیــم .من بــا ایرانیکردن و بــا فرایند
شما مزیت قیمتی هم نسبت به
فراینــد علمــی مــا اینطور اســت .در
آمدم.
خارجیها دارید؟
فراینــد کارگــری ما هــم متأســفانه با
بهشــدت! سال  ۹۲که ما آمدیم،
مشــقت زیــادی روبــهرو هســتیم و
ً
مثــا داشــتند در ایران بیــن  ۱۶تا ۱۷
کارگــر پیدا نمیشــود .بیــکاری دروغ
یورو جنس میفروختند .االن دارند چند میفروشــند؟ تا سه سال
اســت .بیکاری وجود ندارد .شــخص کارکن ،همــه جا برایش کار
پیــش کــه آخریــن فروششــان بــوده ،روی  ۹٫۵یــورو آمدنــد،
هست.
مرحلهبهمرحلــه پاییــن آوردند .ما هم گفتیم بجنگ تا بجنگیم.
یکــی از کارهــای بزرگی که ما کردیــم ،کار در بخش آموزش بود.
من با ایرانیکردن و با فرایند آمدم .به هر حال گذاشتم خودم هم
مــا تابهحــال بیــش از  ۲۰دوره کالس آموزشــی داشــتهایم و باالی
سود داشته باشم ولی این وسط مشتری سودش را برده است.
 ۵۰۰نفــر دانشپــژوه داشــتهایم کــه آمدهانــد و در کالسهــای مــا
نشســتهاند .بــاز هــم نه به این خاطــر که ما بچه خوبی هســتیم،
رقابت است؟
بلکه به این خاطر که چون هیچ کســی کاتالیست را نمیشناخت
ً
و مــا نمیتوانســتیم اینطــوری باشــیم .اصــا زبــان مــا را درک
رقابت نیســت .اســم این رقابت نیســت .داشــتند  ۱۰۰سال ۱۷
نمیکردند و ما دوره آموزشی گذاشتیم.
یورو میخریدند ،به من ایرانی که رســید ،یک دفعه دمپ ۴۰ 16و
 ۵۰درصدی شده است.
چه کسی را آموزش دادید؟
در نهایت شما بازار را از آنها گرفتید؟
صنعتیهــا را آمــوزش دادیــم .در فــوالد ،در پتروشــیمی ،در
بلــه گرفتیم .خودشــان هم خوب فهمیدند .مــدام قیمتها را
پاالیشگاهها و در همه اینها کالسهای خاصی برگزار کردیم .کار
پایین آوردند تا باالخره نماینده آنها آمد ،گفتم« :بهشان بگویید
دیگــر اینکــه مــا تابهحــال ســه کتــاب چــاپ کردهایــم و چهــار تــا
مفت هم بدهید ،من هم مفت میدهم».
همایش برگزار کردهایم و امســال هم پنجمین همایش ما اســت.
ً
مثــا هر دو ســال یک بــار برای فوالدیهــا همایش داریــم؛ از این
الحمدهلل شما بازار را گرفتید.
همایشهای بیهوده هم نیست؛ با اینکه در کیش برگزار میشود
ممنون از وقتی که گذاشتید و به سؤاالت من پاسخ دادید.
ولــی همایش تفریحی و بیهوده نیســت و ایــن فضا آنقدر فضای
شــما هــم خیلی پیگیــری کردید ،مــن این چند وقت کســالتی
علمــی و فضــای یادگرفتن اســت که مدیرعاملهای شــرکتهای
داشتم که امروز به قدم خیر شما بهتر بودم.
فــوالدی بــا اشــتیاق کامــل به آنجــا میآینــد .اولیــن دوره  ۸۰نفر،
دومین دوره  ۱۵۰نفر و ســومین دوره
 ۲۴۰نفــر بودنــد کــه حتــی بعضــی از
آنها خودشان بدون دعوت آمدند؛
ً
مثــا مــا محدودیــت میگذاریــم امــا
بعضیهــا خودشــان بــا هزینههــای
خودشــان میآینــد کــه در ایــن فضــا
باشند.

پینوشتها

13. Thermosiphon
14. No cure no pay
15. Cavity
16. Dumping

9. Siemens
10. Google
11. Bosch
12. Economy of Scope

5. Johnson Matthey
6. UOP
7. Sud-Chemie
8. Bypass

1. Gas to Liquid
2. Reforming
3. Topsoe
4. Clariant
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