کسبوکار نانو

چالشهای نگهداری راز تجاری در یک کسبوکار فناورانه

مصاحبه با الله ملکنیا؛ بنیانگذار و مدیرعامل شرکت نانوماد پارس

مصاحبهکننده

دکتر علیرضا عالمی؛ مرکز کارآفرینی و شتابدهنده تهرانسایت

شــرکت نانومــاد پــارس در ســال  ۱۳۸۶بــا هــدف تولیــد محصــوالت ضدامــواج بــرای کاهــش و حــذف خطــرات ناشــی از امــواج
الکترومغناطیــس تأســیس شــده اســت .امــواج الکترومغناطیــس میتوانند ســبب عوارضی همچون ســرطان ،ســقط جنین،
خســتگی مزمــن ،افســردگی ،حالــت تهــوع و نقص سیســتم ایمنی شــوند .این شــرکت محصوالت مختلفــی از جملــه کاله نوزاد
ضدامــواج ،لباسهــای زیــر مردانــه و زنانه ضدامواج ،منســوجات ضداشــعه  Xو مــواد ضدآب را آمــاده عرضه به بازار کرده اســت.
در ایــن مصاحبــه به گفتگو با دکتر الله ملکنیا ،بنیانگذار و مدیرعامل شــرکت نانوماد پــارس پرداختهایم .این مصاحبه دارای
محورهــای مختلفــی اســت کــه از جملــه آنهــا میتوان بــه این موارد اشــاره کــرد :انتخاب مشــتری ،فروش بــه مشــتریان دولتی،
همــکاران کلیــدی ،فــروش دانش فنی ،راز تجاری ،ثبت اختراع ،مجوزها و اســتانداردها و حمایتهای دولتــی .مرور تجربیات این
ً
شــرکت در توســعه دانــش فنی و حفــظ راز تجاری و تالش برای فروش به مشــتری دولتی و خصوصا نظامــی ،نقاط قوت ،ضعف و
چالشهــای ایــن مســیر را مشــخص کرده و لــزوم تغییر نــگاه از دریافت حمایتهای دولتــی به طراحی مدل کســبوکار و جذب
سرمایهگذار را به خوبی نشان میدهد.
ً
هدفگیری ما طوری بوده است که منسوجات هوشمند بتوانند در
ممنــون از وقتــی کــه در اختیار ما قــرار دادید .لطفــا خودتان و
صنایــع مختلــف مثــل الکترونیک ،پزشــکی و به طور عمــدهای در
شــرکتتان را بــرای مخاطبان مــا معرفی کنیــد و کاری که انجام
صنایــع نظامــی ورود پیــدا کننــد .اولیــن کاری کــه ما در ایــن حوزه
میدهید را توضیح دهید.
انجــام دادهایــم ،تولیــد محصــوالت ضدامــواج بــوده اســت کــه
اللــه ملکنیــا؛ عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
تهران جنوب و مدیرعامل شرکت نانوماد پارس هستم .حوزه کاری
جســتهوگریخته به بازار ورود کرده اســت اما هنوز نتوانستهایم بازار
موفق را به دست آوریم.
ما در شــرکت نانوماد پارس به طور کلی منســوجات هوشمند است.
|2

| سال هجدهم | آبان  | 1398شماره  | 8پياپی 265

چالشهای نگهداری راز تجاری در یک کسبوکار فناورانه
فنــاوری شــما بــا فرمــول Know
 Howچیست؟
کدام پارچهها؟
فناوری
چطور
ـه
ـ
ک
دانیم
مــا می
مــا نانــو کامپوزیتهایــی را به وجــود میآوریم که
پارچههــای ضدامــواج .در واقع با
پــوشـشدهــی در سطح را هــم روی
تبدیل به لیف و نخ و در نهایت منسوج میشود
تحقیقاتی که انجام داده بودم ،فکر
مــنــســوجــات م ــوج ــود و ه ــم روی
کــه قابلیتهــای خــاص خــودش را دارد .در ایــن
میکــردم کــه ایــن کار میتوانــد کار
منسوجاتی که خودمان از پایه با نخ و
فنــاوری کــه در حــال حاضــر اســتفاده میکنیم ،از
خیلی موفقی باشــد .در سال  ۸۸من
الیاف میبافیم و یا حتی منسوجاتی
مــواد نانــو کامپوزیتــی برای پوشــشدهی ســطح
شود.
ی
م
استفاده
این پارچه را به نمایشــگاه اختراعات
که نمیبافیم که به آنها منسوجات
ســوئیس بــردم و آنجــا بــا توجــه بــه
نبافته میگویند ،پیادهسازی بکنیم.
افرادی که بازدیــد میکردند ،متوجه
البتــه ما در آخرین کاری که کردیم،
شدم جایگاه این پارچه خیلی فراتر از این است که ما فکر میکنیم.
یشــود
از روش جدیدی اســتفاده کردیم که از تولید الیاف شــروع م 
در اصــل ،مــن تــا آن زمان کاربردهــای دیگر این محصــول را خیلی
و میتوانــد قابلیتهــای چندگانــهای مثل ضدباکتــری ،ضدامواج
نمیدانســتم و تنها به آن به عنوان پارچه ضدامواجی که میتواند
و ضداشــعه بــه مــا دهد .در واقع مــا نانوکامپوزیتهایــی را به وجود
ً
۱
در صنایــع نظامــی و مثــا در اتــاق فــارادی اســتفاده شــود ،نــگاه
میآوریــم که تبدیل به لیف ،نخ و در نهایت منســوج میشــوند که
میکــردم؛ امــا وقتــی در آنجا متوجه شــدم که میتوانــد کاربردهای
قابلیتهــای خاص خود را دارند .در این فناوری که در حال حاضر
دیگری داشــته باشد ،دوباره شــروع به تحقیق کردم تا کاربردهای
اســتفاده میکنیم ،از مواد نانوکامپوزیتی برای پوشــشدهی سطح
آن را پیدا کنم که دیدم جاهای مختلفی کاربرد دارد .ما االن داریم
استفاده میشود.
بــرای ورود بــه بــازار روی چنــد تــا از آن کاربردها تــاش میکنیم .از
جمله آنها رســانایی بود که کاربردهای پزشــکی را خیلی بیشــتر از
شما در چه سالی شرکتتان را تأسیس کردید؟
آنچه که ما فکر میکردیم ،توســعه میداد که خود این باعث شــده
سال ۸۶
اســت که مــا هرجا محصولمــان را ارائه میدهیــم ،بگوییم که این
یــک محصــول ضدامــواج و رســانا اســت که منظــور ما از رســانایی،
شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود؟
نیمهرسانا تا رسانای الکتریکی است.
مسئولیت محدود
خیلی سخت وارد میشوند.

چرا مســئولیت محدود ثبت کردید؟ با مشاور حقوقی صحبت
کردید؟
یکی از دالیلش این بود که فضای ما آن موقع طوری بود که فکر
ً
میکردیم که فقط یک شــرکت تحقیقات و فناوری هســتیم و اصال
بحث تولید و ورود به بازار در اولویت ما نبود ولی وقتی جلو آمدیم،
رویکــرد مــا به خاطر نیازی که وجود داشــت ،به صورت خواســته یا
ً
ناخواسته تغییر کرد اما حقیقتا هنوز نمیدانم که مسئولیت محدود
و سهامی خاص چه مزایا و برتریهایی نسبت به هم دارند.
آیا وقتی شــرکتی برای تولید و توســعه فناوری تأسیس کردید،
میدانســتید که مشــتری شما کیست و چه کســی میخواهد این
فناوری را از شما بخرد؟
بلــه صنایــع نظامــی مشــتری هــدف مــا بودنــد .آن موقــع بــا
بررســیهایی کــه انجام دادم ،دیدم کــه در این صنایع امواج خیلی
آســیب ایجاد میکنند و از طرفی این پارچهها در شــرایط تحریمی و

پس در عمل ،شما کارتان را با کاربردهای نظامی شروع کردید
و بعــد دیدید که کاربردهــای دیگری هم دارد .آیــا کارتان را برای
نیروهای نظامی هم ارائه کردید؟ به نتیجهای هم رسیدید؟
در ســال  ۸۸احســاس کردیم که درهای خیلی بزرگی به روی ما
باز شــده اســت .ما با صنایع نظامی که صحبت کردیم ،خودشــان
آزمایشهــا را انجام دادند و از مراجع خودشــان نتایج را گرفتند و ما
ً
هم منتظر ماندیم اما عمال اتفاقی نیفتاد و نتیجهای حاصل نشد.
فکر میکنید که چرا این اتفاق افتاد؟
آنها به من نمیگفتند که این را برای کجاها و چه کاربردهایی
میخواهند تا من تغییرات الزم را برای بهبود عملکرد محصول در
ً
ً
صورت توان ،ایجاد کنم .مثال ما بعدا فهمیدیم که در مخابرات
کاربرد دارد و آنها برای کاربردهای مخابراتی که داشتند استفاده
میکردند امــا چــون آن موقع فضا خیلی بسته بــود ،کسی خیلی
ً
کاربردهای آن را نمیدانست و اصــا نمیدانست که این پارچه
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میدهم .در بحثهای  B2Bچالش
هست و خــود مخابرات هم ایــن را
اصلــی ایــن اســت کــه تنها یــک نفر
وارد نمیکرد؛ اما امروزه این محصول
تعیینکننده و تأثیرگذار نیســت .اگر
راحتتر وارد میشود و کاربردهای
موقع،
آن
که
دارم
دلیل
ســه
کنم،
ی
م
فکر
که
اآلن
شــما تصمیــم داشــته باشــید کــه
مختلف غیرنظامی آن نیز بیشتر
مــا موفــق نشــدیم؛ اول اینکه شــرکت مــا آنقدر
محصولتــان را به صــورت  B2Cو به
م ــدن ــظ ــر ق ـ ـ ــرار م ـ ـیگـ ــیـ ــرد و خ ــود
قدرتمنــد نبــود کــه بتوانیــم روی محصولمــان
مشــتری نهایی بفروشــید ،خب! آن
مــخــابــرات ـیهــا االن مــتــقــاضــی آن
مانــور بدهیــم و دوم اینکه مــا محدودیت فکری
مشــتری نهایی تصمیم میگیرد که
هستند .االن که فکر میکنم ،سه
داشــتیم و مــن فکــر میکــردم کــه کاربــرد ایــن
ً
محصول شــما را بخرد یــا نخرد ،اما
دلیل دارم که آن موقع موفق نشدیم؛
محصول صرفا نظامی اســت و دنبال هیچ کاربرد
در یک سازمان ،یک مدیری با یک
اول اینکه شرکت ما آنقدر قدرتمند
دیگــری نرفته بودیم و ســه اینکه ما باید آن رابط
ً
رویکــردی وجــود دارد کــه مثــا
نبود که بتوانیم روی محصولمان
مــورد نظــر را پیــدا میکردیــم و بــا او ارتبــاط برقــرار
تصمیم میگیرد که محصول شما را
مـ ــانـ ــور ده ــی ــم و دوم ای ــن ــک ــه مــا
میکردیــم تــا محصولمــان را بــه صنایــع نظامــی
بخــرد ،امــا آنجا یک مدیــر مالی هم
محدودیت فکری داشتیم و من فکر
بفروشــیم ،نه اینکه خودمان مستقیم به سراغ
فروش محصول به صنایع نظامی برویم.
دارد کــه آن مســئول مالــی به ردیف
م ـیکــردم کــه کــاربــرد ایــن محصول
ً
بودجههــا نــگاه میکنــد ،بــه هزینــه
صــرفــا نظامی اســت و دنــبــال هیچ
تحقیــق و توســعه نــگاه میکنــد ،به
کــاربــرد دیــگــری نرفته بــودیــم و سه
نحــوه تهیــه محصول نــگاه میکند
اینکه ما باید آن رابط موردنظر را پیدا
کــه ایــن آدم االن باید چه تعداد و به چــه طریقی این محصول را
میکردیم و با او ارتباط برقرار میکردیم تا محصولمان را به صنایع
بگیرد .یک آدم دیگری هم داریم که این کارشناس است و فقط
نظامی بفروشیم ،نه اینکه خودمان مستقیم به ســراغ فروش
به صورت فنی نگاه میکند و شــاید هیچ کاری به بحث قیمت و
محصول به صنایع نظامی برویم.
چیزهای دیگر نداشته باشد و یک سری هم آدمهایی هستند که
ً
کاربران نهایی آن محصول هســتند و شاید اصال در تصمیمگیری
فکــر میکنــم پیــدا کردن افــرادی در مجموعهای کــه چند ده
برای خرید این محصول هیچ نقشی نداشته باشند؛ یعنی در یک
هــزار کارمند دارد کار بســیار دشــواری باشــد؛ چه برســد بــه اینکه
کسبوکار آدمهای زیادی وجود دارند و کسی که میخواهد یک
بخواهید با آنها قرار جلسه بگذارید .درست است؟
ً
ً
تجارت  B2Bرا انجام دهد ،باید بتواند برای تکبهتک این افراد،
دقیقا! اما من این را هم انجام دادم .مثال من در یک جلسهای
ً
ارزش خــاص خودشــان را خلــق کنــد .مثال بــرای یــک مدیر مالی
که حدود بیســت نفر از فرماندهان نظامــی بودند ،محصول را ارائه
بتوانــد بگوید که قیمت من بهتر اســت ،بــرای آن مدیر بگوید که
کردم اما باز هم اتفاقی نیفتاد.
من یک محصول مدرن به شما میدهم ،به آن مسئول تحقیق و
توسعه ( )R&Dبگوید که کیفیت محصول من از رقبا باالتر است
میدانیــد علــت ایــن چالشهــا چیســت؟ مــن کمــی توضیــح
و به آن کاربر نهایی بگوید که کار کردن با این راحتتر است و در
واقــع بتواند همه ایــن ارزشهای مختلف را بــه صورت همزمان
خلــق کند و همــه را راضی کند تا بتواند یک معامله  B2Bرا انجام
دهد که کار بسیار دشوار و پیچیدهای است.
االن مدل درآمدی شــما چیســت؟ االن کاال را تولید میکنید و
آن را به طور مســتقیم میفروشــید؟ در واقع درآمد شــما از فروش
کاال است؟
بعد از اینکه ما از صنایع نظامی حاصلی ندیدیم ،اولین قراردادی
که بســتیم و قــرارداد خیلــی خوبی هم بــود ،فروش شــکمبندهای
بارداری ضدامواج بود که تبدیل به بازار هدف ما شد .توجه خود را
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چالشهای نگهداری راز تجاری در یک کسبوکار فناورانه
طرفی هم من در آن ســالها به ســتاد نانو
بــه بازارهــای دیگــر بردیــم کــه تــا آن زمان
مراجعــه کــردم و گفتم که مــن یک چنین
آ گاهی مناســبی نســبت به آنها در جامعه
ً
پارچــهای دارم امــا خیلــی بــه مــن توجهی
وجــود نداشــت کــه مثــا ایــن منســوجات
بعــد از اینکــه مــا از صنایــع نظامــی
حاصلــی ندیدیــم ،اولیــن قــراردادی که
نشــد چــون آن موقــع ســتاد نانو بیشــتر در
میتوانــد بــرای کاربردهــای پزشــکی هــم
بســتیم و قــرارداد خیلــی خوبــی هــم
مرحله ترویج و توســعه منابع انسانی بود و
اســتفاده شــود .مــا فکــر کردیــم کــه شــاید
بــارداری
بندهای
م
شــک
فــروش
بــود،
من نگاهــم محصولمحور بود و مقالهای
فروش عام ما به مردم ( )B2Cخیلی بهتر از
ضدامواج بود کــه تبدیل به بازار هدف
نداشــتم و آدم مطرحــی هــم نبــودم کــه
فروش خاص ما به مشتری دولتی و نظامی
دیگر
بازارهای
بــه
را
خود
توجــه
شــد.
ما
بگوینــد کــه ببینیــم ملکنیــا کــه چندین
باشد.
ً
بردیــم که تــا آن زمــان آگاهی مناســبی
مقالــه دارد چــه میگویــد ،یــا مثــا مــواد
نســبت بــه آنهــا در جامعــه وجــود
ضــدآب را بــه ســتاد نانــو بردیــم و بــه یک
چه زمانی به این نتیجه رسیدید؟
ً
نداشــت کــه مثــا ایــن منســوجات
بنبســت خوردیــم .آن موقــع مــن فکــر
سال 1394
میتواند بــرای کاربردهای پزشــکی هم
میکنــم حتــی کارشــناسهای خود ســتاد
استفاده شود .ما فکر کردیم که شاید
نانــو هــم واقــف نبودنــد و توجــه آنهــا به
یعنی از ســال  ۸۸که شــروع کردید ،در
فــروش عــام مــا بــه مــردم ( )B2Cخیلی
مســائلی بــود کــه در تولید خیلــی هم مهم
سال  ۹۴به این نتیجه رسیدید؟
بهتــر از فــروش خــاص مــا به مشــتری
نبــود و در واقع بخش اصلــی کاربردی کار
مــا از ســال  1388کــه شــروع کردیــم،
دولتی و نظامی باشد.
ً
کنار رفته بود .راستش را بخواهید من هم
عمــا چیــزی تولید نمیکردیــم و رفتیم به
خیلی آدمی نیســتم که بــه کارهای اداری
همیــن مراکز که به من گفتنــد یک نمونه
ً
عالقه داشته باشم که دائم بیایم و بگیرم
بــرای مــا بــزن ،روی الیــاف بــزن ،یــا مثــا
و ببــرم و عــوض کنــم و مجــدد بیــاورم .همیــن االن هــم بخــش
پارچهای را بزن که یک بخشهایی از آن رسانا باشد؛ چون آنها
ً
مربــوط بــه گواهــی نانومقیــاس میگویــد کــه میتوانیــم تمــام
دقیقا میدانستند و خیلی از کاربردهای آن را فهمیده بودند اما به
محصوالت شــما را تأیید کنیم اما من کســی را در تیم خودم ندارم
مــا نمیگفتنــد بــرای چــه کاربــردی میخواهنــد .به طــوری که در
ً
که این کارها را انجام دهد که البته این یک اشکال بزرگ در تیم
مجموعــه مــا بیشــتر بحــث ضدامــواج مطرح بــود .بعد مثــا به ما
ً
من است که خودم بعدا متوجه آن شدم.
گفتنــد ایــن بحــث رســانایی که روی ایــن هســت را میتوانی یک
ً
الگــوی خاصــی بزنــی؟ کــه خــب ،مثال بحــث اســتتار را داشــتند و
تیم شــما که میگویید در طول این ســالها کار  R&Dانجام
بیشــتر کاربردهای نظامی مدنظرشــان بود .ما ایــن رفتوآمدها را
داده اســت ،آیــا تــا به حال تغییری کرده و کســی به شــما اضافه
کردیــم امــا دیدیدم کــه نه! جــواب نمیگیریم .ما هــم کار تحقیق
شده است؟
خودمان را ادامه دادیم که این باعث شــد که االن من به صورت
نه هیچ تغییری نکرده اســت .کار  R&Dکه روی دوش خودم
جــدی میتوانــم بگویــم کــه مــا در ایــن دســت از منســوجات و
بوده است.
بهکارگیری این فناوری تا مرحله پایلوت هیچ مشکلی نداریم و ما
از روی آن ،مدارهــای چاپــی روی پارچــه را زدیم ،مدارهای بافته
ً
شرکت و تیم که میگویید منظورتان چه کسانی است؟ یعنی
شــده پارچه را داشــتیم و مثال باطریها از دل این اســتخراج شد و
فقط خودتان بودید؟
االن هــم داریــم روی مــدل ضداشــعه ایکــس بــا ســتاد نانــو جلــو
مــن و همســرم .بگذاریــد من به شــما بگویم که یــک فناور چه
میرویــم کــه اگر بتوانیــم مدل تیروئیــد بندش را برای نمایشــگاه
مشــکالتی دارد .فنــاوری مــا نــو بــود و مــن نمیتوانســتم آن را هــر
برســانیم .همچنین این پارچههایی که گفتیم بحث فیزیوتراپی
ً
جایــی بــاز کنم .مثال من چند کار را به دانشــجوهایم دادم و دیدم
و ورزشــی دارند و همچنین الکترودهای منعطف که نتایج خوبی
کــه دانشــجو دارد بــه بیراهه مــیرود ،یعنی من یــک حرفی به او
داشــته اســت .البتــه براســاس جســتجوهایی که داشــتم ،متوجه
مــیزدم و او چــون به این کار یک حس معجزه و کار خیلی جذاب
شــدم کــه این کارهــای ما منطبــق بر ســطح جهانی جلــو میرود.
داشــت ،ممکــن بود هر جایی بنشــیند و مســائل کار مــا را بگوید و
چیــزی کــه میخواهــم بگویــم این اســت کــه در ایــن بــازه زمانی
هیچ دیدی نداشت که ما میخواهیم این کار را تجاری کنیم.
داشــتیم کارهای تحقیقاتی انجام میدادیم و تولید نداشــتیم .از
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کسبوکار نانو
بگویــم که ضرورتــی ندارد کــه این را
یعنــی از نظــر حفــظ راز تجــاری
ً
حتمــا در داخــل پتنــت کنــم .من هر
نمیتوانستید به او اعتماد بکنید؟
ً
موقــع میخواســتم ایــن را ببــرم
بله دقیقــا! همین االن هم من به
مــن چنــد کار را به دانشــجوهایم دادم و دیدم که
نمایشــگاه ،عدهای به من میگفتند
محض اینکه ســرم خلوت شــود ،کار
دانشــجو دارد بــه بیراهه مــیرود ،یعنــی من یک
حرفی به او میزدم و او چون به این کار یک حس
کــه ایــن از دســتت مــیرود و مــن
آزمایشگاهی را خودم انجام میدهم.
ممکن
داشــت،
جــذاب
خیلــی
کار
یــک
و
معجــزه
میگفتــم بهتر از این اســت که بدون
من نمیتوانم کار اولیه آزمایشــگاهی
بود هر جایی بنشــیند و مســائل کار مــا را بگوید
هیچ اســتفادهای روی دستم بماند،
را به کسی بدهم.
این
خواهیم
ی
م
اآلن
ما
که
نداشــت
دیدی
هیچ
و
شــاید ســرانجام کســی آمــد و اتفاقــی
ً
کار را تجاری کنیم.
افتــاد .مثــا در همــان نمایشــگاه
یعنــی االن بــرای کارهــای شــما
او
به
توانستید
ی
نم
تجاری
راز
حفظ
نظر
از
یعنی
ســوئیس تیمــی از فرانســه بــرای این
پتنــت خارجــی وجــود نــدارد کــه
اعتماد بکنید؟
محصول و باطریهای منعطفی که
کســانی در خــارج ،ایــن کار شــما را
ً
بلــه ،دقیقــا! همیــن االن هــم مــن بــه محــض
داریــم به ســراغ مــا آمدند .مــن اینجا
ثبت اختراع کرده باشند؟
اینکــه ســرم خلــوت شــود ،کار آزمایشــگاهی را
میتوانــم بگویــم کــه باطریهــای
االن برای بعضی از کارهای ما این
خــودم انجام میدهم .من نمیتوانــم کار اولیهی
ً
منعطف ما واقعا یکی از بهترین کارها
اقــدام شــده اســت اما آن زمــان که ما
آزمایشگاهی را به کسی بدهم.
ً
است که در داخل هنوز کسی اصال به
کار میکردیم چیزی وجود نداشت.
ایــن محصــول بــاور نــدارد کــه اگــر
جایــگاه آن را میدانســتند و به کار ما
یعنــی جســتجو کــرده بودیــد که
بــاور داشــتند ،به مــن میگفتند که تو فقــط این را انجام بــده! و در
چیزی وجود ندارد؟
خــارج هــم دیــدهام کــه تنهــا یکــی دو شــرکت بــزرگ روی آن کار
بله آن زمان هیچ کسی پتنت نکرده بود .یکی از مشکالت ما هم
ً
میکننــد .ایتالیاییهــا آن را برای کارهای رباتیکی و مثال انگشــتان
همین بود که ما این کار را نکردیم و من هم خودم نویسنده پتنت
دســتی کــه از کار افتاده اســت ،میخواســتند؛ بعد مــن آنجا متوجه
نبــودم ،چــون میدانیــد کــه نوشــتن پتنــت کار هر کســی نیســت و
شــدم کــه ایــن پارچههــا میتواند بــرای آنهــا کاربردهای پزشــکی
شخص خودش را میخواهد .من تا آن موقع هفده تا اختراع انجام
ً
داشته باشد که مثال در همین دستهای رباتیکی ،دستکشهایی
داده بــودم امــا حتی در داخل کشــور هم آنها را ثبــت نکردم .چرا؟
هســت کــه در آن سنســورهایی وجــود دارد کــه بــه آن فرکانســی
چــون در یکــی از کارها من داور بــودم و دیدم که گفتند این با فالن
ً
میدهند که باعث میشود حسی را ایجاد کند و آن فرد مثال بتواند
کار ،در فالن بخشها شباهت دارد و بعد من دیدم که ممکن است
لیــوان را بگیــرد و بردارد که این برای افرادی که مشــکالت نخاعی
ایــن برای من هم پیش بیاید و خیلــی راحت همه پرونده کارهای
دارنــد ،مــورد اســتفاده قرار میگیــرد .در آنجا ،آن تیم فرانســوی که
من مشخص شود و در اختیار داور دیگری قرار گیرد؛ پس گفتم که
ً
آمد ،گفت من این پارچه را میخواهم که متأسفانه در شرایط بدی
این آخر چه کاری است؟ و ترجیح من این بود که اصال کارم را برای
این اتفاق افتاد .یکی اینکه من آن موقع با صنایع نظامی صحبت
ثبت اختراع ندهم .یک دلیل دیگری هم که وجود داشت این بود
کرده بودم و فکر میکردم که این محصول من را در داخل نیاز دارند
که با رفتوآمدهایی که من در صنایع نظامی داشتم ،این حس به
ً
و ما تحریم هســتیم و اصال یک نگاه ملی داشــتم .دوم اینکه آنها
مــن القــاء شــد کــه اینها میخواهنــد بفهمند کــه مــن دارم چه کار
گفتند که  ۷۰درصد برای آنها باشد و تنها  ۳۰درصد برای ما که من
میکنم .انگار کمکم حس خرید منتفی شده بود و تنها میخواستند
ً
گفتــم نــه! اما وقتی به ایران آمدم ،فهمیــدم که اینجا  ۹۰به  ۱۰هم
بفهمنــد که مــن چه میکنم .مثال در آن زمان ،من به یک مجمعی
نمیتوانم کار کنم .آن موقع حس میکردم که اگر من فناوری را در
رفتــم که یک آقایی از یک دانشــگاهی آمده بود کــه انگار آن موقع
اختیــار اینهــا قــرار دهــم ،آن وقت فقــط  ۳۰درصد برای ما باشــد،
برای تولید این محصول با صنایع دفاع یک قرارداد میلیاردی بسته
خیلــی ناعادالنه اســت چون نمیدانســتم کــه این تازه ابتــدای کار
بودند ،نه به پول االن ،بلکه آن موقع این قرارداد را بســته بودند و
اســت و گامهای بعدی خیلی ســختتر خواهد بود .تازه من حدود
نتوانسته بودند که این پروژه را جمع کنند و هدف این بود که من
ســال  ۹۴بــود کــه فهمیدم فناوری حــدود  ۲۰درصد کار اســت و ۸۰
بــروم آنجــا تا بفهمند که مــا داریم چه کار میکنیم و مســیر کار ما را
درصد باقی باید آن طرف اتفاق بیافتد.
بفهمنــد؛ این برداشــت من بود .اینها عواملی شــد کــه من با خود
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چالشهای نگهداری راز تجاری در یک کسبوکار فناورانه
یعنی فکر میکردید که همه کار این اســت که به یک فناوری
دست یابید؟
ً
حــاال همــه کار کــه نه ولی دیگــر فکر میکــردم که مثــا  ۵۰یا ۶۰
درصــد بایــد بــرای مــا باشــد و از طرفــی هم هیجــان فنــاوری را هم
داشــتم .چــون مــن کــه تــا آن موقــع نســاج بــودم ،تنها یک ســری
کارهای خاصی را میکردیم که وقتی من به این دســت یافتم ،فکر
میکردم که خیلی کار بزرگی است و خیلی باید مورد توجه قرار گیرد
که به همین خاطر ،وقتی آنها این درصد را به من پیشنهاد دادند،
در حقیقت به من برخورد و ناراحت شــدم ولی هیچ واکنشــی نشان
ندادم؛ در کنار آن هم به من گفتند که یک مرکز تحقیقات تشکیل
ً
بدهیــم که این واقعا خیلی بد شــد که مــن نپذیرفتم .چون به من
ثابــت شــده که من یک فنــاورم و نیاز بــه آن مرکز تحقیقــات دارم.
ً
واقعا اگر تنها بحث عالقه باشد ،ترجیح میدهم که یک فناور باشم
تا اینکه مدیر یک شــرکت باشــم ولی اگر بحث پول باشد ،شرکت را
ترجیــح میدهــم .اگــر بهتر بخواهــم بگویم ،اگر شــرایط بــرای من
طــوری بود که توســعه فناوری بــه میزان تولید درآمد داشــت ،مثل
هزینهای که اتحادیه اروپا برای بحثهای فناوری درنظر میگیرد،
شاید هیچ وقت به سراغ شرکت و تولید نمیرفتم.

ً
هم بســیار مبتدی بود و مثال من در بحثهای نمایشــگاهی که از
ســوی ســتاد نانو به کشــورهای خارجی مثل چین رفتم ،تازه آنجا
ً
متوجــه شــدم کــه اگــر مثــا بــه جــای پارچــه ضدامــواج بــا پارچــه
ضدباکتری در آن نمایشــگاه شــرکت میکردم ،میتوانســت نتایج
خیلــی بهتــری حاصل شــود .به همیــن خاطر من فکــر میکنم که
خیلی از این اتفاقها تقصیر ما نبوده است و به خاطر تازه بودن و
عدم شناختی که به صورت کلی نسبت به این مباحث استارتاپی
وجــود داشــت ،رخ داده اســت و من فکــر میکنم ایــن اتفاقات نه
تنهــا برای ما ،بلکــه برای خیلیهای دیگر در کشــورهای مختلف
جهان هم میتوانست اتفاق بیافتد.

یک بحثی که در توسعه و رشد استارتاپی بسیار به آن توجه
ســؤال دیگــری کــه مــن داشــتم و شــما داخــل حرفهایی که
ً
ً
میکنند و خیلی مهم است و تقریبا همه بحثها را با آن شروع
زدید ،تقریبا به بخش زیادی از آن اشــاره کردید ،بحث فرضیات
میکنند ،بحث مشتری اســت .چه کسانی میتوانند مشتری
مخاطرهآمیز ( )Riskiest Assumptionsاســت که شــما در ابتدای
کــارهــای شما باشند؟ و اینکه شما چگونه آنهــا را انتخاب
کارتان یک ســری فرضیاتی دارید که وقتی وارد کار میشــوید ،به
ً
ً
میکنید؟ مثال برای محصول اول خود ،گفتید که شما رفتید
مــرور متوجــه غلط بــودن بعضی از آنها میشــوید کــه معموال به
ً
ســراغ مجموعههای نظامی و چه
استارتاپها میگویند که اوال ببینید
ً
مشکالتی پیش آمــد .محصوالت
فرضیــات شــما دقیقــا چیســت؟ و
دیگرتان را چگونه انتخاب کردید
اینکــه آیــا اینها درســت هســتند یا
آنهــا گفتنــد کــه  70درصــد بــرای آنهــا باشــد و
ک ــه مــشــتــریــان هـ ــدف آنه ـ ــا چه
نــه؟ و میگوینــد اگــر متوجــه غلــط
تنهــا  30درصد بــرای ما که من گفتم نــه! اما وقتی
ً
کسانی باشند؟
بودن آنها شــدید ،ســریعا مسیرتان
بــه ایران آمــدم ،فهمیــدم کــه اینجا  90بــه  10هم
یک بخش از معیارهای انتخاب
را عــوض کنیــد و نگذاریــد کــه چنــد
نمیتوانــم کار کنــم .آن موقــع حس میکــردم که
مــا ،نگاه به وضعیت موجود است
ســال طول بکشد و جلو بروید و بعد
اگر فناوری را در اختیار اینها قرار دهم ،آن وقت
که آیــا مــردم و ب ــازار ،آ گاهی الزم را
متوجه فرضیات غلط خود شوید .آیا
فقــط  30درصــد بــرای مــا باشــد ،خیلــی ناعادالنــه
اســت چون نمیدانســتم که این تــازه ابتدای کار
بــرای پذیرش محصول ما دارنــد یا
شــما جــز آن چنــد مــوردی کــه بیان
ً
خواهد
تر
ت
ســخ
خیلی
بعــدی
هــای
م
گا
و
اســت
نــه؟ مثال آن موقع ما هر حرفی که
کردید ،فرضیات دیگری داشتهاید؟
بــود .تــازه مــن حــدود ســال  94بــود کــه فهمیدم
مـیزدیــم ،میگفتند که مستندات
مــا بایــد یک واقعیتــی را بدانیم و
ً
فناوری حدود  20درصد کار است و  80درصد باقی
خودتان را نشان دهید و ما هم واقعا
آن این اســت که بحث استارتاپها
باید آن طرف اتفاق بیافتد.
نــمـیتــوانــســتــیــم ک ــه چــیــزی ارائ ــه
نــه تنهــا در ایــران بلکــه در دنیا یک
کنیم.
بحــث جدیــدی اســت و مــن فکــر
میکنم که آن موقع ،خود ســتاد نانو
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کسبوکار نانو
چرا؟ مگر شما خودتان مستنداتی نداشتید؟
آنها مســتندات جهانی میخواستند که آن موقع مستند خیلی
خاصی وجود نداشــت و حرفهای ما هم نمیتوانســت برای آنها
مرجع استناد باشد اما امروزه ،کار خیلی راحتتر شده است و خیلی
از جاها این محصول و کاربردهای آن را میشناســند و حتی دنبال
آن هستند.
یعنی االن میتوانید استناد کنید؟
بله االن دیگر آ گاهیها نســبت به آن زیاد شــده است و کامل در
بــازار ،مــورد پذیرش اســت .من اعتقــاد دارم که هر فنــاوری باید در
زمان و مکان خودش ارائه شود و این چیزی است که من امروز به
آن رسیدهام.
آیا شما در کاربردهای غیرنظامی مثل پزشکی ،ورزشی و غیره
ورود کردهاید؟
نه.
پس از بین آنها انتخاب کردید؟
انتخــاب مــا برای شــکمبند بــارداری بر این اســاس بــود که ما
دیدیــم در بحــث نظامی که هیــچ ثمری ندیدیم ،پــس بیاییم در
حوزه پزشکی ورود کنیم و خوب است بدانید که مخاطرهآمیزترین
بخش پزشــکی ،بحث زنان باردار و کودکان اســت .ما هم گفتیم
که این بخشی است که اگر به آن ورود کنیم ،احتمال اینکه برای
آن هزینــه کننــد زیاد اســت .ســرانجام ما طی نشســتهایی که با
ســتاد نانو و ســایر شــرکتها داشــتیم ،به این نتیجه رســیدیم که
بهتر اســت که به این بازار ورود کنیم و هنوز هم اعتقاد ندارم که
تصمیم ما اشتباه بوده است.
آیــا شــکمبند بــارداری جــزء محصــوالت پزشــکی حســاب
میشود؟
بله.
آیا نیاز به اخذ مجوز دارد؟
نه چون اینها هنوز استانداردی ندارند که بخواهند محصول
ما را با آن بسنجند؛ اما بهتر است که کار ما مجوز داشته باشد.
شما هم میخواهید که مجوز داشته باشد یا نه؟
بلــه میخواهیم ،امــا همانطور که گفتم کندی ما در این امور
به خاطر مشغلههایمان ،خودش یک چالش دیگر است.
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شــما گفتیــد در بحــث تحقیــق و توســعه نمیتوانید به کســی
اعتماد کنید و به شرکتتان بیاورید و با او کار کنید؛ شرکتهای
دیگــری هــم هســتند کــه یــک محصولــی را بــا راز تجــاری تولید
میکننــد ولــی ایــن کار را بــا نیروهایی که در شــرکت خــود دارند
انجام میدهند .آیا شما با این رویکرد دچار مشکل نشدهاید؟
شــاید نــوع کار آنهــا فــرق میکند .یک زمانی هســت که شــما
قطعــهای را تولیــد میکنید که این در جای خاصی کاربرد دارد که
توجه کســی را هم جلب نمیکند اما این کارهای ما فرق دارد .اگر
مــن یــک شــیمی نســاج بیــاورم ،بــه راحتــی میفهمــد کــه کار مــا
چیســت و میتوانــد آن را جــای دیگــری کپــی کنــد؛ اما حاال شــده
است که من حتی کارگر سادهای را هم آوردهام که باز چون کار ما
جالب اســت ،بــرای او جذابیت ایجاد کرده و ســؤالهایی برای او
ً
پیش آمده و مثال پرسیده است که آیا این پارچه اینجا هم کاربرد
دارد؟
آیــا شــما نمیتوانید بــا این افراد طــوری قرارداد بنویســید که
محرمانگی کار در آن رعایت شود؟
اعتقــادم بــر این اســت که این مباحــث در ایران کاربــرد ندارد.
ً
مثــا مــن یک شــخصی را آوردهام کــه در کنار من فقــط یک مقاله
بنویســد ،اما بعد دیدهام که در کنار این کلی چیزها و ایدهها به او
منتقل شده است.
آیا شما احساس نمیکنید که این مانعی بر سر راه توسعه کار
شما است؟
بلــه بــرای همیــن االن دارم بــه این فکــر میکنم که افــرادی را
ً
بیــاورم و گروهبنــدی کنــم .یک ســری ایدهها را هم کــه من اصال
نمیگویم .البته من فکر میکنم خیلیهای دیگر این کار را انجام
میدهند و اعتماد میکنند و تنها من هستم که نمیتوانم اعتماد
کنــم ،پــس احتمال زیاد ،مشــکل از من اســت! حــاال نمیدانم که
کجا و چگونه میتوانم این احساس عدم امنیتم را برطرف کنم.
ایــدهای را کــه کســی میتوانــد در عــرض  ۱۰دقیقــه و در یک
گفتگوی کوتاه از شما بدزدد ،همان بهتر که دزدیده شود .البته
که بحث فناوری متفاوت از ایده است.
بلــه درســت میفرماییــد ،ایــده نمیتوانــد به تنهایــی کار کند.
خود بنده هم اعتقاد دارم که حتی اگر کســی ایده و حتی فناوری
مــا را بفهمــد ،باز هم نمیتواند بــه راحتی به کیفیت و کاری که ما
انجام میدهیم برســد اما این یک اختاللی پیش میآورد .آیا شما
به این اختالل اعتقادی دارید؟

چالشهای نگهداری راز تجاری در یک کسبوکار فناورانه
بله
ً
مــثــا شــمــا ســیــبــی را داریـ ــد و
دیگری هم میگوید که من هم
دارم به این فکر میکنم که اینها را بیاورم و گروهبندی
ً
یــک سیب دارم ،آیــا ایــن در کار
کنــم .یک ســری ایدهها را هــم که من اصــا نمیگویم.
البتــه مــن فکــر میکنم چــون خیلیهــای دیگــر دارند
چــرا آنهــا نتوانســتند تولید را
شــمــا اخــتــالــی ایــجــاد نمیکند؟
من
تنها
و
کنند
ی
م
اعتماد
و
دهند
ی
م
انجام
را
کار
ایــن
انجام دهند؟
چــون ایــن بــرای من پیش آمده
ً
هســتم که نمیتوانم اعتماد کنــم ،پس احتمال زیاد،
آنهــا در واقــع شــکمبند تولید
است و مثال در یک نمایشگاهی،
ً
مشــکل از من اســت! حاال نمیدانم کــه کجا و چگونه
میکردند و ســتاد نانو هم کامال در
یک شخصی محصولی نداشته و
میتوانم این احساس عدم امنیتم را برطرف کنم.
جریــان بــود کــه مــا گفتیــم اینجا
مــحــصــول خ ــود مــن را گــذاشــتــه
بهتریــن جایــی اســت کــه چــون
اســــت و گــفــتــه اســــت ک ــه ایــن
شــکمبند بــارداری معمولــی تولید
مــحــصــول مــن اس ــت و مشتری
میکنند ،پس میتوانند شکمبند
خارجیای را که تا پای قرارداد با
بارداری ضدامواج را هم تولید کنند و بفروشند ،اما مشکل آنجا بود
من آمده بود در عرض دو سه ساعت از دست من برده است .من
کــه اینها نتوانســتند محصول مشــترکی را که با هــم تولید کردیم
فکر میکنم که شاید خــود آن تاجر دیگر خجالت میکشید که
ً
ً
بفروشــند .مثال گفتند که در ســال یک میلیون و چهارصد هزار زن
دوباره پیش ما بیاید چون واقعا کار او یک توهین به ما بود و خود
بــاردار داریــم که اگر مــا بازارمــان را  ۵درصد از ایــن درنظر بگیریم،
من هم آن موقع خیلی ناراحت بودم.
چیــزی حدود  ۷۰٫۰۰۰زن باردار میشــود ،اما آنها حتی  ۷۰۰۰تای
اولی که از ما گرفتند را هم نتوانستند به خوبی بفروشند.
اینکــه کســی محصول شــما را بگیرد و بفروشــد ،اتفــاق خوبی
است یا بد است؟
کانــال فــروش ایــن شــرکت کجــا بــود و محصــول را چگونــه
خوب است.
میفروختند؟
ً
مشــکل آنهــا دقیقــا اینجا بــود .چــون آنها فکــر میکردند که
پس مشکل کجاست؟
میتوانند این محصول را به راحتی همان شــکمبندهای معمولی
مهــم ایــن بــود کــه ایــن آدم ،نــه میتوانســت بفروشــد و نــه
بفروشــند کــه چــون ایــن یک قیمــت متفاوتی داشــت ،فــروش آن
میتوانست تولید کند.
متفاوت بود.
من میخواهم ماجرا را برعکس ببینم .یک کســی هســت که
میتوانــد محصــول شــما را بخرد و بفروشــد و بازار بــرای آن پیدا
مگر قیمت این محصول چقدر است؟
ً
مــن فکــر میکنــم کــه اگــر آن معمولیها را مثــا  ۵۰هــزار تومان
کند.
ً
ً
میفروختند ،شروع قیمت این محصول از  ۷۵هزار تومان بود.
مــا اصال با این مشــکلی نداریــم و کامال نگاه بــازاری داریم .این
بحثــی را کــه مطــرح کردم ،مربوط به یک شــرکتی اســت کــه ما با
پس خیلی اختالف قیمت زیادی نداشتند.
آنهــا کار را شــروع کردیــم و تــا دو مرحله بیشــتر جلــو نرفتیم چون
این شرکت به من میگفت که دنبال فروش این میروم اما من
ت خود عمل کنند.
آنها نتوانستند به تعهدا 
فکــر میکنــم که بخشــی از عدم موفقیــت ،به خاطر نــگاه آنها به
ً
کســبوکار بود .مثال با شــرکتی صحبت کرده بود و آنها هم گفته
نحوه همکاری شما با آنها چگونه بود؟
بود که من این را میخواهم اما باید به من ســه ماه وقت بدهی تا
موضــوع کار ،شــکمبندهای بــارداری بود که قرار بــود ما پارچه
پولــت را بدهــم که این تولیدکننده قبول نکرده بود و گفته بود که
ضدامواج را به آنها بدهیم و آنها محصول نهایی را تولید کنند و
ً
فقــط پول نقد میخواهم .من فکر میکنم که اگر او این محصول
شــرایط طــوری بود که تقریبــا  ۸۰درصد ســود برای آنها میشــد.
را بــه آنهــا داده بــود ،آنها به خاطر برندی که داشــتند ،شــاید در
البتــه االن من میدانم که برد در تولید محصول نهایی اســت و ما
عرض چهار ماه ،بازار را شکل میدادند که این کار صورت نگرفت.
آن زمــان ،خیلــی منتفــع نمیشــدیم ولــی حاضــر بودیــم کــه ایــن
همــکاری را انجــام دهیــم تــا یک
بــازار شــکل بگیــرد و بعــد مــا روی
ت خود کار کنیم.
مابقی محصوال 
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کسبوکار نانو
خود شما آیا اقدامی نکردید؟
ما با این شرکت قرارداد داشتیم.

وارد کرد و ما نمیتوانستیم به بازار ورود کنیم؛ اما اصل اختالف ما
از جایی شروع شد که ما در قراردادی که بسته بودیم ،آورده بودیم
کــه اگر فــروش این محصــول ،خوب پیــش رفت ،مــا دو محصول
دیگر را با آنها جلو ببریم؛ آن شرکت میگفت که من نتوانستم این
محصول اول که شکمبند بود را خوب جلو ببرم ،اما شما بیایید آن
دو محصــول دیگــر که لباس بارداری و کاله نــوزاد بود را با هم جلو
ببریــم کــه ما زیر بار نمیرفتیم؛ دلیل ما هــم این بود که میگفتیم
اینها محصولی را که خودشان دارند را نتوانستهاند بفروشند ،حاال
چــرا مــا بیاییــم دو محصــول دیگــر را کــه تــا بــه حــال در آن ورود
نکردهانــد دوبــاره بــا اینها جلو ببریــم و بعد دوباره گیــر کنیم و به
مشــکل بخوریــم! چــون مــن فکر میکنــم که اینهــا کننــده کار با
فناوری ســطح بــاال ( )High Techنبودند و در این کار سررشــتهای
نداشتند .یک صحبتی که دکتر سرکار دارند و بسیار مورد توجه من
قرار گرفته این اســت که هر محصول با فناوری ســطح باال به یک
شــخص آشــنا به فناوری ســطح بــاال برای فــروش نیــاز دارد که آن
محصول و بازار آن را بشناسد و درک کند .نفر بعدی که ما آمدیم تا
بــا او کار کنیــم ،خیلی آدم فعالی بود و خیلی هم مایل به همکاری
ً
و سرمایهگذاری بود ،اما مثال کسی که در کار فروش خرما است ،آیا
میتواند در کار فروش شــکمبند بــارداری ضدامواج هم ورود کند؟
ایــن چــه بســتری بــرای ورود بــه بــازار نیــاز دارد؟ ببینیــد ،خرمــا را
میتــوان در هر مغازهای گذاشــت و فروخت .آیا میشــود شــکمبند
بــارداری ضدامــواج را در هــر جایــی و در هر داروخانهای گذاشــت و
ً
فروخت؟ آیا اصال در چنین جایی فروش میرود؟

منظورم این است که آیا شما تا به حال به این فکر کردهاید که
خودتان یک مدل کســبوکاری داشــته باشــید که در آن طراحی
ً
کنید که مثال یک چنین شکمبندی را برای یک سری خانمهای
بــارداری کــه چنین شــرایط خاصــی را دارنــد ،تولید کنیــد و برآورد
کنیــد کــه برای این کار به یک ســرمایه ،خط تولیــد ،کانال توزیع
وغیره نیاز دارید؟
ً
آن زمــان نــه ،بعدا به ایــن موضوع فکر کردیم .چــون ما دنبال
این بودیم که حاال در ابتدا یک درآمدی برای شــرکت ایجاد کنیم
تا شرکت سرپا بماند و بعد دنبال تولید محصوالت دیگری که خود
مــن هــم خیلــی بــه آنها عالقــه داشــتم برویــم و فکر میکــردم که
میتوانــد بــازار صادراتی خیلی خوبی هم داشــته باشــد؛ اما جلو که
رفتیــم دیدیم آن شــرکت نمیتواند محصول را بفروشــد و اصل کار
هــم همیــن فــروش اســت و اصــل ســود هــم بــه جیــب آن شــرکت
مــیرود .کار مــا هــم به این شــکل پیش رفت که ما حــدود  ۱۵هزار
شــکمبند بــه آنهــا دادیــم و آنها کــه نتوانســته بودند بفروشــند،
درخواســت یــک وامــی کردنــد و ایــن حدود پنچ شــش مــاه فاصله
ایجــاد کــرد و بعد هم که وام را گرفتند ،پول را به ما ندادند که این
شــد حدود یک ســال و نیم که هم پول ما را ندادند و هم حدود ۱۵
هزار شکمبند دست آنها بود .ما هم به خاطر اینکه امیدوار بودیم
که سرانجام شکمبندها را میفروشند و پول ما را میدهند ،زیاد به
آنها نمیپیچیدیم و از طرفی هم من ســتاد نانو را مقصر میدانم
ً
سؤال من دقیقا همین است که شما مشتریهایتان را چگونه
که ستاد هم به آنها چیزی نمیگفت و نگاهشان این بود که یک
همکاریای شــکل گرفته است ،بگذاریم تا جایی که ممکن است
انتخــاب کردیــد کــه ســراغ محصوالتــی مثــل لبــاس ضدامــواج
پیش برود؛ اما مشــکل اصلی اول این بود که ما قرارداد انحصاری
بارداری ،کاله بچه و آن لباس رســانا که گفتید برای فیزیوتراپی
بسته بودیم و به همین خاطر حدود یک سال و نیم طول کشید تا
کاربرد دارد ،رفتید؟
قــرارداد فســخ شــد و تــازه بعــدش مــا میتوانســتیم خودمــان برای
در مورد اینها بیشتر خود ستاد نانو جلو رفت .ما این محصول
فــروش اقــدام کنیــم ،دوم اینکــه
را بردیم و گفتیم که این ضدامواج
تعــداد زیادی شــکمبند در دســت
است و کسی به آن توجهی نکرد و
آنهــا بود که به محــض اینکه ما
بیشتر فکر و تمرکز روی منسوجات
کانــال فــروش ایــن شــرکت کجــا بــود و محصــول را
میخواســتیم بــازاری را ایجــاد
ضدباکتــری و ضدآب بود و کســی
چگونه میفروختند؟
ً
کنیم و مشــتری را پیدا میکردیم،
خیلی فکر نمیکرد که منســوجات
مشــکل آنهــا دقیقــا اینجــا بــود .چــون آنهــا فکــر
اینهــا هــم همــان محصــول را با
هوشــمند ،میتواننــد کاربردهــای
میکردنــد کــه میتواننــد ایــن محصــول را بــه راحتــی
این
چون
که
بفروشند
معمولی
بندهای
م
شک
همان
قیمت کمتری پیشنهاد میدادند
خیلی گســتردهای داشــته باشند.
یک قیمت متفاوتی داشت ،فروش آن متفاوت بود.
تــا بتواننــد جنسهایــی کــه روی
مــن فکر میکنــم که اگــر آن زمان
دستشــان مانده بود را بفروشــند
یعنی حدود سه چهار سال پیش،
کــه ایــن چندیــن بــار به مــا لطمه
در ستاد نانو این فکر وجود داشت
| 10

| سال هجدهم | آبان  | 1398شماره  | 8پياپی 265

چالشهای نگهداری راز تجاری در یک کسبوکار فناورانه
کــه االن وجــود دارد ،مــا حــاال
میتوانستیم خیلی جلوتر باشیم.
البته ا گر شما هم نگاهتان به
این صورت شــکل گرفته بود که
میتوانید این طور کســبوکاری
داشته باشید خیلی مؤثر بود؟
بلــه ایراد کار خودمــان را که در
همان ابتدا به شــما گفتــم اما من
فکر میکنم که این نگاه آن زمان
در ستاد نانو هم جاری نبود.

اصل اختالف ما از جایی شروع شد که ما در قراردادی
کــه بســته بودیــم ،آورده بودیــم کــه اگــر فــروش ایــن
محصــول ،خــوب پیــش رفــت ،مــا دو محصــول دیگر
را بــا آنهــا جلــو ببریــم؛ آن شــرکت میگفــت کــه مــن
نتوانستم این محصول اول که شکمبند بود را خوب
جلــو ببــرم ،امــا شــما بیاییــد آن دو محصــول دیگر که
لبــاس بارداری و کاله نــوزاد بود را با هــم جلو ببریم که
ما زیر بار نمیرفتیم.

االن این محصول رقیب خارجی هم دارد؟
بله دارد.
قیمتش چقدر است؟
قیمــت آن بــاال اســت .مــن میدانم که اگــر این محصــول االن
بخواهــد وارد کشــور شــود ،بــرای هــر مترمربــع قیمتی معــادل یک
میلیــون و دویســت هــزار تومان تــا  ۲میلیــون تومــان دارد .البته ما
خودمــان هــم نمیتوانیم با شــرایطی کــه دالر تغییر کــرد ،با قیمت
ً
خیلی پایینتری کار را دربیاوریم .مثال در یک کاری که ما داریم با
صنایــع نظامــی انجــام میدهیــم ،نمیتوانیــم کار را کمتــر از هــر
مترمربــع یــک میلیــون و صــد هــزار تومــان دربیاوریم .البتــه من با
اطمینان میتوانم به شما بگویم که کار ما نسبت کارهای خارجی
قیمت پایینتر و کیفیت باالتری را دارد.
شــما کیفیــت را چگونــه آزمایــش و ارزیابــی میکنیــد؟ آیــا
استانداردی دارد؟
نــه اســتانداردی ندارنــد که بتواننــد آنها را درجهبنــدی کنند،
بلکــه هر محصولی را کــه  ۴۰تا  ۶۰درصد خاصیت ضدامواجی دارد
را ضدامواج مینامند اما اینکه در محصول پایانی بتوان  ۱۰۰درصد
خاصیت ضدامواجی ایجاد کرد را هر کسی نمیتواند انجام دهد.
آیا آزمایش استانداردی برای آن وجود دارد؟
ایــن آزمایشهــا را خود صنایع نظامی انجام میدهند و البته ما
هم انجام دادیم.
شما تجهیزات آن را دارید؟
نــه مــا یکی را در صاایران گرفتیم که مــورد تأیید صنایع نظامی

اســت و از آن طــرف هــم بــرای
کاربردهــای پزشــکی در مجموعه
آفاق آزمایش گرفتیم که محصول
ما مورد تأیید قرار گرفت و ۹۹/۹۲
درصــد از خــود کارایی نشــان داد.
آن درصــد باقی مانده هم در واقع
جذب میشــود و نه اینکه کارایی
آن کــم اســت .االن هــم صنایــع
نظامــی کــه محصــول را از مــا
میگیرنــد ،خیلی از کیفیــت کار ما
راضــی هســتند کــه ایــن نشــان
میدهــد کــه کیفیــت کار مــا چــه

میزان باال است.
یعنی االن شما هنوز به صنایع نظامی فروش دارید؟
بله جسته و گریخته از ما خرید میکنند.
راجع به تیم هم کمی توضیح دهید.
ً
گفتم که آنجا خیلی ضعیف هســتیم .مثال ما یک ســری افراد را
آوردیم که در کار بازاریابی و فروش به ما کمک کنند که نمیدانم
حرف ما را درست متوجه نشدند یا اینکه چیز دیگری بود .من فکر
میکنــم کــه چون مــا در ابتدا درها را خیلی باز میکنیــم ،افراد دچار
ً
توهم میشــوند و مثال میگفتند که فالن درصد از شــرکت را به این
اختصاص دهیم که ما میگفتیم نمیشود که این کار را کرد چون
شــرکت ،کارهــای دیگــری را هــم انجــام میدهــد و همــهاش را
نمیتوان به این موضوع اختصاص داد.
شما چه کارهای دیگری انجام میدهید؟
ً
مثــا در بحــث اشــعه  Xو منســوجات ضداشــعه  Xو بحــث
فیزیوتراپی و الکترودها داریم کار میکنیم و ما نمیدانیم که اینها
ً
چه ســرانجام و آینــدهای دارند .آیا مثال بــرای اینها امکان فروش
فناوری هم وجود دارد؟ چون ما همه درها را باز گذاشتیم و تنها به
ً
ً
این فکر نیســتیم کــه حتما باید تولید کنیم .مثــا صحبتهایی با
نماینده اتحادیه اروپا داشــتیم که حتی اینجا آمدند و با ســتاد نانو
هــم صحبــت کردنــد و نظر آنها این اســت کــه کار در اروپا باشــد و
ســرمایه هم در اروپا اســت و تمایل دارند کــه همانجا پول را خرج
کنند ،همچنین ما با کانادا هم صحبتهایی را کردیم و منظورم از
این حرفها این است که ما درها را باز گذاشتهایم و فقط فکر تولید
نیستیم ولی بیشتر تمایل داریم که همکاری شکل دهیم تا اینکه
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کسبوکار نانو
بگیــرد و عادالنــه باشــد ،وجــود
ندارد.

فقط فناوری را بفروشیم.
در این شرایطی که شما هیچ
کجا پتنت نــداریــد و هیچ ثبتی
انجام ندادهاید ،فکر میکنید که
چگونه میتوانید یک فناوری را
ً
ب ــف ــروش ــی ــد ؟ اص ـ ــا چ ــه چــیــز را
میخواهید منتقل کنید که در
ازای آن پول بگیرید؟
ً
دقــیــقــا یکی از مشکالت این
است که ما کار را ثبت نکردهایم و
تــنــهــا تــشــکــیــل پـ ــرونـ ــده اول ــی ــه
ً
( )Filingرا انجام دادهایم و اتفاقا آنها هم از ما گالیه دارند و این
همان مشکل تیم است .البته خیلی خوب است که دیگر شرکتها
ً
هم این مطالبی را که ما در این مصاحبه گفتیم ،بدانند .مثال من
یک بار در جایی صحبت میکردم که یکی به من گفت که چرا
برای کارهایت از دانشجویان استفاده نمیکنی؟ من یک بار کاری
را با یکی از دانشجویانم جلو بردم و او میگفت که این پایاننامه
دانشجویی من است و من هم گفتم این برای تو باشد چون من
حوصله این بحثها و درگیریها را ندارم!

در ایــن شــرایطی که شــما هیچ کجا پتنــت ندارید و هیچ
ثبتی انجــام ندادهاید ،فکر میکنید که چگونه میتوانید
ً
یــک فنــاوری را بفروشــید؟ اصــا چــه چیــز را میخواهید
منتقل کنید که در ازای آن پول بگیرید؟
ً
دقیقــا یکــی از مشــکالت ایــن اســت کــه مــا کار را ثبــت
نکردهایم و تنها تشــکیل پرونده اولیه ( )Filingرا انجام
ً
دادهایــم و اتفاقــا آنها هم از ما گالیــه دارند و این همان
مشکل تیم است.

ً
خب ،نمیشود این موضوعات تغییر کند و مثال شما دانشجو
را در کارتان شریک کنید؟
ً
قوانینــی کــه داریــم خــوب نیســتند .مثــا مــن بــرای یکــی از
نمایشــگاهها میخواســتم دانشــگاه را اسپانســر کارم کنم که آنها
میگفتند برای  ۷میلیونی که به تو میدهیم ،تو باید  ۷۰درصد کار
را بــه نــام ما کنــی و این در حالی بود که خود مــن تا آن زمان خیلی
بیشتر از اینها برای محصولم هزینه کرده بودم.
دانشگاه ۷۰ ،درصد چه چیزی را میخواست؟
ً
 ۷۰درصد ثبت اختراع را میخواستند و این واقعا از نظر من یک
ظلم بود و من هم میخواســتم فقط در همان نمایشــگاه ســوئیس
شــرکت کنم .از طرفی آن موقع ،من خیلی هم با ســتاد نانو به این
شکل ارتباط نداشتم که به راحتی بتوانم به نمایشگاهها بروم ،به
همین خاطر به سراغ یک مجموعه خصوصی رفتم که آنها خیلی
راحت با من همکاری کردند و من هم نام آنها را آنجا زدم و کارم
را انجــام دادم .چیــزی که االن مهم اســت ،این اســت که من االن
هم که در دانشگاه در جایگاه ارتباط با صنعت قرار گرفتهام ،باز هم
ایــن اعتقاد را دارم که شــرایط همکاری کــه منافع مختر ع را درنظر
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چــرا بــرای اصالح این شــرایط
کاری نمیکنید؟
مــن تــازه در ایــن جایــگاه قــرار
گرفتــهام و االن داریم کارهایش را
ً
انجــام میدهیــم .مثــا یکــی از
چالشهایــی کــه وجــود دارد،
ً
بحث محرمانگی اســت کــه واقعا
یــک داوری کــه میخواهــد یــک
ً
اختراع را داوری کند ،آیا شما واقعا
مطمئن هستید که آن تعهد الزم را دارد؟

باید قرارداد ببندید و کار را سفت و سخت انجام دهید!
ً
بله دقیقا! اما این اتفاق نیفتاده است .باید یک مجموعهای از
داوران قوی شــکل بگیرد که آن تعهد الزم را داشــته باشــند و شــما
هم با آنها یک سری قراردادهای محکم محرمانگی بسته باشید
کــه بتــوان بــه راحتــی اختــراع را بــرای داوری بــه آنهــا ارائــه کرد.
ببینید ،آقای دکتر! کســی که کار اساســی انجام داده باشد ،حاضر
نیست که کارش را به این راحتیها از دست بدهد .آیا این را قبول
دارید؟
بله قبول دارم ولی شاید ما هم در دانشگاهها فکر میکنیم که
ایدههای ما خیلی نوآورانه و خیلی خاص است.
درست است .خیلی از اینها همین طور است که شما میگویید
و بــه همین خاطر اســت کــه در ایران ،اگر  ۱۰۰۰ثبت اختراع داشــته
باشیم ،شاید تنها یکی از آنها تجاری شود .چرا؟ چون همه ما فکر
میکنیــم کــه یــک کاری را انجــام دادهایــم کــه هیــچ فــرد دیگری
نمیتوانــد آن را انجــام دهــد؛ اما چیزی که میخواهــم بگویم این
است که یک بخش از کار ما توهم است و یک بخش آن واقعیتها
و تواناییهای ما است که ما به واسطه این توهمها ،آن واقعیتها
را هــم ندیدیــم و از آنها غافل شــدیم .من فکر میکنــم که ما باید
فکری به حال این تواناییها کنیم و قوانین را طوری بچینیم که
اینهــا بتواننــد باال بیاینــد و کار تجاری کنند .شــما در ژاپن چنین
چیــزی را کــه تواناییها به هدر بــرود نمیبینید به طوری که طبق
آمــار ،در آنجــا به ازای هر یک و نیم مقاله ،یک ثبت اختراع داریم.
حاال اینجا ما باید کار انجام شده را به دست بگیریم و این سمت و
آن سمت راه بیافتیم و بخواهیم که کسی از ما حمایت کند.

چالشهای نگهداری راز تجاری در یک کسبوکار فناورانه
نه نشــد خانم دکتر! ما باید از این طرز نگاه که کســی باید از ما
حمایــت کنــد ،دســت برداریــم .مــا بایــد بگوییــم کــه یــک مــدل
کسبوکاری داریم که طی آن کارمان را پیش میبریم.
نه دارم در مورد ثبت پتنت صحبت میکنم.
خب ،همان هم باید جزئی از مدل کسبوکار شما باشد.
آقای دکتر! بیایید این را برای یک شرکت استارتاپی ،به صورت
واقعبینانهای با هم بررسی کنیم .من که تا به حال هر پولی را که
داشــتهام در دل پژوهــش ریختــهام و حــاال میخواهــم یــک کار
استارتاپ را هم شروع کنم و تولید داشته باشم.
خب ،باید شریک پیدا کنید ،سرمایهگذار پیدا کنید.
بله تازه داســتان شــروع میشــود و حاال بیابید پرتقال فروش را!
من میگویم که ما باید در دانشگاهها رصدهایمان را بیشتر کنیم و
افراد مستعد را شناسایی کنیم و از آنها حمایتهای کافی را کنیم.
نــه پنــج ،ده یا پنجــاه میلیونی که امروز راه به جایــی نمیبرد .االن
دانشــجوی دکتــری مــا هــم نمیتواند با پنجــاه میلیون تومــان کار
کند.

مشخصی باید باشد که همه باید از ما حمایت کنند و همه باید از
این مسیر مشخص بیایند و بروند.
مــن میگویــم کــه او نمیدانــد و مــا هم چــون منابــع محدودی
داریم ،تنها با یک سری خاص کار میکنیم .ما باید او را آ گاه کنیم
و به سیستم واردش کنیم تا نگاه او هم تغییر کند.
بله.
من تمام ســواالتی که داشــتم را پرســیدم .ممنون از وقتی که در
اختیــار مــا قرار دادید .مصاحبه خیلی خوبی بود و تشــکر به خاطر
اینکه به سؤالهای ما پاسخ دادید.

باید نگاهها تغییر کند .نگاه نباید دنبال جلب حمایت باشــد.
اگر ما یک مدل کســبوکار جذابی داشته باشیم ،سرمایهگذارش
ً
هــم هســت ،اصــا االن ســرمایهگذارهای خطرپذیــری شــکل
ً
گرفتهانــد کــه اینهــا دقیقــا دنبال تیمهایــی میگردنــد که مدل
کسبوکار خوبی داشته باشند تا روی آنها سرمایهگذاری کنند.
آقای دکتر! اینها تازه شکل گرفتهاند .این را از من بپذیرید.
بله من هم حرفم همین است و میگویم حاال که شرایط تغییر
کرده است ،باید نگاهی که دنبال حمایت است را تغییر بدهیم.
بلــه اما من میگویم که این شناســایی و حمایــت از اختراعهای
مستعد تجاریسازی یک حلقه مفقوده در این کارها است که باید
ایجــاد شــود .حتــی اگــر اینهایی کــه شــما میگویید وجود داشــته
باشــند ،باز هم ما کارها را با یک سری افراد خاص انجام میدهیم
که این مشکل کارهای اداری ما است.
نــگاه مــا خیلــی اداری اســت .مــا فکــر میکنیــم که یک مســیر

برای تماشاکردن عملکرد
شکمبند بارداری ضدامواج،
بارکد روبهرو را اسکن کنید.

پینوشتها

 -1اتاق فارادی فضای بسته ساخته شده از فلز یا رسانای الکتریکی دیگر است که عالوه بر اینکه محافظی در برابر امواج بیرونی است،
به امواج درون خود نیز اجازه خروج نمیدهد.
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