کسبوکار نانو

توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار ؟
چالشهای بزرگشدن

مصاحبه با :مهندس بهاره کاویانی؛ هم بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پیامآوران نانوفناوری فردانگر

مصاحبهکننده

دکتر علیرضا عالمی؛ مرکز کارآفرینی و شتابدهنده تهران سایت
شــرکت پیــامآوران نانوفنــاوری فردانگــر ( )PNFدر ســال  ۱۳۸۶بــا هدف توســعه محصوالت مبتنی بر فناوری نانو تأســیس شــده
اســت .در ایــن مصاحبه بــه گفتگو با مهنــدس بهاره کاویانــی؛ همبنیانگذار و مدیرعامل شــرکت پیــامآوران نانوفنــاوری فردانگر
پرداختهایم .این شــرکت محصوالت مختلفی همچون دســتگاه تولید نانوپودر ،نانوکلوئیدهای فلزی با اســتفاده از روش انفجار
الکتریکی سیم و دستگاه کویتاسیون برای تصفیه آب را روانه بازار کرده است .این مصاحبه دارای محورهای مختلفی است که از
جمله آنها میتوان به این موارد اشــاره کرد :انتخاب مشــتری ،فروش به مشــتریان دولتی و شــرکت در مناقصات ،مدل درآمدی،
فروش دانش فنی ،فروش خارجی ،مجوزها و اســتانداردها و روش جذب نیروی انســانی تحصیلکرده .مرور تجربیات این شرکت
در توســعه دانــش فنــی و ورود بــه بازار ،نقاط قوت و ضعف و چالشهای این مســیر را مشــخص کــرده و لزوم تمرکز بــر روی مدل
کسبوکار و تغییر دیدگاه از توسعه دانش فنی به توسعه کسبوکار و بزرگ شدن را به خوبی نشان میدهد.
ممنــون از وقتــی کــه بــه مــا اختصــاص دادیــد .لطــف کنیــد
خودتان را معرفی کنید تا مخاطبان ما با شما آشنا شوند.
بهــاره کاویانــی ،مدیرعامــل شــرکت پیــامآوران نانوفنــاوری
فردانگر ( )PNFهســتم .این شــرکت در سال  ۱۳۸۶تأسیس شد
و هدف اصلی آن فعالیت در زمینه فناوری نانو بود .به گونهای
کــه بتــوان بــه تحقیقــات و کارهــای دانشــگاهی جلــوه عملــی
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بخشید و از فناوری نانو برای بهبود زندگی مردم داخل و خارج
کشور استفاده کرد و آن را توسعه داد.
اولین محصولی که داشتید چی بود؟
اولیــن پــروژهای کــه کار کردیــم ،کار بر روی تولیــد نانوذرات
اکســید فلــزی بود .مــا یک گروه چهــار نفره بودیم که توانســتیم

توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگشدن
این فناوری را در عرض یک ســال در داخل کشــور بومیســازی
کنیم .البته قســمتهایی از آن را برونســپاری کردیم .در ابتدا،
ایــده اصلــی ایــن بــود کــه مــا ایــن دســتگاهها را از خــارج کشــور
خریــداری کنیم و به وســیله آنها محصوالتــی را تولید کنیم که
بتوانیــم از آنهــا در صنعــت اســتفاده کنیــم .چون این سیســتم
میتوانســت بــازه وســیعی از محصــوالت را پوشــش دهــد کــه بــا
داشــتن هــر نوع ســیم فلزی نــازک میتوانســت آن را بــه نانوذره
خالــص و همچنیــن بــه شــکل اکســیدی آن تبدیــل کنــد و بــا
اســتفاده از محیــط گازی مختلــف میتوانســتیم طیــف خیلــی
وســیعی از محصوالت را داشــته باشــیم .هدف ما ایــن بود که از
نانوذرات تولیدی در داخل کشــور اســتفاده کنیم که با توجه به
مشــکالتی کــه در انتقــال این دانــش و حتی خرید دســتگاه بود،
خودمان دست به کار شدیم.
ً
مثال چه مشکالتی؟
ً
مثــا یکــی از دســتگاهها برای تولیــد نانوآلومینیم بــود که آن
موقــع فنــاوری آن فقط در اختیار آمریکا و روســیه بــود و ما برای
خرید آن ،با روسیه در تماس بودیم.
چه سالی؟
قبل از ســال  ۸۶بود .این فرآیند یکی دو ســال طول کشــید و
ً
حتــی مثــا بازدیــد و ســفر هم صــورت گرفته بــود امــا در نهایت،
بحث خرید ،نهایی نشــد؛ که به همین خاطر ،کمی قبل از سال
 ۸۶تصمیم بر این گرفته شــد که وقتی نمیشود خریداری کرد،
خودمــان آن را بســازیم؛ که خــب آن موقع  ۱۲ســال پیش بود و
انگیزه خوبی وجود داشــت .این انگیزه و انرژی جوانی ما بود و
بــه هــر حــال نیروهایــی تازه نفــس بودیم که همقســم شــدیم و
هدفهایمــان یکــی شــد و توانســتیم در عــرض یــک ســال یــک
دستگاه صنعتی را برای تولید نانوذرات فلزی و اکسید فلزی در
داخل کشور بسازیم؛ ایده اصلی این بود.
پــس یــک تیــم چهــار نفــره بودیــد .ایــن تیــم چگونــه شــکل
گرفت؟
اصل این ایده برای مهندس رخشــا بود و در ابتدا وی کســی
بودند که دنبال انجام این پروژه بودند .آن زمان ستاد نانو تازه
چند سالی بود که شکل گرفته بود و ایدههایی با افراد مختلفی
پیگیری میشد .مهندس رخشا تولید این نانوذرات را پیشنهاد
داده بــود .بررســیهایی صــورت گرفتــه بود و ایــده اصلی آوردن
ایــن دســتگاهها بــا مهندس رخشــا بــود .وقتی موضــوع واردات

دســتگاهها منتفــی شــد ایده ســاخت در ایران از طــرف مهندس
رخشــا مطرح شــد و با توجه به سوابقی که داشــتند به همراه دو
نفــر از همکارانشــان و مــن هــم از طــرف دیگــر این تیم را شــکل
دادیم.
مهندس رخشا کجا بودند؟ در دانشگاه بودند؟
نــه ،در دانشــگاه نبودنــد .آن زمــان در ســازمان گســترش و
نوســازی صنایــع ایــران بودند که آنجــا هم بحث ســرمایهگذاری
روی پروژههــای جدیــد بــود .چنــد ســالی ایــن فضــا در ســازمان
گســترش بــود کــه با دانشــگاهها ارتبــاط میگرفتند و تیمــی وجود
داشت که پروژههای دانشگاهی را بررسی و تأیید میکردند که در
ســازمان گســترش به آن بودجه اختصاص دهند و روی آنها کار
بکنند (طرح  .)SPDCدر واقع تیمی بود که هم با مراکز تحقیقاتی
و هم با صنعت در ارتباط بود .در آنجا افرادی بودند که روی این
مبحــث کــه کار تحقیقاتی بــه یک کار صنعتی تبدیل شــود ،چند
ســالی کار کــرده بودنــد و ایــن امر باعث شــده بود تا افــرادی مثل
مهندس رخشا و همکارانشان این فضا را بشناسند.
آیا آن گروه چهار نفره هنوز هم پابرجا است؟
یکــی از بچههــا خارج از ایران زندگی میکنــد .با یکی دیگر از
بچههــا هنوز هم در ارتباط هســتیم کــه او خودش در یک حوزه
دیگری شرکتی را تأسیس کرده و مشغول به فعالیت است.
پــس از آن گــروه چهــار نفــره ،االن شــما و مهنــدس رخشــا
هســتید؟ آیــا شــما از قبــل ارتبــاط فنی داشــتید یا فقــط به صرف
حضورتان در تیم با این گروه آشنا شدید؟
مــن رشــته الکترونیــک میخوانــدم و تــازه در مقطــع
کارشناسیارشــد فار غالتحصیل شــده بودم .قبال در مرکز لیزر کار
میکردم و آنجا تیمشان احتیاج به یک مهندس برق داشت.
پــس نیــاز بــه یــک نیــروی فنــی بــود؟ یــا قــرار بــود عضــو تیم
مدیریتی باشید؟
نــه ،اول کار کــه نیــاز بــه مدیریــت نبــود؛ یعنی منظــورم این
اســت کــه در ابتــدا بحــث تحقیقــات مطــرح بــود .بایــد بررســی
ً
میکردیم که این پروژه اصال قابل اجرا هست یا نه .یک تیم که
رسالتش توسعه یک دانش فنی جدید بود.
قــرار بــود شــما مســئولیت بحــث الکترونیــک کار را برعهــده
داشته باشید؟
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کسبوکار نانو
گفتیــم کــه مــا ایــن دانــش را داریــم و این
بلــه ،چــون یــک بخــش مهــم از آن
دانش میتواند خیلی مفید باشد ،اما هنوز
فنــاوری ،واحــد بــرق ،سیســتم تغذیــه و
ً
چـ ـ ــون مـ ـ ـیدان ـ ــم ک ـ ــه ش ــم ــا قــطــعــا
ایــن ارتباط بین صنعت و این فضایی که
سیســتمهای کنترلــی آن بود .مــن هم در
بپرسید،
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ما داریم برقرار نیســت .حــال یک کار این
کار قبلــی خــودم روی سیســتمهای منابع
اجازه دهید من خودم اعتراف کنم که
اســت کــه خــب بخــش تحقیــق و توســعه
تغذیه کار کرده بودم.
خیلی روی این مطالعه نشده بود که
ً
( )R&Dخودمان را به کار بگیریم و کمک
واقعا چقدر نیاز صنعت است .خیلی
ً
کنیــم که ارتبــاط بــا صنعت شــکل بگیرد،
پــس اصــا ارتبــاط دانشــگاهی در کار
به این امر توجه نکرده بودیم که اگر
ولــی ما بــه تنهایــی از پس ایــن فضای به
نبود؟
صنعت به راحتی از محصول دیگری
استفاده میکند که نانو نیست ،آیا
این بزرگی برنمیآمدیم ،پس دستگاهها را
نه
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ـا
ـ
م
ـه؟
ـ
ن
ـا
ـ
ی
ـد
ـ
آی
ی
ـ
م
ـو
ـ
ـان
ـ
ن
سمت
ـه
ـ
ب
کوچکســازی ( )Scale Downکردیــم و
از اینکه دستگاه را ساختیم به این
شــروع به تولید دستگاههای آزمایشگاهی
سوال بعدی که به نظرم باز یک سؤال
نتیجه رسیدیم که هنوز ایــن فضا و
کردیم .در عرض یک یا دو سال ما تبدیل
کلیــدی اســت ،این اســت که شــما به این
این بلوغ در صنعت ما وجود ندارد.
به تولیدکنندهای شدیم که بیشتر هدفش
نتیجه رسیدید که این دستگاه را بخرید و
ایــن بــود کــه دســتگاههای آزمایشــگاهی
با آن مواد تولید کنید .کجا میخواستید از
تولیــد کنــد کــه ایــن دســتگاهها بــه مراکز
این مواد استفاده کنید؟
تحقیقاتی و دانشگاهها برود تا محققان از محصوالت حاصل از
ایــن ایــده بــرای قبل بــود .وقتــی که مــا اضافه شــدیم ،دیگر
آن برای ایجاد کاربردهای صنعتی استفاده کنند.
میخواســتیم دســتگاه را بســازیم .آن زمــان میگفتنــد یــک
پروژهای بوده که میخواســتیم یک دســتگاه را بخریم و نشــده
چطــور بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه بــه بــازار دانشــگاهی و
اســت .حــاال میخواهیــم ببینیــم آیــا میتوانیــم این دســتگاه را
آزمایشــگاهی وارد شــوید؟ در ابتدا دستگاهی را ســاخته بودید و
بسازیم یا نه؟
نگاهتان این بود که دستگاه ،محصول نانوذرات صنعتی تولید
کند و شما آن مواد را بفروشید ،اما بعد متوجه شدید که به دلیل
آیــا میخواســتید نانــوذرات را تولید کنید و بفروشــید یا اینکه
عــدم آمادگی صنعــت ،نمیتوانید مــواد را بفروشــید؛ پس گفتید
میخواستید دستگاه را بفروشید؟
ً
کاری کنیــم که بتوان خود دســتگاه را به صنعت فروخت؟ خود
نه ،اول بنا به تولید پودر بود .اصال فضا ،فضای دقیقی نبود
و یک فضای مبهمی بود که میگفتند ما میخواهیم نانوفناوری
دستگاه را هم صنعت نمیخواست بگیرد؟
ً
را توسعه بدهیم که یکی از کاربردهایش این است که محصول
اصــا بحــث این بود که آیا صنعــت احتیاجی به آن محصول
داشــت یا نه؟ که حاال ارزیابی کند که مواد ارزانتر را از ما بخرد
نانویــی داشــته باشــیم کــه آن را توســعه بدهیــم و در صنعــت
ً
و یــا اینکــه روی خرید دســتگاه ســرمایهگذاری کند؟ کــه قاعدتا
اســتفاده کنیــم .همچنیــن چون این دســتگاه میتوانســت بازه
خریــد مــواد ارزان برایــش بــه صرفهتر بــود .این مذاکــرات هم تا
وسیعی از محصوالت را تولید کند ،فکر ما این بود که میتوانیم
ً
جایی پیش رفت و ما دیدیم نه! اصال فضا متفاوت اســت و نیاز
حتی دســتگاههای مختلفی داشته باشیم و بسازیم و از هرکدام
هســت که ما در مبحث آموزش و توســعه فضا برای کســانی که
تعداد زیادی تولید کنیم و در بازار بفروشیم.
ً
ارتبــاط بیــن تحقیقات و صنعــت را میفهمنــد کار کنیم و به آن
چون میدانم که شما قطعا میخواهید این سؤال را بپرسید،
فضا بیشتر ورود پیدا کنیم.
اجــازه دهید من خــودم اعتراف کنم که خیلی روی این مطالعه
ً
نشــده بــود که واقعا چقدر نیاز صنعت هســت .خیلــی به این امر
در اصــل ،بازارتــان را از صنعــت چرخاندیــد بــه ســمت فضای
توجــه نکــرده بودیم کــه ا گر صنعت بــه راحتــی دارد از محصول
دانشــگاهی کــه بــا فضــای علــم و فنــاوری نانــو آشــنایی دارند و
دیگری اســتفاده میکند که نانو نیســت ،آیا به سمت نانو میآید
عالقهمندند که در این حوزه فعالیت کنند.
یا نه؟ ما بعد از اینکه دستگاه را ساختیم به این نتیجه رسیدیم
بله ،حتی اینکه خودمان کمک کنیم تا این فضا ایجاد شود.
کــه هنــوز این فضــا و این بلــوغ در صنعت مــا وجود نــدارد .پس
چــون به هرحال شــما میتوانید جامعه محققــان را توجیه کنید
مجبــور شــدیم راهبردمــان را تغییر دهیــم .با خود فکــر کردیم و
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توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگشدن
که این یک دســتگاهی هســت که میتواند به شــما کمک کند.
خیلــی وقتهــا مــا بــرای آنهــا پــروژه هم تعریــف میکردیــم .ما
ارتباطهایــی هــم با خود اســاتید داشــتیم .بــا اینکــه آن زمانها
خیلــی معمــول نبــود ،اســاتید دانشجوهایشــان را بــه شــرکت مــا
میفرســتادند و مــا کمک میکردیــم و آنها نمونــه میزدند ،کار
ً
میکردنــد و پــروژه تعریــف میکردند .عمال این یکــی از کارهایی
بود که با آن میخواستیم افراد مستعد را با این فضا آشنا کنیم.
همانطــور کــه گفتــم ،حتــی گاهی ســعی میکردیــم موضوعات
جذابــی را بــرای پروژهها بیان کنیم تا اســاتید جذب شــوند و در
این فضا کار کنند.
این بحث مربوط به چه سالی است؟
ً
حدودا از سال  ۸۹و  ۹۰بود که وارد این بحث شدیم.

ً
اشــاره شــده بود .من کامــا این صحنهها را به یــاد دارم که یک
ً
باتــری گرفتــه بودیــم ،یــک بشــر درســت کــرده بودیــم و مثــا با
انبردســت امتحــان کردیــم کــه ببینیــم ایــن جــواب میدهــد یا
ً
جــواب نمیدهــد .خیلــی روی ایــن روش کار کردیــم .واقعــا کار
جدیدی بود .این کار به ما انگیزه فراوانی داد و ما دیدیم همین
چیــزی که به دســت آوردهایم بــا یک تغییراتــی میتواند به یک
محصولی برســد که خیلی جذاب اســت و میتواند خیلی مفیدتر
ً
باشد .با توجه به عرایضی که خدمتتان بیان کردم عمال فروش
مــا بــا همیــن دســتگاه مایــع اتفــاق افتــاد و بــه گونهای بــود که
استفاده از آن برای مراکز تحقیقاتی هم خیلی سادهتر بود.
هزینهاش چطور؟
هزینهاش هم کمتر بود .اندازهاش هم کوچکتر بود .جمع و
جورتر بود .همچنین طوری بود که با همان یک دســتگاه ،شــما
خیلی راحت میتوانستید محصوالت مختلفی را تولید کنید؛ اما
در دســتگاه پودری برای تغییر فاز باید کل سیستم فیلتراسیون
و اینهــا تغییــر میکــرد کــه خــود ایــن کارهــا در بحثهــای
آزمایشــگاهی میتوانــد کار را بــا ســختی مواجــه کنــد .در بحــث
صنعتی این خیلی خوب بود؛ چون در بحث صنعت ،شــما یکی
دو تا محصول خیلی مشخص را میخواهید تولید کنید و خیلی
نیــاز بــه تغییــرات در حیــن کار وجــود نــدارد .ولــی در بحــث
آزمایشــگاهی ایــن قابلیــت تغییر ،میتوانســت یــک امتیاز خیلی
مثبت باشد.

از سال  ۸۶تا  ۹۰چه چیزی فروختید؟
از  ۸۶تــا  ۸۷کــه داشــتیم روی سیســتم دســتگاه بــزرگ ،کار
ً
میکردیــم .در ســال  ۸۸هــم کــه عمــا بــه فنــاوری دســت پیدا
کردیم و دستگاه صنعتی کامل شده بود .بعد از آن که مراحلی را
که بیان کردم طی کردیم ،روی طرح این دستگاههای کوچک
کار کردیم .تا آن موقع همه فعالیتها با ســرمایه شخصی بود تا
بــه یــک محصول برســد .ســال  ۸۸بــود که طــرح این دســتگاه
درآمده بود و ما دســتگاه را به ســتاد نانو معرفی کردیم و ستاد ۴
دســتگاه از ما پیشخرید کرد .دو عدد دســتگاه آزمایشگاهی در
فضــای مایع ،یعنی کلوئید و دو دســتگاه پــودری کوچک تولید
چطور بین این دستگاه پودری و دستگاه کلوئیدی فهمیدید
کردیم .در واقع ما آن دســتگاه بزرگ صنعتی را کوچک کردیم و
که دســتگاه کلوئیدی میتواند فروش بهتری داشــته باشــد؟ آیا
در کنــار آن یــک فنــاوری دیگــر یعنــی تولیــد در فضــای مایــع را
بعد از اینکه فروخت فهمیدید؟
توســعه دادیــم کــه آن کار خیلــی جدیــد و جذابی بــود و کاربری
نــه ،یکــی از چیزهایــی کــه خودمان به
دســتگاه بســیار ســاده بــود .جالــب اســت
آن رســیدیم ،ایــن بــود کــه چقــدر راحــت
بدانیــد کــه ایــن دســتگاه مایع بــه یکی از
میشود با دســتگاه کلوئیدی ،محصوالت
فروشهــای مــداوم مــا تــا بــه االن تبدیل
مــا ارتباطهایــی هــم بــا خــود اســاتید
مختلفــی را تولید کرد و اینکه چقدر خوب
شده است.
داشــتیم .بــا اینکــه آن زمانهــا خیلــی
دانشجوهایشان
اساتید
نبود،
معمول
اســت کــه ســاده ،جمعوجــور و کوچکتــر
را به شرکت ما میفرستادند و ما کمک
اســت و ایــن مزایــا را میتــوان در ارائــه به
چطــور بــه این نتیجه رســیدید که باید
میکردیــم و آنهــا نمونــه میزدنــد ،کار
مشــتری بیــان کــرد .همچنیــن در فضای
این نوع دستگاه را تولید کنید؟
میکردنــد و پــروژه تعریــف میکردنــد.
ً
تحقیقاتی امکان تحقیقات بیشتری را به
انجــام
کــه
بچههــا در تحقیقاتــی
عمــا این یکــی از کارهایی بود کــه با آن
مخاطــب مــیداد .در تبلیغــات هــم تمرکز
میدادنــد در یــک ســری مقــاالت متوجــه
میخواســتیم افــراد مســتعد را بــا ایــن
شــدند که با همین فناوری و با کمک یک
خودمان بــر این بود که وقتی میخواهیم
فضا آشنا کنیم.
ً
باتــری در فضــای مایــع میتــوان کلوئیــد
مشــتری را کــه عمدتــا در واحدهــای
تولید کرد که تنها در حد چند مقاله به آن
تحقیقاتــی بــود ،بــه خریــد ایــن دســتگاه
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کسبوکار نانو
تشویق کنیم ،به او بگوییم که میتوان از
آن پروژههای زیادی را درآورد.

یکی از چیزهایی که خودمان به آن
رســیــدیــم ،ایــن بــود کــه چــقــدر راحــت
مـ ـیش ــود ب ــا دس ــت ــگ ــاه کــلــوئــیــدی،
محصوالت مختلفی را تولید کــرد و
اینکه چقدر خــوب اســت کــه ســاده،
جمعوجور و کوچکتر اســت و این
مــزایــا را مـیتــوان در ارائ ــه بــه مشتری
ب ــی ــان کـ ـ ــرد .هــمــچــنــیــن در فــضــای
تحقیقاتی امکان تحقیقات بیشتری
را به مخاطب میداد .در تبلیغات هم
تمرکز خودمان بر این بود که وقتی
ً
میخواهیم مشتری را که عمدتا در
واحــدهــای تحقیقاتی بــود ،بــه خرید
ای ــن دســتــگــاه تــشــویــق کــنــیــم ،بــه او
بگوییم که میتوان از آن پروژههای
زیادی را درآورد.

بــه نظــر شــما دلیــل اینکــه االن فروش
ایــن دســتگاه بیشــتر اســت ،این نبــود که
شما تبلیغاتتان را روی آن گذاشته بودید؟
هنوز هم من فکر میکنم که چون این
دســتگاه قابلیــت تغییــر و تولیــد فراوانی را
دارد ،بــرای کســی که میخواهــد این بازه
وســیع از محصــوالت را داشــته باشــد،
مناسبتر است .البته همان موقع به یکی
از اســاتیدی کــه در همیــن گرایــش خاص
آلومینیــم و بحثهــای صنایــع دفــاع کار
ً
میکــرد و خــب قطعــا میخواســت در ایــن
حوزه کار کند ،توانســتیم از دستگاه گازی
بفروشــیم و تــا چنــد ســال هــم بــا وی در
ارتبــاط بودیــم کــه بــا چنــد مرکــز مختلــف
دیگــر هم کــه کار کرده بود توانســت از آن
استفاده کند .ولی خب همچنان به نظرم کاربرد وسیع دستگاه
کلوئیدی میتوانست و میتواند جذابیت بیشتری داشته باشد.
شما در توسعه این سیستم ،نوآوری هم داشتید؟
در دستگاه مایع داشتیم.
نوآوری در سطح جهانی؟
این فناوری آن موقع برای روســیه و آمریکا بود؛ اما ما همان
موقع در جستوجوهایی که انجام میدادیم ،متوجه شدیم که
یــک شــرکت کــرهای هم بود که داشــتند یک سیســتم مشــابه را
طراحی میکردند .البته ما اولین تیمی بودیم که این دستگاه را
درســت کردیم .آنها کســانی هســتند کــه روی فنــاوری و تولید
ً
پــودر گازی بــه همیــن شــکل کار میکننــد و اصــا یک موسســه
درســت کــرده بودنــد کــه بتوانــد خطهــای مختلفــی را بــرای
محصــوالت مختلف تولید کند .همانطور که گفتم آنها خیلی
مشــابه بــا ما روی ایــن سیســتم کار میکردند و تــا آنجایی که تا
پارســال بررســی میکردیم ،االن فقط ما و آنها هســتیم که این
دســتگاه کلوئیــد را میســازیم و ما شــرکت دیگــری را ندیدیم که
ایــن کار را کــرده باشــد .خیلی احســاس تعلق میکنیــم به اینکه
ً
ایــن واقعــا یــک کار جدیــد اســت و خودمــان بــه آن رســیدهایم؛
اینکه یک ابداعی از طرف ما بود که از لحاظ شکل ظاهری و از
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لحــاظ کیفیتــی کــه میتوانســت داشــته
باشــد ،در آن دخیــل بودیم و چون فروش
هم داشــت بســیار به ما انگیزه داد .ما هم
در داخــل و هــم در خــارج از کشــور فروش
داشــتیم .فکــر میکنم ســال  ۹۴- ۹۳بود
که دو دستگاه را در مالزی به یک مؤسسه
تحقیقاتــی و یــک مؤسســه دیگــری کــه با
آنهــا کار میکرد فروختیم و بعد از آن هم
بــا کمــک مجموعــه آزمایشــگاههای
آموزشی فناوری نانو (شبکه توانا) با چین
کار کردیم و به ترکیه هم فروش داشتیم.

چرا بیشتر نفروختید؟
خــب ببینیــد ،همانطــور کــه خودتــان
گفتید ،شــرکت ما شرکتی بود که سه چهار
ســال از ذخایــر مالــی خودمــان اســتفاده
کــرده بودیــم و دیگر دنبال ایــن بودیم که
به یک درآمدی برســیم .مــا غیر از این که
روی فــروش ایــن دســتگاه کار میکردیــم ،روی کاربردهــای آن
ً
هــم کار میکردیم .مثال یکی از محصــوالت ما نانوآلومینا بود که
در ابتــدا وقتــی ایــن دســتگاه آزمایــش و صحتســنجی شــد و
گواهینامــه نانومقیــاس گرفــت ،دســتگاهمان نانوآلومینــا تولید
میکــرد .یکــی از کاربردهایــی کــه نیــاز داشــتیم پراکندگــی،

دستگاه آرسنيکزدايی  -واحد روستايی

توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگشدن
دیسپرشــن )Dispersion( ،نانوآلومینــا در فضاهــای آبی بود که
بتوانیم در یک ســری از صنایع از آن اســتفاده کنیم .در آنجا ما
ً
دنبــال بحــث پراکندگی خوب بودیــم .اصال یکــی از برتریهای
سیســتم مایع ما این است که خیلی خوب پراکنده ()Disperse
میکند ولی نانوکلوئیدهای تولیدی اکســیدی نیســت .ما دنبال
ایــن بودیم کــه بتوانیم پودرهای اکســیدی را که با روش گازی
تولیــد میکنیم مثل همین مایع پراکنده کنیم .به همین دلیل،
دنبــال راههــای جدیــد و فناوریهایی که بهروز هســتند ،به جز
التراســونیک ( )Ultrasonicبودیــم .چــون دیــد مــا دســتیابی به
دســتگاه صنعتــی بود ،میخواســتیم یــک روش صنعتی داشــته
باشــیم که به فناوری کویتاسیون برخورد کردیم .آن هم شامل
انــواع مختلفی بــود ،مــدل هیدرودینامیک ،یکــی از آن روشها
بــود که ما شــروع بــه کار روی آن فناوری کردیــم و روی طراحی
راکتورهــای آن کار کردیم .فکر میکنم ســال  ۹۱ - ۹۰بود که ما
اولین دستگاه کویتاسیون آزمایشگاهی را ساختیم.

یــک روش اکسیداســیون پیشــرفته ()Advanced Oxidation
جدیدی محســوب میشــد که میتوانســت خیلی پرکاربرد باشد.
بعد از آن ما به سمت یکی از کاربردهایش در حوزه آب رفتیم.
سؤال قبلی این بود که چرا اینها را نفروختید؟
آن را چــرا نفروختیــم؟ چــه ســؤال خوبــی! بــا توجه بــه جدید
بــودن حــوزه فعالیــت و محصول ،نیاز بــه زمــان و هزینه زیادی
بــود تا بتوان بازارســازی کرد؛ مشــکالت زیادی بــود مثل چالش
کار بــا بخش دولتی ،زمانبر بــودن و تغییر افراد درگیر در پروژه.
مشکل بخش خصوصی هم عدم اطمینان و پذیرش ریسک در
انجــام تغییــرات بــود .بــه هــر حــال مــا دنبــال محصــوالت و
حوزههایی بودیم که بتوان ســریعتر وارد بازار شــد و درآمدزایی
کرد .در عین حال پروژههای زمانبرتر هم به تدریج مسیر خود
را طی کند.

آیــا فکــر میکنیــد اینکــه روی یــک موضــوع خــاص تمرکــز
نداشتهاید ،استراتژی درستی بوده؟
از این کار چه هدفی داشتید؟
ً
مــن در تمام این ســالها کامــا این را میفهمــم .به نظر من
عرض کردم که هدفمان اول پراکندگی (دیسپرشن) بود.
هنــوز هم یکــی از ایرادهایی که میتوانیم بــه خودمان بگیریم،
ایــن تنو عطلبی ما در کار اســت .این اشــتیاقی که تــا میفهمیم
پراکندگی (دیسپرشن) برای چه؟
یک فناوری جدیدی مرتبط با حوزه کاری ما هســت ،میگوییم
پراکندگی نانوذرات در فضاهای مایع.
بیاییــم بفهمیــم چــه کاری انجــام میدهــد .یــک جاهایــی
نمیتوانیــم خودمــان آن را کنتــرل کنیــم و داخــل ایــن فضــای
که چه شود؟
ً
جدید میشویم .ولی نمیخواهم خیلی هم تقصیر را متوجه این
مثــا یکــی از کاربردهایــی کــه مدنظرمان بود پراکنده شــدن
آلومینا در آب بود؛ که مبتنی بر یکی از درخواســتهایی بود که
فضا کنم .آن زمان سه چهار سال بود که داشتیم کار میکردیم
به ما مراجعه شده بود و در حوزه مرمت و بازسازی بود.
و به آن صورت درآمدی نداشتیم؛ فرض کنید آن زمان دستگاه
را پیشفــروش کــرده بودیــم و یــک پــول
کــه آن محصــول نهایــی را بــه آنهــا
ورودی ســهامداری هم بوده است و دیگر
ً
بفروشید؟
عمــا دنبــال این بودیم که یــک طوری از
 چرا اینها را نفروختید؟که محصول پراکنده (دیســپرس) شده
این فضا پول درآید.
 بــا توجــه بــه جدیــد بــودن حــوزهرا بفروشــیم .ما جلو رفتیم و دیدیم که باید
فعالیــت و محصــول ،نیــاز بــه زمان و
ً
بازارســازی
بتوان
تا
بــود
زیادی
هزینــه
روی ایــن فنــاوری کار کــرد ،زیــرا ایــن یک
دقیقــا بــه همیــن دلیــل میگویــم کــه
کــرد؛ مشــکالت زیــادی بــود مثــل
وقتــی شــما دســتگاهی ســاختهاید کــه در
فنــاوری اســت کــه خیلــی کاربردهایــش
بر
ن
زما
دولتــی،
ــش
خ
ب
بــا
کار
ــش
ل
چا
نهایت دو ســه شرکت در دنیا این دستگاه
وســیعتر از پراکندگی (دیسپرشــن) اســت و
ً
بــودن و تغییــر افــراد درگیر در پــروژه.
را ســاختهاند ،خــب ایــن خیلــی فرصــت
اصــا پراکندگــی یکــی از فر عهــای ایــن
مشــکل بخــش خصوصی هــم عدم
خوبــی اســت کــه شــما وارد بــازار شــوید و
فنــاوری اســت .بــا توجــه بــه کاربردهــای
اطمینان و پذیرش ریســک در انجام
سهم بیشتری از بازار را داشته باشید!
زیــادی کــه داشــت ،در ادامــه زمانــی که بر
تغییراتبود.
در آن ســالهای اول روی فــروش
طراحی راکتورهای آن کار میکردیم ،دیگر
ً
دســتگاه ،خــوب کار میکردیــم .دلیــل آن
هدفمان فقط پراکندگــی نبود ،چون واقعا
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کسبوکار نانو
اســت که در بازار چین رفتوآمد میکنیم.
بــرای این کار خیلی هزینــه میکنیم .پس
ً
شــما بایــد اصال تصمیــم بگیرید کــه چنین
هزینــهای را صرف ایــن کار بکنید یا اینکه
زیر بار آن نروید .یکی از بحثهایی که ما
همیشــه با آن چالش داشــته و داریم ،این
اســت که چه جاهایی هزینــه کنیم و کجا
جلــوی خودمــان را بگیریم .یــک جاهایی
بــه اشــتباه هزینــه میکنیــم کــه نبایــد
میکردیــم و یــک جاهایــی هزینــهای باید
میشد که ما آن را انجام ندادیم.

هــم ایــن بــود که آن زمــان با کمک ســتاد
نانو یک شرکتهایی نماینده شرکتهای
تجهیزاتســاز شــدند که تبلیغ و بازاریابی
چرابهدنبالفروشخارجینرفتید؟کنند و این باعث شــد که ما بخش فروش
بازاریابــی خارجــی محصــول ،خیلیً
هزینهبــر اســت .مثــا بــرای بحــث
را به اینها بســپاریم .البته به نظرم شاید
تصفیه پســاب ،ما چند ســال است
خیلی هم اســتراتژی درســتی نبــود ،اما آن
که در بازار چین رفتوآمد میکنیم.
موقــع چون دو ســال مداوم خــوب فروش
برای این کار خیلــی هزینه میکنیم.
ً
داشتیم ،فکر میکردیم که این راه درستی
پس شما باید اصال تصمیم بگیرید
اســت و اینهــا خیلــی خــوب دارنــد کار
که چنیــن هزینهای را صــرف این کار
میکنند .شــاید دلیل این فــروش این بود
بکنید یا اینکه زیر بار آن نروید.
که از بخش پژوهشــی حمایتهای دولتی
میشــد و حالــت گرنــت داشــت و اینهــا
ً
مثال کجا؟
باعث میشد که ما بتوانیم خیلی راحتتر
ً
بفروشــیم؛ اما وقتی آن حمایتها تمام شــد ،عمال دیدیم که نه!
من فکر میکنم یکی از جاهایی که ایراد همیشــگی ما ســت،
بعد از مدتی فروشمان کم شد .بله ،اینها ایرادهای سیستم ما
همین تنو عطلبی است که داریم و خدمتتان عرض کردم.
هســتند ،ولی ما همیشــه ســعی کردهایــم در چند حوزه و شــاخه
فعالیت کنیم تا امکان موفقیتمان را باال ببریم .به این ترتیب
من یک مثال در تأیید این شوقی که اشاره میکنید میزنم.
ً
وارد حوزه آب شدیم.
مــن به ســایت شــما کــه نــگاه میکــردم ،عمال بخشــی بــا عنوان
ً
محصــول پیــدا نکــردم؛ یعنــی شــما تقریبا همــه کارهایتــان را با
قبل از اینکه وارد بحث حوزه آب شویم ،به نظرم چند بخش
عنــوان پــروژه معرفــی میکنیــد .در واقــع شــما مثــل یــک مرکــز
تحقیــق و توســعه بــزرگ و قدرتمنــد میگوییــد کــه مــن هــر ایده
از ایــن داســتان رشــد شــرکت شــما بســیار درسآمــوز اســت کــه
جدیــدی ،هــر پــروژه جذابی را کــه ببینم ،وارد میشــوم و انجام
میتوانــد بــرای خیلیهــای دیگــر مفیــد باشــد کــه بداننــد چــه
میدهم .حس میکنم که نگاه شــما اینطور نیست که بگویید
اتفاقاتی ممکن اســت بــرای آنها بیفتد؛ یــک بحث فروش بود
مــا میخواهیم محصوالتی را توســعه دهیــم و این محصوالت را
کــه ســتاد نانــو در قالــب یــک برنامــه حمایتــی تــاش کــرد کــه
جهانــی کنیم و بــازار دنیا را بگیریم و ثروتمند شــویم .انگار نگاه
ساختاری را راه بیاندازد که به فروش شرکتهایی مثل شرکت
ً
اصلی شرکت ،توسعه پروژههای جدید و جذاب علمی و فناورانه
شــما کمــک کنــد که عمــا شــما میگویید کــه این خیلــی کانال
است تا ثروتمند شدن.
توزیع قوی نبوده است.
نــه فقــط علمی و فناورانه ،بلکه علمــی و صنعتی! دنبال این
بله ،یک توافقی با خود آموزش و پرورش شکل گرفته بود که
هستیم که پروژههای جدید بگیریم و صنعتی کنیم .حرف شما
طــی آن یــک حمایــت دولتــی از تجهیــزات آزمایشــگاهی نانو به
را قبول دارم .به هر حال شما به عنوان یک مخاطب ،چیزی را
وجــود آمد .ولی باید میدانســتیم که این حمایــت دولتی پایدار
کــه نــگاه میکنید و برداشــت اولیهای که داریــد ،خیلی میتواند
نخواهد بود.
مفیدتــر باشــد تا چیــزی که مــا بخواهیم خودمــان را بــا آن ارائه
کنیم ،چون این نشــان میدهد که شــما چه برداشتی از آن فضا
خب چرا به دنبال فروش خارجی نرفتید؟ با این توصیفی که
داشــتید؛ امــا االن مــا در شــرکت هــم فضا و ســاختار تولیــد و هم
شــما از رقیب کــرهای و ویژگیهــای محصولتــان کردید که یک
فضای پروژه را داریم؛ یعنی هم واحد پروژه و هم واحد تولید را
دســتگاه خیلــی خوب ،جمعوجور و ارزان و بــا کارایی خیلی زیاد
داریم .االن واحد پروژه ما همیشــه درگیر کار اســت و شما این را
اســت ،ا گر شــما مشــتری را همیــن گروههــای پژوهشــی بدانید،
ً
قاعدتا خیلی از دانشگاههای دنیا باید این را بخواهند.
درســت میفرماییــد .ا گــر بخواهم خودم را ارزیابــی کنم ،یکی از
بحــث ایــن اســت کــه بازاریابــی خارجــی محصــول ،خیلــی
ضعفهایی که ما و بیشتر شرکتهایی که از فضای فنی بیرون
ً
هزینهبــر اســت .مثــا بــرای بحــث تصفیه پســاب ،ما چند ســال
آمدهایــم داریــم ،ایــن اســت که مــا از فضــای بازاریابــی مقداری
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توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگشدن
غافل میشــویم؛ یعنی فکر میکنیــم که به عنوان یک مهندس
به یک محصول خیلی خوب رسیدیم و کار تمام شد.
مــا کمــی دیر و با ســعی و خطا و تجربه بــه ارزش بازاریابی در
کارمان و حرکت به سمت فضایی که به پول برسد و تفکیک آن
ً
از کارهای صرفا علمی که داشتیم ،رسیدیم .ما باید این فضاها
را تفکیک کنیم و بدانیم که کجا احتیاج به بازاریابی و چه بســا
بازارســازی داریــم و چگونــه باید بــه آنها بپردازیــم .به هر حال
ً
االن ما رســیدیم به اینکه باید این کار را انجام داد .مثال به این
رســیدیم کــه بخــش تولیــد دســتگاههای تولیــد نانــوذرات یــا
دســتگاه تولیــد کلوئید ،یک بخش مشــخص خودش را داشــته
باشــد .ما از پارســال دوباره شــروع کردیم به اینکه یک بازاریابی
جدیدی از این دســتگاهها حتی در داخل کشــور داشــته باشیم؛
یعنــی دوباره دانشــگاهها را رصد کنیم و دانشــگاهها را مخاطب
خودمــان قــرار بدهیــم .ایــن را هم قبول داشــته باشــید که چند
ً
ســال پیــش ،فضای دانشــگاهی آنقدر بیپول بــود که اصال در
نمایشگاه تجهیزات هم به خاطر بحث کمبود بودجه ،فروشها
خیلی کاهش پیدا کرده بود.
خــب آیا االن موقع آن نیســت که شــما برگردید به اســتراتژی
اولــی که داشــتید که یــک دســتگاهی تولید کنید کــه یا خودش
محصولــی تولید کند و یا خود شــما با آن محصــول تولید کنید؟
منظــورم ایــن اســت کــه نانــوذرات را بفروشــید یــا اینکــه خــود
دستگاه را به صنعت بفروشید.
مــا با همین دید از ســال گذشــته موفق به صــادرات نانومواد
شدیم .از طرف دیگر ،ما ارتباطی در چین گرفتیم و با فضای آب
وارد چین شدیم.
چطور به این رسیدید که در حوزه آب کار کنید؟
از فضــای کویتاســیون بــه آن رســیدیم .یکــی از ویژگیهــای
اکسیداســیون پیشــرفته ( )Advanced Oxidationبــود کــه
میتوانســت یک اکسیداســیون بدون استفاده از مواد شیمیایی
ایجاد کند .ما دو ســه ســال روی آن وقت گذاشــتیم که این هم
جزء چالشهای اصلی ما اســت که خوشــبختانه توانستیم از آن
موفــق بیــرون بیاییــم .با این وجود توانســتیم در ســال  ۹۳یک
پروژه صنعتی بگیریم؛ یعنی شما فکر کنید که سال  ۹۱-۹۰تازه
این ایده مطرح شد و شروع کردیم به کار کردن و در این فاصله
فقــط توانســته بودیــم یک دســتگاه کویتاســیون به پژوهشــگاه
صنعت نفت بفروشیم؛ یعنی فروشی که از کویتاسیون داشتیم،
تنهــا یــک دســتگاه بــه پژوهشــگاه صنعت نفت بــود؛ بعــد از آن

دستگاه نمکزدایی

رفتیــم یــک قــرارداد صنعتــی بــا آب و فاضــاب شــهر اردبیــل بــا
ظرفیت  ۳۵۰۰مترمکعب در روز امضا کردیم که مربوط به بحث
ً
ارســنیکزدایی با استفاده از کویتاســیون بود .این واقعا یکی از
کارهای عجیب و غریب ما در آن زمان بود.
چرا؟
تجربهاش را نداشتیم .ما حتی یک کار صنعتی با ظرفیت کم
را هــم انجــام نداده بودیــم و فقط در حد آزمایشــگاهی کار کرده
بودیم که بعد دیدیم جواب میدهد؛ بنابراین یک طراحی اولیه
انجام شد و به هر حال آن قرارداد شکل گرفت .البته آن قرارداد
خیلی سخت تمام شد.
چگونه اردبیل را انتخاب کردید؟
بــا یــک ســری ارتباطهایی که شــکل گرفــت و ارائههایی که
انجام شد.
ً
کجا مثال؟ در نمایشگاه؟
در نمایشگاه بود .مهندس رخشا با توجه به سوابق کاری که
دارد ،آدمــی اســت کــه پتانســیلها و ارتباطــات خوبــی دارد و
توانمندیهــا را خیلی خوب ارائه میدهد و آن شــوقی که درون
خــودش دارد را بــه خوبــی بــه مخاطــب هــم انتقــال میدهد .با
توجــه بــه اینکــه ایــن یــک کار جدیــدی بــود و خیلــی روی آن
حســاب کــرده بــود ،مــا هــم بــه ایــن بــاور رســیدیم که ایــن یک
فضــای جدیــدی اســت که خیلــی خــوب میتوانیــم روی آن کار
کنیــم .یــادم میآیــد کــه در نمایشــگاه آب ســال  ۹۲بــود که یک
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کسبوکار نانو
قــرار شــد کــه یــک بخــش (حــدود  ۸۰میلیــون) آن را شــرکت
خودمــان بــه عنوان ریســکی که ایــن کار دارد متقبل شــود۱۰۰ .
میلیون تومان هم ســتاد نانو به عنوان اینکه این باعث توســعه
فناوری نانو در آب میشــود ،متقبل شــود و  ۱۰۰میلیون تومان را
هــم خــود شــرکت آب و فاضــاب اســتان بدهــد .این باعث شــد
قرارداد پروژه ســال  ۹۳بســته شــود و خوشــبختانه توانســتیم از
پــس آن برآییــم ولی خیلی طول کشــید ،چون فکر میکردیم که
هشت ماهه تمام شود ،اما پروژه بیش از یک سال طول کشید.
خیلی اذیت شــدیم ،چون قــرارداد یک قرارداد پیمانکاری بود،
امــا ما آنقدر از اینکه میخواســتیم یــک کار جدید در این حوزه
انجام دهیم هیجانزده بودیم و امید داشتیم که خیلی به این
مسائل توجه نکردیم.

نانوکلوئیدساز پالسما (انفجار الکتریکی سیم در مایع)

بــه نظــرم یکی از چالشهای اصلی شــما این اســت که برای
انجام کارهای جدید خیلی هیجانزده میشوید.
ً
بلــه واقعــا! مــا شــرکتی بودیم کــه تازه فــروش را شــروع کرده
بودیــم و روی ریســک ایــن پروژه حدود هشــتاد میلیــون تومان
ً
ســرمایهگذاری کردیــم .واقعیــت ایــن اســت کــه اصال خیلــی کار
توجیهپذیری نبود .ا گر نخواهم خیلی وارد چالشهای این کار
شــوم ،بایــد بگویم که خدا را شــکر این یک اتفــاق خوبی بود که
باعث شــد با همه سعی و خطاهایی که کردیم ،کار بزرگ کردن
را یــاد بگیریــم و همچنیــن باعــث شــد کــه ایــن فنــاوری بــرای
خودمان و دیگران اثبات شود.

صحبتــی بــا مهنــدس قانــع شــد و چنــد وقــت بعــد چنــد نفــر از
همکارهایشــان را آوردنــد و بــه مــا گفتند که دوبــاره ارائه کنید و
دوبــاره توضیــح دهید؛ این باعث شــد که یک پــروژه به صورت
پایلــوت اجــرا شــود .خــب ســؤال این بــود کــه االن کجا مشــکل
آرسنیک خیلی زیاد است؟ یکی از موردهایی که داشتند اردبیل
بــود کــه آن موقــع خیلــی پــروژه فــوری و مهمــی بــود .آنهــا
ً
میخواســتند که حتما یک روش جدیدی
بــرای آن پیــدا کننــد و بــه همیــن خاطــر
جلسهای گذاشته شد که دکتر سرکار؛ دبیر
ما پارسال توانستیم بحث صادرات
نانوموادمان را به اروپا داشته باشیم؛
ستاد نانو را هم آوردند و صحبت کردیم و
امــا مــا یــک وقتهایی آنق ــدر درگیر
ارائه انجام شد.
مشکالت داخــل هستیم که بعضی
ً
از پــتــانــســی ـلهــای م ــوج ــود را اص ــا
مسئولیت آقای قانع چه بود؟
نمیبینیم و از آنها غافل میشویم و
ً
آن زمــان در شــرکت آب و فاضــاب
شاید اصال اهمیت آن را نمیفهمیم؛
ً
تهــران ،معــاون برنامهریــزی و توســعه
امــا اگــر شما بــدانــیــد کــه آنــجــا واقــعــا
ً
یــک چنین نــیــازی وجــود دارد و مثال
شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور
مـیتــوانــیــد محصولتان را بــه آلمان
بودنــد .خالصــه قرار شــد ســتاد نانو نصف
بفروشید ،آنگاه باور خواهید کرد که
هزینه آن را سرمایهگذاری کند.
اگــر یک محصولی داشته باشید که
کیفیت و قیمت آن مناسب باشد،
ً
سرمایهگذاری یعنی چه؟
حتما خواهید توانست که آن را به
یعنــی نصف پول پــروژه را بدهد .البته
فروش برسانید.
یــادم میآید که ما آن موقع پروژه را حدود
 ۲۸۰میلیــون تومــان بــرآورد کــرده بودیم.
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االن دارد آنجــا کار میکنــد یــا فقــط
پایلوت است؟
نه ،پایلوت نیست؛ صنعتی است .البته
االن مثل اینکه چون آب ســد وارد شــبکه
شــهری شــده ،متوقــف اســت .پارســال
صحبــت از ایــن بود که راهانــدازی کنند و
ً
حتــی بهرهبــرداری آن را هم مثــا برای دو
ســال بــه خودمــان بدهنــد کــه بــه دلیــل
همیــن بارندگــی کــه گفتم و اضافه شــدن
ً
آب آن به آب شــهری ،فعال متوقف اســت.
آنجــا چنــد تا چــاه دارند که این مشــکل را
دارد و بحــث آن موقعهــا هم توســعه این
چاهها بود .در واقع چند چاه دیگر هســت
کــه میخواســتند آنهــا را هــم در خــط
بیآورنــد .خــدا را شــکر مســئولینمان هم

توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگ شدن
مثل خودمان میمانند.
در مقایســه با بعضی از روشها ،هزینه
ســرمایهگذاری آن یــک مقــدار باالتــر
ً
است ،ولی در بهرهبرداری کامال خودش
را نشــان میدهد و ویژگی خیلی مهمی
که دارد ،تلفات خیلی کم آب است.

شما چالشهایی در انتخاب محصول
داشــتید .اول آمدید نانوذرات را به صنایع
بفروشــید ،بعــد دســتگاه صنعتــی را تولیــد
کردیــد ،بعــد وارد دســتگاه آزمایشــگاهی
دانشــگاهی و محصــوالت مختلفــی مثــل
دســتگاه کویتاســیون شــدید .ا گــر از یــک
دریچه دیگر بــه این موضوع نگاه بکنیم،
ً
شــما به ســمت فروش به دولــت ( )B2Gرفتید؛ مثــا دنبال این
بودید که محصوالتی را به ستاد نانو و در واقع دولت بفروشید.
ً
نــه ،آن موقــع در ســالهای اول اصــا بحــث ســتاد نانــو بــه
عنوان یک کمک بود تا کار را توسعه دهیم.
ما باید پژوهشگاه نفت را به عنوان یک مرکز دولتی ببینیم.
نه ،چون در نمایشگاه تجهیزات به عنوان مشتری خصوصی
آمد و از ما خرید کرد.

ً
خــب امــا مثــا در همیــن حــوزه آب کــه مثــال آخــری بــود که
صحبت کردیم ،شما به نوعی با دولت کار کردید.
تــا یــادم نرفتــه بگویــم که ما بــازار چیــن را دیدیم کــه فضای
کســبوکار در آنجــا پویــا اســت ،درخواســت صنعــت درخواســت
واقعــی اســت ،صنعــت در حــال کار و گــردش اســت و اقتصاد در
حــال حرکــت رو به جلو اســت که وقتــی این اتفاق میافتد شــما
نیازهــای واقعی صنعــت را میبینید و در قبال این نیازها دنبال
محصوالتی میروید که به کار بیایند .خدا را شکر ما توانستیم با
ارتباطاتــی کــه ایجــاد شــد ،محصوالتــی را بــه آنجا صــادر کنیم.
وقتــی آدم ایــن را میبینــد ،تــازه بــاور میکنــد کــه مــا میتوانیــم
ً
محصولمــان را به جاهای دیگر هم بفروشــیم .مثال ما پارســال
توانســتیم بحث صادرات نانوموادمان را به اروپا داشته باشیم؛
اما ما یک وقتهایی آنقدر درگیر مشــکالت داخل هســتیم که
ً
بعضی از پتانسیلهای موجود را اصال نمیبینیم و از آنها غافل
ً
میشــویم و شــاید اصــا اهمیــت آن را نمیفهمیــم؛ امــا ا گر شــما
ً
ً
بدانیــد کــه آنجــا واقعــا یــک چنیــن نیــازی وجــود دارد و مثــا
میتوانیــد محصولتان را به آلمان بفروشــید ،آنــگاه باور خواهید
کرد که ا گر یک محصولی داشــته باشــید که کیفیت و قیمت آن
ً
مناسب باشد ،حتما خواهید توانست که آن را به فروش برسانید
و ایــن کمــک میکنــد بــه اینکــه شــرکت حتــی در شــرایط خیلــی
ســخت اقتصــادی مثل پارســال که مــا ناگهان با ســه چهار برابر

شــدن هزینهها مواجه شدیم ،بتواند سرپا
بمانــد .این نــگاه ما به صــادرات و فروش
به خارج است.

هنوز صادرات اینطور هست؟
بلــه ،در بحــث نانومــواد ارتباطهــای
خیلــی خوبــی شــکل گرفته اســت کــه هم
مربــوط بــه پارســال اســت و هــم امســال،
ارتباطاتی در چین هم شکل گرفته است.
ایــن بحــث تمرکــز خیلــی مهــم اســت کــه شــما میخواهیــد در
بازارهــای خارج از کشــور بــا چه کانالهایی و از چــه طریقی و با
چــه جاهایــی ارتبــاط بگیریــد ،چون هرکــدام یک فضــای خیلی
وســیع و پرمخاطــب هســتند و ورود بــه هرکدام از این کشــورها،
میتواند مســائل خاص خود را داشــته باشــد .االن یکــی از نقاط
تمرکز ما روی چین اســت .برای ایجاد این ارتباط هزینه کردیم
و اینطــور نبــوده کــه یــک دفعــه برویــم و کســی را ببینیــم و
بفروشــیم ،بلکــه شــرایط به ایــن گونه اســت که ا گــر میخواهی
ارتباطــی را شــکل دهی بایــد برای مذاکــرات با افــرادی که پیدا
میشوند ،چند بار بروی و بیایی ،حتی ممکن است که با بعضی
از ایــن آدمهــا خیلی جلو بــروی ،ولی در آخر به موفقیت نرســی،
ولــی خــب ،بــاز باید مانــد و ارتباط دیگــری را محکــم ادامه داد.
موضوعــی که مطرح اســت این اســت که میدانیــد آن فضا نیاز
ً
واقعی را بیان میکند و ا گر واقعا محصول شما به درد او بخورد
و قیمت آن نیز خوب باشد ،میخرد.

شــما اول با دولت کار کردید و بنا بر نیازی که دولت داشــت،
دســتگاهی را بــرای حــذف آرســنیک ســاختید .چــرا بــه دنبــال
فــروش ایــن محصــول بــه شــرکتهای داخلــی دیگری کــه این
نیازهــا را دارنــد ،مثــل گاوداریهــا و صنایــع لبنیــات و صنایــع
دیگــری کــه نیاز جــدی به این کار شــما دارنــد و نیاز به داشــتن
ً
اســتانداردهای خاص و خروجی محصول کامال مشخص دارند
و در حوزه صنعتی میفروشــند ،نرفتیــد؟ حاال این را در حد ایده
بیــان میکنــم ،چرا شــما نرفتید یک دســتگاه کوچــک و خانگی
ً
بســازید که افرادی که دغدغه ســامت دارنــد و مثال میخواهند
در خانه آرسنیک را حذف کنند ،بتوانند از آن استفاده کنند؟ اما
به نظر من شــاید برای شــروع ،رفتن به ســراغ چین گزینه خوبی
نباشد .نظر شما چیست؟
در بحث داخل ،متولی حذف آرسنیک و اینکه آب بهداشتی
سالم مردم تأمین شود ،دولت است.
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کسبوکار نانو
این روش از نظر اقتصادی چطور است؟
هــم از لحــاظ اقتصــادی و هــم از نظــر
ً
سرمایهگذاری ،کامال توجیهپذیر است.

نگاهــی کــه مــا داریــم این اســت کــه هر
زمانــی کــه هــر کــدام از شــاخهها به یک
بلوغــی رســید و محصولــش درآمــد و
فروشش را کرد ،خودش مستقل شود
و کار خودش را بکند.

یعنی با بقیه قابل مقایسه است؟
ً
کامــا! همچنین از لحــاظ بهرهبرداری
هــم خــوب اســت .در مقایســه بــا بعضی از
روشهــا ،هزینــه ســرمایهگذاری آن یــک
مقــدار باالتــر اســت ،ولــی در بهرهبــرداری
ً
کامــا خودش را نشــان میدهــد و ویژگی خیلی مهمــی که دارد،
تلفات کم آب اســت .یکی از بحثهایی که ما داشــتیم هم این
بود که میگفتیم شما این بحث تلفات آب را هم جزء امتیازهای
مثبــت حســاب کنیــد .چــون یــک موضوعــی کــه در مناقصههــا
وجــود دارد ،ایــن اســت کــه امتیازبنــدی میکننــد و بــه شــما
میگوینــد کــه میتوانید شــرکت کنید یــا اینکــه نمیتوانید .یکی
دیگــر از بحثهــای امتیازدهــی که میشــد ،این بود که آیا شــما
تجربــه صنعتــی دارید؟ آیا ایــن کار را کردهاید یا نه؟ ما گفتیم ما
امتیــاز صنعتی کــه نداریم و در مقابل پیمانکارهایی که چندین
ســال اســت دارند کار میکنند فقــط یک پروژه را اجــرا کردهایم؛
یکی هم که بحث فنی اســت ،الاقل در بحث فنی این امتیازها
را بــه مــا بدهید که مــا بتوانیم شــرکت کنیم .در واقــع ما حداقل
امتیــاز را بگیریــم و بتوانیــم قیمت بدهیم که بعد تــازه قیمت ما
مــورد مقایســه قرار بگیرد .شــرکتهای آب و فاضالب هر شــهر و
روســتا ســاختار حقوقــی خــودش را دارد و همــه چیــز مســتقل و
متفاوت است.
اینها برای چه زمانی است؟
برای سال  ۹۵به این طرف است .سال  ۹۵که پروژه اردبیل
شــروع شــد و مــا وارد کار بازاریابــی در ایــن حوزه شــدیم ،تــازه با
چنین چالشهایی مواجه شــدیم که بایســتی در هرکدام از این
فضاها ورود کنیم .حتی گذاشتن قرار جلسه ،یکی از چالشهای
ما بود و به این راحتی زمانی برای قرار جلسه نمیدادند .اینها
همــه کلــی زمــان برد تــا اینکــه کار به ایــن نقطه رســید .حتی ما
پارســال توانســتیم اولین مناقصه را برنده شــویم .ما پارســال در
مناقصــات روســتایی برنــده شــدیم و امســال توانســتیم در
مناقصــات شــهری و بــا حجم تصفیه بســیار باالتر برنده شــویم؛
چــون ظرفیتهــای هریــک از اینهــا متفــاوت اســت و ورود بــه
هرکدام از اینها پروســههای طوالنی داشت .این بخش حذف
ً
آرســنیک کــه قطعــا مخاطبــان دولتــی دارد ،ولــی مــا کارهــای
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دیگــری هم کردیم و غیــر از بحث نیترات
که ســال  ۹۵بــه جواب رســید ،روی بحث
نمکزدایــی کار کردیــم کــه نمکزدایــی
ً
مخاطبانش کامال میتواند متفاوت باشــد
و بخشهــای خصوصی کوچک و بزرگ را
شامل شود.

آیــا شــرکتهای تولیــد آب معدنــی هــم
میتوانند مشتری شما باشند؟
ً
ً
بلــه ،دقیقــا! مثــا ما برای بحث آرســنیک با چند شــرکت آب
معدنی بحث داشــتیم ،اما شــرکت هنوز به این نتیجه نرســیده
است که وارد فضای خانگی شویم ،ولی روی نمک بله ،به این
نتیجــه رســیدیم .ما چــون دســتگاهها را بــرای فضــای صنعتی
ً
میســاختیم ،مقیاسهــا بــزرگ بــود .پارســال دقیقــا بــه همیــن
نقطــه رســیدیم کــه همه صنایع که بــزرگ نیســتند و احتیاج به
سیستمهایی با ظرفیتهایی که ما تولید میکنیم ندارند ،پس
مــا بایــد دوباره این را هم کوچکســازی ( )Scale Downکنیم.
این کار هزینه میبرد .ما از پارسال شروع کردیم و یک دستگاه
هــم فروختیــم ولــی چنــد برابــر آن چیــزی کــه خریدنــد ،هزینــه
کردیــم و اولیــن مشــتری مــا گاوداری بــود .بــرای مناطقی مثل
اصفهان ،یزد و کرمان که کمبود آب دارند ،هدر رفت آب خیلی
مهــم اســت و بــرای آنهــا بســیار جذاب اســت که با مقــدار هدر
رفت خیلی کم ،میتوان آن میزان آبی که موردنیازش هست را
تأمیــن کــرد .همچنیــن جــزء کارهایــی کــه االن داریــم انجــام
میدهیــم ،ایــن اســت که بــا توجــه به مشــکالتی کــه فضاهای
دولتــی دارنــد ،بخشــی از کار را به ســمت مشــتریان خصوصی و
صنایــع کوچــک بردیــم .نکتهای که وجــود دارد این اســت که
جاهایــی مثــل گاوداریها که ما به آن فروختیم ،زیاد هســتند.
ً
مثــا یک جــای دیگری هم که ارتباط گرفتیم و صحبت کردیم
و االن به عقد قرارداد بسیار نزدیک است ،کارخانه کنجدسازی
است که آنجا اینطور است که در این صنعت تعداد واحدهای
زیادی (در حدود  ۳۰۰تا) وجود دارد و شــرایط به گونهای است
که ا گر شما یکی دو تا هم بفروشید ،بقیه هم راغب میشوند که
بخرنــد .حاشــیه ســود پاییــن اســت ولــی شــما تعــداد بیشــتری
میتوانید بفروشید .از پارسال بازاریابی صنایع کوچک را شروع
کردیم.
سؤالم این است که آیا شما میروید و محصول صنعتی آن را
میسازید و بعد میگویید که خوب بود و حاال بیاییم یک مقدار

توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگشدن
برای دستگاه صنعتی تصفیه آب؟
بلــه .همیــن االن ما چند پــروژه دولتی داریم کــه برای انجام
هــر یــک از آنهــا کلــی نیــرو و آدم نیــاز دارد و هرکــدام ســازوکار
خــودش را دارد .دیــدی که ما داریم این اســت کــه هر زمانی که
هــر کدام از شــاخهها به یــک بلوغی رســید و محصولش درآمد و
فروشش را کرد ،خودش مستقل شود و کار خودش را بکند .این
هم به خاطر تنوعی است که وجود دارد و ما به این رسیدیم که
ً
با این تنوع ،قطعا نمیتوانیم بهطور همزمان از پس همه آنها
ً
برآییــم .چــون یک جاهایــی واقعا احتیــاج به تمرکــز دارد و باید
چنــد نفــر باشــند کــه فقــط دنبــال همیــن کار برونــد .در بخــش
صنایع کوچک هم همینطور است و یک بخشی از مخاطبها
هــم شــرکتها ،کارخانههــای داخــل هــر اســتان و حتــی
کارگزاریهــای اســتانی میشــوند کــه مــا داریــم روی اینهــا کار
ً
میکنیم .مثال ما االن با یک نفر در اصفهان در ارتباطیم تا بتواند
آنجاها را شکل دهد ،با یک نفر هم در استان یزد ارتباط گرفتیم
پروژه حذف نیترات از آب
ً
و حتی داریم به این فکر میکنیم که مثال ا گر تعداد فروش ما در
ً
یزد زیاد شد ،این فردی که با آن در ارتباطیم ،دیگر حتی بخش
کوچکســازی ( )Scale Downکنیــم و مثــا کســبوکار آن را
خدمــات پــس از فــروش را هــم او بتوانــد انجام دهــد؛ یعنی یک
درست کنیم؟
آموزشــی بدهیــم و پشــتیبانیهای فنــی کنیــم کــه دیگــر آن فرد
بــرای مخاطــب دولتی ،مــا مناقصههــا را رصــد میکنیم و آن
بتواند خودش همه کارهای استان یزد را ساماندهی کند و فقط
جاهایی که الزم باشد ارتباط بگیریم ،اقدام خواهیم کرد و حتی
بیایــد این طرف ســفارشها را ثبت کنــد و محصوالت را بگیرد و
یــک جاهایــی کــه نیــاز بــه درخواســت جلســه باشــد هم جلســه
دیگــر بقیه کارهای نصب ،راهاندازی و خدمات پس از فروش را
میگذاریــم کــه توجیــه بشــوند کــه بیاینــد مــا را در مناقصــه
خــود آن شــرکت بتوانــد انجــام دهــد .داریــم روی ایــن هــم کار
بگنجاننــد .ایــن یکــی از پروســههایی اســت کــه خــودش زمان
میکنیــم کــه بتوانــد یــک مقــدار کارهای شــرکت را ســبک کند،
طوالنــی نیــاز دارد .در واقــع در اهــداف مــا یــک بخــش مهــم
ً
چــون قاعدتــا ما همه این کارها را با هم نمیتوانیم خوب پیش
مخاطب دولتی هست که مربوط به آبهای شهری و روستایی
ببریــم .یــک بخــش دیگــر هــم پســاب اســت .وقتــی بــه یــک
اســت و مــا فکــر میکنیــم کــه مســیر ایــن کار را پیدا کردیــم و در
مجموعــهای از توانمنــدی رســیدهایم ،امــکان اســتفاده از آن،
جایــی قــرار داریم کــه دیگر میتوانیــم محکم باشــیم و مطمئن
راهــکار جدیــدی را پیــش روی مــا بــاز
حرکت کنیم.
میکنــد .خود بحــث تصفیه پســاب خیلی
ای ــن چــالــش  Scale Upدرحـ ــال رخ
متنوع اســت .شــما میگویید پــروژه اما ما
ده ســال دیگر شــرکت شــما چه شرکتی
دادن اسـ ـ ــت .مـ ــا پـ ــارسـ ــال اول ــی ــن
بــه ارســنیکزدایی بــه چشــم پــروژه نگاه
است؟
مناقصه روستایی را بــرنــده شدیم،
نمیکنیم ،چون دیگر یک کاری اســت که
ده ســاله دیگــر! ببینیــد مــن تــازه االن
ع ــدد مناقصه یــک مــیــلــیــارد تــومــان
انجــام شــده و همــه زوایای آن مشــخص
بعضی شاخهها را به شما نگفتم!
ب ــود؛ ام ــا امــســال در چــنــد مناقصه
ً
پنج
در
ـم
ـ
ه
روی
ـه
ـ
ک
ـم
ـ
ـردی
ـ
ک
ـت
ـ
ـرک
ـ
ش
شــده و تقریبــا دارد بــه یــک کار تکــراری
شهر مــعــادل بیست و یــک میلیارد
تبدیل میشــود .ولی به نظر من ،در مورد
همین حوزه آب را بگویید.
تومان برنده شدیم .این اتفاق دارد
پســاب تــا مدتهــا میتوانــد هرکــدام از
یکــی از بحثهایــی که ما داریــم ،برند
رخ میدهد و این مسیر در حال طی
مســائل آن یــک پروژه واقعی باشــد ،چون
شــدن اســت؛ یعنی جدا شــدن ()Spin off
شدن است.
هــر مشــخصهای کــه تغییــر کنــد ،خودش
یــک ســری شــرکتهایی کــه بــه بلــوغ
میتواند کلیه طراحیها را تغییر دهد.
رسیدند.
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کسبوکار نانو
آیا االن الزم است که وارد آن شوید؟
بگویم شدهایم ،چه کار میکنید؟! (با خنده)
ً
واقعــا آیــا بــه نظرتــان دلیلــی دارد بــا مــدل کســبوکاری کــه
داریــد ،این کار را انجام دهید؟ شــما میتوانید تمرکزتان را روی
همیــن مشــتری دولتــی کــه داریــد بگذاریــد و کمک کنیــد که او
کارش را بهتــر انجــام دهــد و حتــی شــما در ایــن کار در مقیــاس
جهانــی وارد شــوید؛ یعنــی بــا قیمتهایــی کــه در ایــران داریــد،
بروید و وارد بازار کشورهای دیگر مثل عراق ،سوریه ،افغانستان
و حتــی چیــن و اروپا شــوید و روی این کار تمرکز داشــته باشــید.
بعد از آن شــما به یک شــرکت با فروش جهانی تبدیل میشــوید
کــه روی ایــن کار تخصــص دارد .در واقــع شــما بــه جــای اینکه
بیاییــد و چنــد پــروژه بگیریــد ،بــه یــک برنــد تخصصــی تبدیــل
میشــوید .ا گــر من بخواهم با ادبیات دیگــری این را بیان کنم،
شــما بایــد بــزرگ شــدن ( )Scale Upرا تمریــن کنید و ایــن را یاد
بگیرید.
ً
آخــر مــا معمــوال از  Scale Upشــروع میکنیــم و بعــد ناگهــان
میبینیم که داریم  Scale Downمیکنیم .بیشــتر پروژههای ما
که اینطور بوده است.

داشــت و یــک ســری پســابها را داده بود که بــا فناوریهای ما
بــرای آن راهحــل وجــود داشــت و میشــد کــه ایــن کار را انجــام
بدهیم .یک بخشــی از آن هم یک کار جدید میخواســت که ما
گفتیــم کــه نمونه بفرســت تــا مــا آن را در قالب تحقیق و توســعه
امتحان کنیم .در واقع بخش تولید دارد کار خودش را میکند و
بخش پروژه هم کار خودش را انجام میدهد .حاال فرض کنید
ً
کــه تحقیــق و توســعه مثــا نمونه پســاب میگیــرد و پــس از پنج
شش ماه کار روی آن ،جواب میگیرد ،بعد ما میگوییم که پس
ایــن کار را هــم میتوانیم بکنیم و میتوانیم از این شــاخه برای
خــود ،مخاطــب جــذب کنیــم .مــا وقتــی ایــن کار را میکنیم که
مطمئــن باشــیم کــه یــک ارزشافــزودهای تولیــد میکنــد و فــرد
دیگــری نمیتواند این کار را انجام دهد که ا گر اینطور باشــد و
کســی بتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد مــا ورود نمیکنیــم؛ اما ا گر
مطمئن شویم که کار ما ارزشافزودهای دارد ،این را میآوریم و
وارد بــازار خودمــان میکنیــم .درســت اســت کــه این اســتراتژی
خیلی درســت و هوشــمندانهای نیســت ،ولی مــا در چین همین
روشــی را انجــام دادیــم کــه یک ســال قبــل روی پســاب ترکها
انجام داده بودیم .آنجا تا اینکه این جزء کارهای قابل انجام
مــا عنوان شــد ،یک نفر مخاطــب آن را جدی گرفت و حاال البته
بعــد از کلــی رفتوآمــد ،اولیــن کار جــدی مــا روی تصفیــه رنــگ
انجام شد.

نه! اندازه دستگاه را نمیگویم .منظورم از نظر تکرار فروش و
جریان درآمدی اســت که شــرکت میتواند داشــته باشد .به این
درســت اســت .ولــی نظر من این اســت کــه در ایــران ،چه در
مشــخص بــزرگ از
پایــدار
معنــی کــه شــما یــک جریــان درآمدی
ِ
ِ
حــوزه تصفیــه و چه حوزه پســاب ،وقتــی اینقدر مشــکل جدی
فروش یک محصول در مقیاس جهانی داشــته باشــید و بعد در
داریم و بازاری است که خودتان هم وارد آن شدهاید و دیدهاید
کنار آن تحقیق و توسعههای دیگری دارید و حوزههای دیگری
ً
ً
کــه هرچقــدر پیــش بروید واقعــا میتوانیــد فــروش محصوالت و
را نیز رصد میکنید ،ولی عمال شــرکت تبدیل میشــود به شرکتی
خدماتتــان را بــزرگ ( )Scale Upکنیــد ،روی ایــن بحــث تمرکــز
کــه بــه ایــن شــناخته شــده اســت کــه توجیــه دارد ،قیمــت آن
ً
ً
کنیــد کــه شــرکت واقعــا بــه شــرکتی بــا جریــان درآمــدی کامــا
مشخص است ،قابل اعتماد بودن آن مشخص است و خدمات
پرسنل متخصص تبدیل
یک
و
مشــخص
پس از فروش مشخصی را ارائه میدهد.
ِ
شــود و حتــی قطعــه تولیــد کنیــد کــه همه
مشــکلی که وجــود دارد ،این اســت که
بخــش تحقیــق و توســعه مــا خیلــی فعال
اینهــا به یــک فرآینــد قابل تکــرار تبدیل
یکی از کارهایی که در بحث استراتژی
است.
میشــود .مثــل خــط تولیــد خــودرو کــه
شــرکت از اواخر سال گذشته و اوایل
فرآینــدی اســت کــه تولیــد میکنــد و
امســال روی آن کار کردیــم ،ایــن بــود
بیش فعال است! (با خنده)
میفروشــد و تا موقعی که مشــتری هســت
که همه پروژههای تحقیق و توســعه
بله ،یک زمانی ما آمدیم و گفتیم که ما
ایــن کار را ادامــه میدهــد .ایــن میشــود
کــه از ابتــدا تــا بــه االن داشــتهایم را
فهرســت کردیــم و از داخــل همانها
شــرکت آبــی هســتیم و در نمایشــگاه
جریــان درآمــدی اصلــی آن و بعــد در کنــار
ً
اولویتهای خود را مشخص کردیم.
تخصصی آب شرکت میکنیم .بعد مثال در
ایــن کار ،روی چیزهــای دیگر کار میکند.
ً
نمایشگاه آب شرکت کردیم و یک مشتری
مــن فکر میکنم کــه واقعا این یک چالش
از ترکیــه آمد که این مشــکل پســاب رنگی
جدی است.
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توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگشدن
یکــی مرتبــط بــا کاربردهــای نانومــواد کــه
این چالش  Scale Upدارد رخ میدهد.
اولینش جوهرهای رســانا است ،کاری که
ما پارسال اولین مناقصه روستایی را برنده
ایــن واحــد به خوبــی بر آن متمرکز شــده و
شــدیم ،عــدد مناقصــه یک میلیــارد تومان
االناگر بخواهیددهتانیرویتحقیقوامیدوارم در شــش ماهه اول سال بتوانیم
بــود؛ امــا امســال در چنــد مناقصــه شــرکت
توسعهجدیدبگیریدچه کار میکنید؟
ً
 خیلی چالش بزرگی است .اصال یکیبــه اولیــن محصــول نهایــی برســیم .ایــن
کردیــم کــه روی هــم در پنــج شــهر معــادل
منابع
ــش
خ
ب
مــا
مهــم
هــای
ش
چال
از
مربــوط بــه اولیــن فنــاوری مــا کــه همــان
بیســت و یک میلیارد تومان برنده شــدیم.
انسانی بوده و هست.
 EEWاست .دو تا کاربرد هم که دوباره ما
این اتفاق دارد رخ میدهد و این مســیر در
ً
در حوزه کویتاســیون زنــده کردیم :نفت و
حال طی شــدن اســت .مثــا در ســالهای
صنایع غذایی.
 ۹۳و  ۹۴بود که ما دستگاه تولید نانوذرات
ً
بخــش صنعتــی هــم در حــوزه آب کامــا فضــای خــودش را
( )PNCرا میفروختیــم و البتــه خودمــان روی بازاریابــی آن کار
دارد .خــود آب ســه بخــش دارد کــه شــامل بخشهــای دولتی،
نمیکردیــم ،اما وقتی وارد بحث آب شــدیم ،وقتی نگاه میکنید،
ً
ً
بخشهای خصوصی و بخش پســاب اســت .این بخشــی است
میبینیــد کــه بقیه پروژههای مــا تقریبا متوقف مانــد و عمال ما تا
که دارد در صنعت کار خودش را میکند.
ســال  ،۹۶همــه تمرکزمــان را روی بخــش آب گذاشــته بودیم که
خوب بفروشیم.
منظورتان از  EEWچیست؟
 EEWهمــان پلتفــرم انفجــار الکتریکــی ســیم ،بــرای تولیــد
من فکر میکنم به همین خاطر در این زمینه خوب پیشرفت
نانوذراتمــان بــود .در بحث کویتاســیون هم که مــا دو تا حوزه
کردید.
صنایع غذایی و نفت را به جریان انداختیم .همچنین قرار شده
به احتمال زیاد همین است .چون دیگر این حوزه احتیاج به
اســت کــه تــا پایان امســال در حــوزه نفــت ،روی دو محصول به
تمرکز داشت و باید در آن کار میکردیم .جایی بود که باید برای
ً
جمعبنــدی برســیم؛ یعنی ا گر ایــن دو پروژه توانســت به فروش
آن وقت میگذاشــتیم .مثال کلی از توان سیســتم ما صرف جلسه
برســد ،آنــگاه پروژههــای دیگــر را در دســت بگیریــم ،چــون
گرفتــن بــود و اینکــه برویــم و بــا اســتانهای مختلــف ارتبــاط
شاخههای این حوزه بسیار متنوع است.
بگیریــم .هــم بــرای شــهری و هم بــرای روســتایی؛ بایــد معرفی
میکردیم که این محصول چیست و تازه ا گر برای آنها جذاب
االن چنــد درصــد از درآمــد شــرکت صــرف تحقیــق و توســعه
میشــد ،میتوانســتی قــرار جلســه بگیــری و بــروی و ارائــه کنی.
میشود؟
همه اینها هم هزینه و همزمان میبرد .ما یکی دو سالی برای
ا گــر بخواهم درصــدی از درآمد فروش را بگویم ،شــاید خیلی
ایــن فضــا زحمــت کشــیدیم .چــون خوشــبختانه هــم در آب کار
زیاد نباشد و چیزی در حدود  ۱۰درصد باشد .این عدد نسبت به
خــوب پیــش رفــت و هم توانســتیم صــادرات نانومواد را داشــته
قراردادهای امســال است .ولی در سالهای قبل همه درآمد ما
باشــیم و هــم بحث چین راه افتاد ،از پارســال تا بــه حال ،به هر
صرف هزینههای جاری و پروژههای جدید میشد.
حال شــرکت توانســت جــان دوباره بگیرد و به همیــن دلیل ما از
پارســال شــاخه نفت را مقداری بــه جریان انداختیــم .البته یک
ً
بــرای یک کار جدیدی کــه میخواهند بکنند ،چقدر از تالش
مقــدار کــه نه ،واقعا دوباره بچهها روی آن متمرکز شــدهاند و در
و انرژی ساختارتان درگیر این مسائل میشود؟
واقــع یــک گــروه بــرای ایــن کار آوردیــم .بحــث نفــت هــم از آن
ما پارســال بخش تحقیق و توســعه را دوبــاره احیا کردیم .در
بحثهایــی بــود کــه از زمانــی کــه روی کویتاســیون کار کردیــم
ً
واقــع بچههایــی که قبال در پــروژه تحقیقاتــی آب بودند االن به
جرقههــای آن خــورده بــود ،امــا چون کارهــا خیلی متنوع شــده
مهندسی آب تبدیل شدهاند و روی طراحی فرآیند مهندسی کار
بــود ،آنهــا را متوقــف کردیــم .یکی هــم در حوزه صنایــع غذایی
میکنند .ما برای بخش تحقیق و توســعه ســه نیروی جدید که
کاری را که از قبل شــروع کرده بودیم ولی نیمهکاره مانده بود را
دو نفــر آنها دکتری دارنــد را گرفتیم که یکی از آنها به صورت
دوبــاره در دســت گرفتیــم؛ یعنــی از پارســال مــا دو حــوزه دیگــر
متمرکــز روی حوزه نفت کار میکند و یکی دیگر به عنوان اولین
کویتاسیون را زنده کردیم.
کار ،روی بحث جوهر کار میکند .میخواهم اینطور بگویم که
در حقیقت بخش تحقیق و توســعه ما چند شــاخه اصلی دارد.
پياپی  | 261شماره  | 4تیر  | 1398سال هجدهم |

| 15

کسبوکار نانو
مــا االن همــه پروژههــای خود را فهرســت
کردهایــم .یکــی از کارهایــی کــه در بحــث
اســتراتژی شــرکت از اواخر ســال گذشته و
اوایل امسال روی آن کار کردیم ،این بود
که همه پروژههای تحقیق و توسعه که از
ابتــدا تــا بــه االن داشــتهایم را فهرســت
کردیــم و از داخــل همانهــا اولویتهــای
ً
خود را مشــخص کردیم .مثال حتی همین
پروژههایــی کــه بچههــا در نفــت انجــام
میدهنــد را دوبــاره آمدیــم و تفکیــک و
ً
اولویتبندی کردیم و گفتیم که مثال شما
امســال روی این دو تا کار میکنید ،ا گر به
جــواب رســید ،بعــد میآییــد ایــن
اولویتهای بعدی را شروع میکنید.

کسانی کهجلسهاول ISOمینشستند
و بــا کاغذهــا ور میرفتنــد و انــگار کــه
داشــتند حــرص میخوردنــد ،در آخــر
ســال بــه گونــهای شــده بــود کــه خــود
آنهــا میآمدند و میگفتند کــه دادهها
اینطــوری اســت و ایــن خیلــی خــوب
اســت و در زمــان ممیزی آنقــدر خوب
دفــاع کردند که من خودم لذت بردم که
ً
نــه! انگار واقعا یک اتفــاق خوبی افتاده
است .اگر شرکت بخواهد شکل بگیرد
و بزرگ شــود و ســاختار داشــته باشــد،
این الزم است.

همشــهری بگذاریــد در خیلــی از ایــن
ســایتهای کاریابی هم منتشــر میشــود.
در ایــن مــورد امــا مــن تجربــه خوبــی از
ً
کاریابی سایت ستاد نانو ندارم .شاید واقعا
گزینههــای خوبــی بوده باشــند ،امــا خیلی
وقتهــا این کار را به بچهها میســپاریم.
فرض کنید طرف دانشجوی دکتری است
و یــا تــازه دکتــری را تمــام کــرده و پیش ما
آمــده اســت و فعالیــت میکنــد؛ مــا بــه او
میسپاریم که ا گر دوروبر خودت آدمهای
توانمنــدی را میشناســی ،بــه مــا معرفــی
کــن .بــا ایــن ســپردن ،یــک وقتهایــی
نیروهای بهتری معرفی میشوند.
چطــور به دانشــجویان دکتــری انگیزه

این افراد را از کجا پیدا کردید؟
بچههای نفت را مهندس رخشــا از قبل میشــناختند .کســی
کــه در بخــش صنایــع غذایی آمــده اســت ،از قبل با کار ما آشــنا
شــده بــود و حتــی آمــده بــود و پــروژه کارشناسیارشــد خــود را با
سیستم ما گرفته بود و یکی دو سال با ما در ارتباط بود؛ خودش
هم ما را پیدا کرده بود.
ً
واقعا بچههای گروه تحقیق و توسعه خیلی فعال و با انگیزه
هســتند کــه حضورشــان بــه تحقیــق و توســعه شــرکت جــان
دوبارهای داده است.
االن ا گر بخواهید ده تا نیروی تحقیق و توسعه جدید بگیرید
چه کار میکنید؟
ً
خیلــی چالــش بزرگی اســت .اصال یکــی از چالشهای مهم ما
بخش منابع انسانی بوده و هست.
چه کار میکنید؟ االن ا گر یکی از مســائل این باشــد که ده تا
نیرو میخواهیم ،کاری که میکنید ،چیست؟
ً
واقعا یکی از چالشهای مهم اســت که بتوانید نیروی خوب
و بــا انگیــزه پیــدا کنید .نیرویی که فضای ما را بفهمد و دوســت
داشــته باشــد .برای این کار از معرفی افرادی که میشناســیم و
همینطور روشهای معمول آ گهی استفاده میکنیم.
آ گهی در کجا؟
ً
آ گهــی در ســایتهای کاریابــی و در همشــهری .مثــا ا گــر در
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همکاری میدهید؟
ً
انگیــزهای کــه درنظــر گرفتیــم کــه خصوصــا ا گــر یــک نیروی
خوب و قوی بخواهد بیاید و فقط حقوقبگیر نباشد ،این است
کــه بتوانــد در آن شــاخهها قــرار بگیــرد؛ یعنی شــما یکــی نیروی
خوب تحقیق و توســعه باشــید کــه ا گر برند آنجا شــکل گرفت،
بتوانید در سود آن به یک میزانی سهیم باشید .ولی باید متعهد
باشــند کــه همچنــان در تحقیــق و توســعه فعالیت کننــد .چون
چیزی که برای  PNFمیبینیم ،یک شــرکت تولید دانش اســت؛
یعنــی بیایــد و محصــول جدیــد تولیــد کنــد و دانــش جدیــدی را
ً
توســعه بدهد و مثال همان ده سال دیگر که میفرمایید ،شرکت
به طور مستقیم در مناقصه شرکت نکند و محصول تولید نکند،
بلکــه دانــش محصــوالت جدیــد را تولیــد کند و ایــن محصوالت
جدید را شــرکتهای اقمــاریاش تولید کنند و هزینههایش را از
ســود شــرکتهایش کســب کنــد .بــه گونــهای تبدیــل بــه یــک
هلدینگ شود.
چرا از ابتدا به فکر تولید فناوری و فروش آن به شــرکتهای
دیگر نبودید؟
ً
شــاید ایــن کار را هــم بکنیــم ،خصوصــا در بحثهــای نفــت،
چــون ایــن حــوزه ســازوکارهای خــاص خــودش را دارد .در واقع
شــاید ا گر نخواهیم وارد پیچیدگیهای حوزه نفت شــویم ،آنجا
بهتر باشد که کل کار را بفروشیم به یک مجموعهای که کارش
ایــن اســت و در آن حــوزه کار میکنــد و میفروشــد .اینهــا یــک
سری مسائلی است که داریم به آنها فکر میکنیم.

توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگشدن
مــن ایــن را به عنــوان یک مســئله جدی میبینم .شــما یک
ســری دســتگاه تولیــد نانــوذرات داریــد ،االن فروش شــما چطور
اســت؟ آن را چطــور میبینیــد؟ چطــور میخواهید آن را توســعه
ً
دهیــد؟ مثــا من بــا مدیرعامل شــرکتی صحبت میکــردم که به
کشــورهای مختلــف اروپایــی و غیراروپایــی محصوالتشــان را
صادر میکنند و جزء عالیق آنها هم بود که از شرکتهایی که
فنــاوری را خــوب توســعه دادهاند ولــی در بحث فروش مشــکل
دارنــد و شــاید نــگاه آنهــا خیلــی روی توســعه فــروش نباشــد،
فنــاوری را بخرنــد و جــزء لیســت محصــوالت خودشــان داشــته
باشــند و خودشــان آن را توســعه بدهند؛ یعنی شــما آن دانش و
فناوری را به یک شرکت دیگری منتقل بکنید و آن شرکت بیاید
توسعه بازار آن را انجام بدهد .آیا شما خودتان همچنین نگاهی
دارید که بیایید فناوریهای خود را منتقل کنید و بفروشید؟
شــاید بایــد روی دســتگاه تولیــد نانــوذرات ( )PNCاین کار را
بکنیــم ،امــا چــون که بچــه بزرگ ما اســت و خیلی آن را دوســت
داریــم ،نه! من روی دســتگاه تولیــد نانوذرات هم بــاز دارم این
شاخه برند شدن را شکل میدهم.

چقدر هزینه کردید؟ آیا ستاد نانو هم کمک کرد؟
ســتاد نانو کمک میکرد .بعد از  ISOبه ما پیشنهاد دادند که
میتوانید  CEهم بگیرید.
 ISOرا هم ستاد نانو کمک کرد؟
بــرای  ISOاول ســتاد نانــو کمــک کــرد کــه  ۲۰۰۸بــود ،امــا ما
پارسال برای  ،۲۰۱۵خودمان کارهایش را انجام دادیم ۲۰۰۸ .را
یــک جورهایــی هنــوز نمیفهمیدیم کــه چهطــور میتواند مفید
باشــد .راســتش یک مقدار شــکل و شــمایل آن جذاب نبود و در
واقــع کاغــذ پرکنــی بود .ولی ســال گذشــته از اول ســال ما دیگر
عزم خودمان را جزم کردیم که تغییرات اساسی انجام بدهیم و
تصمیم گرفتیم که آن  ISOقبلی را هرچه قدر عیب و ایراد دارد،
ً
برطرف کنیم و همه را واقعا به هم زدیم.

ً
چهجوری؟ مثال چه عیب و ایرادهایی داشت؟
فقــط سیســتم کاغذ پرکنــی بود دیگــر! یعنی طــوری نبود که
ً
مشــکالت را رفــع کند و جایــی که مثال به یک ســری مدارک نیاز
داریــد ،نیــاز شــما را برطــرف کنــد .میخواهــم بگویــم حتــی یک
ً
جاهایی هم ایراد از خودمان بود که بعضا آن موقع بچهها فقط
شما االن کجا تولید میکنید؟
به خاطر ممیزی اســناد را کامل میکردند .همچنین آن موقع ما
تولید دســتگاههای ( PNCنانوکلوئیدســاز) در پارک دانشگاه
فقط دســتگاه تولید نانــوذرات ( )PNCتولید میکردیم آن زمان
آزاد پردیس انجام میشود.
ســاختاری کــه تعریف شــده بود ،خیلــی محدود بــود و بعد از آن
شــرکت یک انبساطی پیدا کرده بود که بایستی چیزی متناسب
کل تولید؟
بــا ایــن فضا میبــود .همــه اینهــا را ما پارســال انجــام دادیم و
نــه! بعــد از اینکه شــروع بــه کار صنعتی کردیــم ،در احمدآباد
مســتوفی ســوله گرفتیــم کــه آنجــا هنــوز هســت و آن را بــرای
خیلــی هــم طــول کشــید؛ مــا از اول ســال که شــروع کردیــم تازه
کارهای تحقیقاتی گذاشــتیم .پارســال که
اســفند ممیــزی شــدیم .خــب خدا را شــکر
کارهــای آبــی مــا زیــاد شــد ،یــک ســوله در
بچههــا هــم خیلــی خــوب ارتبــاط برقــرار
ً
سیمین دشت کرج اجاره کردیم که خب،
 به بحث ثبت شرکت برگردیم .شرکت کردنــد؛ مثــا کســانی کــه جلســه اول ISOکارخانهای اســت که فضای بسیار بزرگ و
مینشســتند و بــا کاغذهــا ور میرفتنــد و
شما مسئولیت محدود است ،درست
خوبــی دارد و بــرای ایــن منظور اســت که
انــگار که داشــتند حــرص میخوردنــد ،در
است؟ چرا؟
آنموقعمیخواستیممسئولیتمانبتوانیــم آنجــا را بــرای پروژههــا و تولیــد
آخــر ســال به گونــهای شــده بود کــه خود
باشد!
محدود
صنعتی خودمان بیشتر استفاده کنیم.
آنهــا میآمدنــد و میگفتنــد کــه دادههــا
 خــب االن چــه؟ آیــا خــوب نیســت کــهً
اینطوری است و این خیلی خوب است و
تغییر بدهید و مثال یک شرکت دیگری
داشــته باشــید که این امکان را داشــته در زمان ممیزی آنقدر خوب دفاع کردند
آیا شما در بحث استانداردها و مجوزها
ً
ً
که من خودم لذت بردم که نه! انگار واقعا
هم چالشهایی داشتید؟
باشید که مثال به بورس بروید؟
ً
 اتفاقــا ایــن یکی از چیزهایی اســت که یک اتفاق خوبی افتاده اســت .ا گر شرکتبلــه ،برای همــان بچه بــزرگ خودمان
داریم روی آن صحبت میکنیم.
بخواهــد شــکل بگیــرد و بــزرگ شــود و
کــه گفتــم خیلــی هــم دوســتش داریــم
ساختار داشته باشد ،این الزم است.
(دستگاه تولید نانوذرات)  CEگرفتیم.
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پایلوت تصفیه آب  -اردبیل

فکر میکنید که چه زمانی الزم است؟ از ابتدا؟
ً
نــه ،از ابتــدا کــه قطعا نــه! از وقتی کــه روندی شــکل گرفته
باشــد و دیگــر شــما یــک محصولــی داریــد و فــروش میکنیــد و
ً
مراجعهکننده دارید؛ در واقع زمانی که بشود واقعا به شرکت به
عنوان یک سازمان نگاه کرد؛ تا وقتی که به آن نقطه نرسیده
است نه!
در بحث مجوزها و استاندارد به جز  ISOچه کار کردید؟
 ISOو  CEرا کــه روی دســتگاه گرفتیــم .مــا از پارســال یــک
بحــث تعریــف اســتانداردی را هــم روی جاذبهــای آرســنیک
شــروع کردیــم کــه چــون اســتاندارد تعریــف شــدهای نداشــت،
روندهای طوالنی خودش را باید طی کند.
در دنیا یا در ایران؟
در ایــران نیســت .تأییدیههــای خارجــی آن هســت ،ولی در
ً
ایــران مثــا یکــی از مشــکالت مــا در اردبیــل ایــن بــود کــه جزء
بندهــای رایــج قــرارداد بــود کــه میگفــت شــما بایــد تأییدیــه
ً
اســتاندارد داشته باشــید .ما میگفتیم که اصال وجود ندارد ،اما
پیــش هرکســی کــه میرفتیــم ،فقــط مــا را پــاس میدادنــد.
ً
روندهــای اداری را هــم کــه دیدهایــد که بــه اربابرجــوع اصال
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ً
جــواب درســت نمیدهنــد؛ مثــا ما میخواســتیم یــک نامهای
بگیریم که خب شــما که میگویید چنین اســتانداردی ندارید،
ً
ایــن را بــرای مــا بنویســید؛ کارفرمای مــا گیر داده اســت و اصال
پول ما را بلوکه کرده است و کلی ضمانتنامه و پیشپرداخت
ً
مــا را نگــه داشــته اســت کــه مثــا شــما ایــن بندهــا را رعایــت
ً
نکردهاید .واقعا خیلی این طرف آن طرف شــدیم .در نهایت از
وزارت بهداشــت یــک نامــه بردیــم کــه نوشــته بودنــد کــه این
موضوعی که شــما میگویید از وظایف وزارت بهداشــت نیست
و بــه وزارتخانه مطبوع برمیگردد؛ وزارتخانه مطبوع هم گفته
اســت کــه کنتــرل کیفــی خودتــان کفایــت میکنــد .در نهایــت
کنترل کیفی خودشــان یک ســری تســتها و آنالیزها گرفتند و
گفتنــد کــه کنترل کیفی این اســتان روی این پروژه نظر مثبت
دارد .خدا را شکر با این دیگر قبول کردند .به هر حال به خاطر
ً
این حساســیتی که در بحث آب هســت ،ما عمال با خود کنترل
ً
کیفیهــا خیلــی مواجه هســتیم و باید بــا آنهــا کار بکنیم .مثال
روی پروژه نیترات تهران تازه چون تجربه قبلی وجود داشــت
و سازوکار اجرای این پروژه یک مقدار بهتر شکل گرفت ،شش
مــاه فقــط خود کنتــرل کیفــی آب و فاضالب تهــران ناظر پروژه
ً
بــود و هــر روز میآمدنــد و نمونــه میگرفتند ،یا مثــا یک روز در
ً
میــان تســت میگرفــت و نتایــج آن را ثبت میکــرد اینها واقعا

توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگشدن
ششماه کار ما را نظارت و ارزیابی کردند .نامهای که ما از آنها
گرفتیــم ،میتوانســت به عنوان یــک تأییدیه و یک اســتاندارد
داخلی معتبر باشد.
آیــا نیــاز بــود کــه مجــوز دیگــری هــم بــرای محصوالتــی که
داشتید ،بگیرید؟
نــه ،چــون اســتاندارد خاصی برای دســتگاهها وجود ندارد و
بیشتر به نظر کارفرما برمیگردد.
آیــا شــما در بحــث قراردادهایــی کــه میبندیــد ،از مشــاور
ً
حقوقــی اســتفاده میکنیــد؟ چهطــور ایــن چالشهــا را مثــا در
ً
قراردادهــای دولتــی حــل میکنید؟ آیــا آنها مثــا قراردادهای
استانداردی دارند که به شما میدهند؟
ً
بلــه ،متأســفانه در مــورد دولتیها که اصال فضا خیلی بســته
اســت؛ یعنی مــا نمیتوانیم هیچ تغییــری در قراردادهای آنها
ً
بدهیــم .مثــا در قــرارداد اســحاقآباد اصفهان ،گفتنــد که این
قــرارداد اســت ،ایــن را بخوانیــد و امضاء کنید و بفرســتید .حاال
ً
مثال ما یک سری سؤال داشتیم و زنگ میزدیم و میپرسیدیم
ولــی در نهایــت قرارداد همین اســت؛ یعنی ا گــر بخواهی این را
یــک تغییر کوچکی بدهی ،حداقل باید یک فرآیند شــش ماهه
را طی کند؛ اما در مورد قراردادهای خصوصی ا گر نکته خاصی
داشــته باشــیم ،در حــد یــک مشــاوره حقوقــی ،میفرســتیم تــا
قــرارداد را بخواننــد و نظــر بدهنــد ،اما در حد اینکــه یک نفر در
شــرکت مســتقر باشــد ،بــه تازگی اقدام بــه ایــن کار کردهایم که
یک مشاور حقوقی پاره وقت استخدام کردهایم.
بــه بحــث ثبــت شــرکت برگردیــم .شــرکت شــما مســئولیت
محدود است ،درست است؟ چرا؟
آن موقع میخواستیم مسئولیتمان محدود باشد!
ً
خــب االن چه؟ آیا خوب نیســت که تغییــر بدهید و مثال یک
شرکت دیگری داشته باشید که این امکان را داشته باشید که
ً
مثال به بورس بروید؟
ً
اتفاقا این یکی از چیزهایی است که داریم روی آن صحبت
ً
میکنیــم .مثــا همــان صحبتــی که خدمت شــما گفتــم که ا گر
امســال بتوانیــم ایــن انشــعابها را در شــرکت ایجــاد کنیــم،
میتوانــد بــه همیــن ســمت حرکــت کنــد .داریــم روی آن فکــر
میکنیم که شــاید در آینده چنین تصمیمی بگیریم ،ولی الاقل
در این یکی دو ســاله نیســت .میخواهیم یک مقدار روی این

سازوکارهای برند شدن و اینها کار کنیم.
ا گــر االن برگردیــد و بخواهیــد دوبــاره ثبت کنیــد ،دوباره به
صورت محدود ثبت میکنید؟ فکر میکنید خیلی فرق داشت؟
آخر ما االن هنوز خیلی مبتال به این موضوع نشــدهایم .االن
ً
واقعا ورود به بورس برای ما زود است.
حــاال بــه بورس رفتن نه ،آیا اینکه شــما شــرکت مســئولیت
محدود هستید ،در قراردادهایی که با دولت میبندید مشکلی
ایجاد نمیکند؟
ا گــر افزایــش ســرمایه بدهیــم ،مشــکالت تــا حــدودی حــل
میشــود و خیلی گیر نخواهیم کرد؛ اما ا گر به جایی برســیم که
عددهــای مناقصاتی که شــرکت میکنیم ،بخواهد خیلی بزرگ
ً
شــود مشــکل خواهیــم داشــت .اتفاقــا بــا توجــه بــه مناقصــات
اخیــری کــه امســال داشــتیم ،بحــث افزایــش ســرمایه جــزو
اولویتهــای چنــد ماه اخیر ماســت .شــاید به قول شــما ا گر که
ً
قبال فکر میکردیم ،همان سهامی خاص بهتر بود.
ً
آیــا آن زمــان بــا کســی مشــورت کــرده بودیــد یــا مثال مشــاور
داشتید؟
ً
نــه ،گفتیــم فعــا یــک شــرکتی بزنیــم کــه محصــوالت تولید
بشــوند و مســئولیتش محدود باشــد که خیلی مشــکالت ایجاد
نکند .برویم ببینیم چه میشود!
در بحــث ســهام شــرکت هــم انــگار شــما شــرا کتی با دو ســه
شرکت دیگر دارید .درست است؟
ً
داشتیم .سهام آنها را خریدیم و االن دیگر کامال خصوصی
هستیم.
ارتباط شما با این شرکتها چگونه بود؟
مؤسسه نخبگان از طرف دفتر همکاریها ۱معرفی شده بود
و همــان ابتــدا آنهــا ســهامدار مــا بودنــد کــه آنهــا  ۴۹درصــد
داشــتند و  ۵۱درصد هم ما سهام داشتیم .همان پول اولیهای
که ما گذاشتیم ،یک بخشی هم آنها گذاشتند.
ً
اصال ســؤال من هم ناظر بر همین اســت که آیا فکر میکنید
کار خوبی بوده است یا نه؟
شــاید مــا همــان اول بــه یــک چنین دلگرمــی نیاز داشــتیم.
ً
شــاید ا گر خودمان کامال شخصی پول میگذاشتیم ،این اتفاق
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میافتاد؛ ولی وقتی یک جایی که حمایت دولتی هم پشت آن
باشــد ،شــاید اوضاع کمی متفاوت باشد و شــاید پیشخرید آن
دســتگاهها به خاطر این بود که موسســه نخبگان یک بخشی
از سهام ما را داشت .درست است که در آن ابتدا و در سال اول
کــه یــک نقطه شــروعی بــرای کار ما بــود ،به ما کمک کــرد ،اما
اینطوری نبود که در پروژههای دیگری که ریســک داشــت و
ما این پروژهها را با ریسک و با ضرر انجام میدادیم ،اینگونه
کمک کند .ما ســال  ۹۵به شــدت دچار مشکالت مالی بودیم و
ً
مــن اصال حقــوق بچهها را نمیتوانســتم بدهم .پــروژه نیترات
جــواب نــداده بــود ،چهار ماه از پــروژه عقب بودیــم و بچهها با
ً
ســختی میایســتادند و کار میکردند ،یعنی واقعا هم کار بدنی
ســختی را داشــتند و هــم کار فکــری زیــادی را بایــد انجــام
میدادند .یک ســری از بچهها در ســوله احمدآباد مشــغول کار
بودنــد و یــک ســری دیگــر در دفتــر تهــران کار میکردنــد .چند
ً
ستاپ درست کرده بودیم که دائما در حال آزمایش بودند ،اما
متأســفانه آن موقــع حقــوق آنهــا را هــم نمیتوانســتیم خــوب
ً
بدهیم؛ خب خیلی دردناک بود و واقعا ســال ســختی را پشــت
ســر گذاشــتیم .در ایــن شــرایط ما میرفتیــم و میگفتیــم که ما
پول کم آوردیم و برای این کار از سرمایه شخصی هم گذاشته
بودیم ،اما حمایت نشدیم!
توقع داشتید چه حمایتی شوید؟
خب ببینید ،ما پول شــخصی گذاشــتیم .شــما هم سهامدار
هستی دیگر .یک پروژه گرفتهایم و این پروژه ریسک داشته و
نیاز به همراهی سهامدار وجود دارد.

اما راجع به بحث جریان درآمدی شما؛ آیا االن درآمد شما از
فروش تجهیزات است؟
بله.
چیز دیگری در ذهنتان نیست که بتواند درآمد ایجاد کند؟
راههــای دیگــری غیــر از فــروش مســتقیم ،مثــل خدمــات
منظورتان است؟
ً
ً
بله دقیقا! خدمات بدهید یا مثال دانش فنی را بفروشید.
ً
دانــش فنــی را کــه بلــه ،قطعــا میخواهیــم بعضــی از ایــن
دانشهــا و فناوریهایــی را کــه بــه دســت میآیــد بفروشــیم.
ً
همانطــور که گفتم ،اصال بــرای پروژههای نفتی این در ذهن
ً
من است .شاید بعضی از این پروژهها را واقعا ما نیازی نداشته
ً
ً
باشــیم که اصال ما آن شــاخه را هم نگه داریم و کال دانش فنی
را بفروشــیم و یــا حداقل یک حق بهرهبــرداری ( )Licenseنگه
داریــم کــه یــک ورودی را بــه شــرکت داشــته باشــد؛ امــا بخش
خدماتــی ممکــن اســت شــاخهای باشــد کــه بتوانــد درآمدزایی
بکند ولی بعید است که بتواند جزء درآمدهای اصلی محسوب
شود .مگر اینکه تولید مواد را هم درنظر بگیریم .ما چند شاخه
ً
هــم داریــم در این حــوزه پیگیــری میکنیم و مثــا بیاییم یک
ً
مادهای که موردنیاز کارخانهها است را به آنها بفروشیم .مثال
االن داریــم روی دو امولســیون ایــن کار را میکنیــم و بچهها با

به همین دلیل سهام آنها را خریدید؟
بــه هــر حــال ،بــا تعامــل توانســتیم ســال گذشــته ســهام را
ً
بخریــم .اصــا هــدف VCهــا ایــن اســت کــه یــک شــرکت را راه
بیاندازنــد و کمــک کننــد کــه به یک پتانســیلی برســد و ســپس
ً
خار ج شوند .اصال هدف این است.
خب اینکه خیلی هم اتفاق خوبی بوده است.
بله ،با تعاملی که ایجاد شد این اتفاق افتاد و پارسال سهام
آنها را خریدیم.
مبارک باشد.
سالمت باشید.
دستگاه نانوکویتاسیون
| 20

| سال هجدهم | تیر  | 1398شماره  | 4پياپی 261

توسعه فناوری یا توسعه کسبوکار؟ چالشهای بزرگشدن
یــک واحدی ارتباط گرفتهاند که مــا فقط میخواهیم به آنها
ماده بفروشــیم؛ یعنی دیگر از تجهیز خار ج شویم و یک جریان
ً
درآمــدی ثابــت را فقــط از فروش امولســیون یا مثال فــان ماده
بتوانیم داشته باشیم.
آیا االن دنبال این هستید؟
بلــه ،ایــن هم جــزء یکــی از کارهایی بــود که از قبــل و حتی
شــاید همان ســال  ۹۵داشــت کار میشــد ،اما ما مجبور بودیم
کــه آن را محــدود کنیــم ،چــون دیگــر نمیتوانســتیم در آن
بخشهــا هزینــه کنیــم؛ آنهــا را متوقــف کردیــم ولی پارســال
دوبــاره آنهــا را راه انداختیم و چند ارتباط خوب شــکل گرفت
که االن بچهها دارند ارتباطها را پیگیری میکنند.
به کی بفروشید؟ به شرکتهای دیگر؟
ً
مثال به کارخانهای که تولیدکننده یک ماده خاصی است و
یا یک محصولی را برای خط تولید خود نیاز دارد.
به دانشگاهها و محققان چطور؟
بحث خدمات تولید مواد آزمایشگاهی را ما با  ۲ ICANداریم
پیگیــری میکنیــم .تعــداد کمــی تجهیــز در  ICANداریــم کــه
خیلــی درآمــد زیــادی نیســت ،ولــی در همــان حدی کــه باعث
معرفی و شناساندن باشد و یک جریان خیلی کوچک درآمدی
اســت ،خــوب اســت و بــه هرحال مســیری اســت کــه دارد طی
میشود.
االن چند نفر در شرکت شما مشغول هستند؟
مــا  ۲۰نفــر تمــام وقــت هســتیم و تعــدادی هــم بــه صــورت
ساعتی و پروژهای با ما ارتباط دارند.
ً
ا گــر احیانــا حس میکنید که ســؤالی از قلم افتاده اســت و یا
بحثــی مغفــول مانده اســت ،بفرمایید .ما شــاید خیلی راجع به
جزئیــات مدل کســبوکار شــما با ادبیــات اســتارتاپی صحبت
نکردیم و بیشــتر راجع به چالشهای رشــد شــرکت شــما بحث
کردیــم ،امــا بــه هر حــال ا گــر نکتــهای در بحث کســبوکارتان
حس میکنید ،بفرمایید.

متشــکرم! مــن نکتــه خاصــی نــدارم و تنهــا امیــدوارم کــه
تجربههایی که مطرح شد باعث شود تا کسانی که میخواهند
شروع کنند الاقل مسیر بهتر و کوتاهتری طی کنند.
ا گر شما االن برگردید کار را چطور شروع میکنید؟
ســعی میکنیــم کــه دیگــر خطاهایــی کــه داشــتیم را تکــرار
نکنیــم .موانعــی کــه باعــث ایجــاد چالــش میشــود را درنظــر
ً
میگیریم .مثال گفتم که ورود به پروژه آب خیلی ســخت بود و
ما خیلی ســختی کشــیدیم و به همین خاطر ســعی میکنیم که
در مســیر پیش رو راههای بهتری را انتخاب کنیم که مواجهه
بــا ریســکها کمتــر باشــد .چــون بــه هرحــال ا گــر آدم زودتر به
موفقیت برسد ،جذابتر است.
انشــاءاهلل کــه موفق باشــید و مــا دفعه بعــدی که صحبت
میکنیم ،راجع به فروش جهانی شما ،راجع به برندتان و راجع
به کارخانه جدیدتان صحبت کنیم .بیشــتر راجع به تجربیات
شــما روی زمینه بزرگ شــدن شــرکت صحبت کنیم که باز این
خــودش جــزء چالشهــای اصلی اســت که شــرکتهای ایرانی
دارنــد و خیلــی مقیــاس ( )Scale upنمیکننــد و نمیتواننــد
تبدیل شــوند به یک شــرکتی که محصولش جهانی اســت و در
خیلــی از کشــورها حــرف اول را میزنــد .بــه نظــر مــن ،شــما ا گر
بتوانید همین محصول آب را که هم نیاز جدی کشــور اســت و
ً
هم در دنیا مطرح است ،پیش ببرید ،واقعا این پتانسیل وجود
دارد که به یک شرکت سرآمد و یک شرکت بزرگ تبدیل شوید.
این درنظر ما هم هســت و امیدواریم که ما هم به آن نقطه
برســیم کــه اول در حــوزه آب و انشــاءاهلل در برخــی دیگــر از
محصوالتمان به یک شــرکت در ســطح جهانی تبدیل شویم و
بتوانیــم حرفی برای گفتن داشــته باشــیم .من در مســیری که
طــی شــد ممنــون همراهــی و تــاش همــه همکارانــم هســتم.
خوشــحالم که با کمک همدیگر توانســتهایم از پس مشــکالت
فراوانی بربیاییم و امیدوارم با تجربیاتی که به دست آوردهایم
این مسیر را که همچنان سخت و پرچالش هست را محکمتر
از قبل طی کنیم و در کنار هم به موفقیتهای جهانی برسیم.
ممنون از وقتی که اختصاص دادید.
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