کسبوکار نانو

تجربه واردات ،فروش و ارائه خدمات ،پشتوانه تولید

مصاحبه با وحید اسماعیلی؛ قائممقام مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور

مصاحبهکننده

دکتر علیرضا عالمی؛ مرکز کارآفرینی و شتابدهنده تهرانسایت
گــروه تولیــدی صنعتــی تــاش رادیاتور در ســال  ۱۳۹۲بــه منظور تولیــد رادیاتورهــای پنلی در ایــران راهاندازی شــده اســت .در این
مصاحبــه بــه گفتگو با وحید اســماعیلی؛ قائممقام مدیرعامل گــروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتــور پرداختهایم تا عالوه بر مدل
کسبوکار شرکت ،همکاری آنها با یک شرکت فعال نانویی و علت استفاده از فناوری نانو در محصولشان را مورد بررسی قرار
دهیم .این مصاحبه دارای محورهای مختلفی اســت که از جمله آنها میتوان به مشــتریان ،ارزش پیشــنهادی ،فروش داخلی
و خارجــی ،کانــال توزیع و خدمات پس از فروش اشــاره کرد .بررســی تجربه این شــرکت در صادرات و فــروش جهانی ،چالشهای
این مسیر را مشخص کرده و لزوم تغییر رویکرد در تولیدکنندگان ،فروشندگان و سیاستگذاران را به خوبی نشان میدهد.

ً
لطفا در ابتدا خودتان ،شرکت و محصوالت آن را برای آشنایی
بیشتر مخاطبان ما معرفی کنید.
من وحید اسماعیلی؛ قائممقام مدیرعامل و مدیر مالی ،اداری و
پشتیبانی گروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور هستم .شرکت تاش
رادیاتور در سال  ۱۳۹۲ثبت شد و اولین محصول ما در سال  ۹۴وارد
بازار شــد .شــبکه توزیع و فروش ما در تمام ایران گســترده اســت و
شــبکه خدمــات پــس از فروش هم داریم؛ اما ســابقه مــا در صنعت
قدیمیتر از این است .در واقع ما از سال  ۱۳۸۳در بخش تأسیسات
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سرمایشــی و گرمایشــی صنعــت ســاختمان فعــال هســتیم؛ امــا در
گذشــته به صــورت شــرکتهای بازرگانــی و در امر واردات مشــغول
بودیــم .در واقــع ما از قبل در این صنعت بودیم و در ســالهای یاد
شده به فکر تولید افتادیم.
چه شد که به فکر تولید افتادید؟
در واقع توفیق اجباری بود .زمان دولت قبل که بحث تحریمها
پیش آمد ،این محصول اولویت دهم و واردات آن ممنوع شــد .ما

تجربه واردات ،فروش و ارائه خدمات ،پشتوانه تولید
کــه واردکننده این محصول از کشــور
ترکیه بودیم ،تصمیم گرفتیم تا این
محصــول را در ایــران تولید کنیم؛ به
همیــن خاطــر ،کار را شــروع کردیــم و
ماشینآالت الزم را خریداری کردیم.

در بحــث آمادهســازی و زیرســازی آســتر هــم مــا از
مواد فســفاته که برای محیطزیســت بســیار مضر
هستند استفاده نمیکنیم و در اینجا ما از فناوری
نانــو بهــره میبریــم؛ در ابتدا این مــواد نانویــی را از
خارج وارد میکردیم ،اما با توجه به پیشرفتهایی
که در کشــور حاصل شده اســت ،شرکتهایی به
وجــود آمدهاند کــه در زمینه نانو فعال هســتند و
مواد مورد نیاز ما را با کیفیت مشــابه مواد خارجی
تولیــد میکننــد و نیــاز مــا را در ایــن بخــش مرتفع
میسازند.

از کجا؟
مـ ــاشـ ــی ـ ـنآالت مـ ــا از بــهــتــریــن
م ــاش ــیـ ـنآالت اروپـ ــایـ ــی هــســتــنــد.
دستگاه خط اصلی تولید رادیــاتــور،
دستگاه خط جوش است که ما آن را
از شرکتی در کشور ایتالیا خریداری
کردیم .دستگاه پرس اصلی ما هم
که پنل رادیاتور را تولید میکند ،برای
کشور آلمان است .خط رنگ و خط
بستهبندی مــا هــم ساخت کشور ترکیه اســت .مــاشــیـنآالت ما
بهروزترین ماشینآالت دنیا و همه آنها تمام اتوماتیک هستند و
ما آخرین مدل آنها را خریداری کردهایم ،به گونهای که در خط
جوش ،حتی دستگاه تست ما هم تمام اتوماتیک است .دستگاه
جوش که میگویم ،منظورم یک دستگاه جوش دستی نیست؛ در
واقــع خطی هست که طول آن حــدود هشتاد متر است که ما در
ابتدای خط ،پنل پرس شده را به دستگاه تغذیه میکنیم و رباتها
آن را به داخل دستگاه میبرند و از انتهای خط ،یک رادیاتور کامل
تست شده بیرون میآید .در واقع ،تنها دو سه نفر هستند که در
کنار این خط قرار دارند که آن هم برای تغذیه خط هستند .بعد از
این مرحله ،رادیاتور سیاه وارد حوضچه تست میشود .از آنجا که
خارج میشود به خط رنگ منتقل میشود .خط رنگ هم یکی از
ً
نکات تمایز ما است .ما در خط رنگ خود ،حتما از آستر استفاده
میکنیم .آن طور که من میدانم ،تنها یک یا دو تا از شرکتهای
ً
رقیب ما از آستر استفاده میکنند و بقیه مستقیما رنگ را استفاده
میکنند.

تفــاوت آن در چیســت؟ چــه مشــکلی پیــش میآیــد ،اگر آســتر
نداشته باشد؟
درســت مثل رنگ عادی اســت؛ اگر یک چیز را آســتر بزنید و بعد
ً
رنگ کنید ،با اینکه آن را مستقیما رنگ کنید ،متفاوت است .ضمن
اینکــه ما آســتر را بــه روش غوطهوری میزنیم که ایــن روش باعث
میشود تا تمام نقاط رادیاتور آستر شود و نقطهای بدون آستر نماند؛
البته این کار برای ما هزینهبر است ولی به دلیل اثری که در کیفیت

محصول ما دارد ،قابل توجیه است.
در بحث آمادهسازی و زیرسازی آستر
هــم مــا از مــواد فســفاته کــه بــرای
محیطزیســت بســیار مضــر هســتند
اســتفاده نمیکنیــم و از فنــاوری نانــو
بهــره میبریــم؛ در ابتــدا ایــن مــواد
نانویی را از خــارج وارد میکردیم ،اما
بــا توجــه بــه پیشــرفتهایی کــه در
کشور حاصل شده است ،شرکتهایی
بــه وجــود آمدهانــد کــه در زمینــه نانو
فعال هســتند و مواد مــورد نیاز ما را با
کیفیــت مشــابه مــواد خارجــی تولیــد
میکننــد و نیــاز مــا را در ایــن بخــش
مرتفع میسازند.

چگونه ارتباط شما با این شرکتها شکل گرفت؟
تحقیق کردیم و متوجه شدیم که یک شرکت ایرانی به نام شیلر
فرآینــد پارس پوشــشهای زیرکونیومــی را تولید میکننــد .ما هم از
آنها نمونه گرفتیم و تست کردیم که رضایت ما را جلب کرد .از نظر
همــکاری نیــز بســیار همــکاری خوبی با مــا داشــتند 1.عــاوه بر این
پوشــشها ،رنــگ را هــم در ابتــدا از خــارج وارد میکردیــم که وقتی
متوجه شدیم که شرکتهایی در ایران هستند که میتوانند آن را با
کیفیــت مطلــوب در داخــل کشــور تولید کننــد ،دیگر از شــرکتهای
داخلی خریداری میکنیم؛ اما متأسفانه هنوز شرکتی وجود ندارد که
آســتر را بــا کیفیت قابل قبول برای ما تولید کنــد و مجبوریم آن را از
خــارج کشــور وارد کنیــم .رنــگ مــا هــم بــه صــورت پــودر اســت و
رنگآمیــزی محصــول در یک فرآینــد الکترواســتاتیک و به صورت
ً
کامال اتوماتیک توسط رباتها صورت میگیرد .بعد از آنجا به کوره
منتقل و فرآیند پخت آن انجام میشــود ،سپس محصول از طریق
تسمه نقالهها به خط بستهبندی و در انتهای خط تولید ،محصول
نهایی پس از بستهبندی به انبار انتقال مییابد .شرکت سانیکا که
مــا در ابتــدا واردکننده آنها بودیم ،شــریک تجاری ما هســتند و در
راهاندازی کار خیلی به ما کمک کردند و االن کیفیت کار ما به قدری
است که الیسنس آنها را داریم و میتوانیم محصوالتمان را با برند
آنها نیز تولید کنیم.
ً
یکی از سؤاالتم دقیقا همین بود .شما سه برند روی سایتتان
دارید :تاش ،سانیکا و بلوراد .سانیکا که برای ترکیه است .تاش و
بلوراد چطور؟
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کسبوکار نانو
تــاش و بلــوراد بــرای خودمــان
هســتند .ســانیکا برنــد تــرک اســت و
داریم تحت لیسانس تولید میکنیم.

ســطوح صــاف فلــزی قبــل از رنگآمیــزی بایــد
چربیزدایی شــده و ســطح آنها برای چســبندگی
ً
بهتر رنگ ،متخلخل شــود .به طور ســنتی عموما
قطعــات را بــا روش شستوشــوی مواد فســفاته
برای فرآیند رنگ آماده میکنند .محلول فســفاته
حاوی فلزات ســنگین و اســیدی اســت که پساب
آن آ ثــار مخــرب زیســتمحیطی دارد و بــا ورود بــه
آبهای زیرزمینی ،موجب آلودگی آن میشود و در
صورت تصفیه به طور کامــل از بین نمیرود و این
مــواد فســفاته آالینــده محیطزیســت و خطرنــاک
هســتند؛ امــا مــا از محلولهــای پوشــش تبدیلی
نانوسرامیک استفاده میکنیم که پساب حاصل
از آن هیــچ نوع آالیندگی برای محیطزیســت ایجاد
نمیکند.

چــرا دوتــا برنــد داریــد؟ فقــط بــه
خاطــر بازاریابی بوده اســت یا اینکه
به مشکل خاصی برخورده بودید که
این کار را کردید؟
نــه! فقط بحث بــازاریــابــی بــوده
است .هر دو برند ما ثبت شده است و
اکـ ــنـ ــون ن ــی ــز بـ ــا هـ ــر دوی آنهـ ــا
مــحــصــوالتــمــان را ب ــه ب ـ ــازار عرضه
میکنیم .سانیکا نیز که برای کشور
ترکیه است و داریــم تحت لیسانس
آنها تولید میکنیم .سانیکا با خط
تولید جدیدی که راه انداخته است،
اکنون تبدیل به دومین تولیدکننده
بزرگ رادیاتور در جهان شده است.
ترکیه در صنعت رادیاتور مثل چین میماند .آنها حتی به چین هم
صادر میکنند و در واقع صادرکننده اصلی رادیاتور در جهان هستند.

راجــع بــه آن بحــث محیطزیســتی و مــواد فســفاته کــه اشــاره
کردید ،میشود کمی بیشتر توضیح دهید؟
سطوح صاف فلزی قبل از رنگآمیزی باید چربیزدایی شده و
سطح آنها برای چسبندگی بهتر رنگ ،متخلخل شود .به طور
ً
سنتی عموما قطعات را با روش شستوشوی مواد فسفاته برای
فرآیند رنگ آماده میکنند .محلول فسفاته حاوی فلزات سنگین و

اس ــی ــدی اس ــت ک ــه پــســاب آن آث ــار
مخرب زیستمحیطی دارد و با ورود
به آبهای زیرزمینی ،موجب آلودگی
آن میشود و در صــورت تصفیه به
طور کامل از بین نمیرود و این مواد
فــســفــاتــه آالی ــن ــده مــحــیـطزیــســت و
خـ ــطـ ــرنـ ــاک ه ــس ــت ــن ــد؛ امـ ـ ــا م ـ ــا از
م ــح ــل ــوله ــای پـــوشـــش تــبــدیــلــی
نانوسرامیک استفاده میکنیم که
پساب حاصل از آن هیچ نوع آالیندگی
برای محیطزیست ایجاد نمیکند.

یعنی نمیشــود آنها را از پســاب
حذف کرد؟
تــا حدی میشــود حذف کــرد ،اما
آالیندگــی آنهــا صفــر نمیشــود .در
ً
ایــران عمــا کســی تصفیــه کافــی
نمیکنــد و آن را بــا آب میشــویند و
پســاب حاصــل از آن را وارد فاضــاب میکننــد کــه مشــکل ایجــاد
میشود.

آیا از طرف ســازمان محیطزیســت اجباری بوده اســت که شما
این کار را کنید؟
نــه ،مــا خودمــان داوطلبانــه ایــن کار را انجام دادیــم؛ چون هم
بحــث محیطزیســتی بــود و هم آن پوشــش نانویــی کیفیت خیلی
خوبی داشت که تأثیرگذار بود.
اینکــه میگوییــد آن پوشــش نانویی کیفیت کار شــما را بهبود
ً
میبخشد ،دقیقا منظورتان چیست؟ مسئلههایی که در مورد کار
شما بوده یکی این است که آب ورودی شما مشکل داشته است
و از آن طرف هم شما دغدغه آب خروجی را داشتهاید که به این
ترتیــب در واقــع مســئله کار شــما میشــود تصفیــه آب کــه دربــاره
عملیاتی بودن و اثرگذاری آن میشود بحث کرد.
آب منطقه ما یعنی شهرک شمسآباد آب بسیار بدی است و یک
حالــت اســیدی دارد که خود این موجب شــده اســت تــا چندین بار
درختکاریهای صورت گرفته دچار مشــکل شــوند .حتــی مواردی
بوده است که آب کولر بر زمین ریخته و آن روکش اپوکسی که روی
ً
سطح آنجا قرار داشته است ،کامال دچار خوردگی شده است .البته ما
االن اینجــا یــک تصفیهخانــه بــزرگ داریــم کــه تمــام آب ورودی را
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تجربه واردات ،فروش و ارائه خدمات ،پشتوانه تولید
فعالیت داشتیم و شریک تجاری داریم که
تصفیه میکند ،اما با وجود اینکه این آب از
حدود پانزده ســال داشــت این کار را انجام
چندیــن فیلتــر عبــور میکنــد و بعــد مــورد
ً
مــیداد .مثال ما قبــل از اینکه دســتگاهها را
اســتفاده قــرار میگیــرد ،مــا بــاز هــم از نظــر
از آنجــا کــه پوشــشهای تبدیلــی
نصب کنیم ،بخشــی از پرســنل خودمان را
کیفیــت آب مشــکل داریــم .آن چیــزی کــه
نانوســرامیک ،تخلخــل کمتــر و در
بــه شــرکت ســانیکا فرســتادیم تــا آمــوزش
شــما میفرماییــد مربــوط بــه یــک دورهای
عیــن حــال چســبندگی بیشــتری در
رنگ
الیه
به
کنند،
ی
م
ایجاد
فلز
ســطح
ببینند و هر کجا هم که بعد از آن به مشکل
اســت که ما به مواد مصرفی خودمان شک
نازکتــری احتیاج خواهد بــود و از آنجا
خوردیــم ،ایــن بحــث انتقــال فنــاوری در
کــرده بودیــم که نکنــد کیفیت آنهــا تغییر
هرچــه
اســت،
حرارتــی
عایــق
رنــگ
کــه
اختیــار ما بــود و به کمک ما آمــد .در بحث
کــرده اســت و اینکه نســبت بــه نمونههای
الیــه آن نازکتر باشــد ،بازدهــی حرارتی
ماشــینآالت هــم کــه عــرض کــردم،
خارجــی تفاوتهایــی دارد ،اما افــرادی که
خواهــد
باالتــر
تولیــدی
رادیاتورهــای
ماشــینآالت مــا از بهتریــن و بهروزتریــن
آمدنــد بــه مــا گفتنــد کــه نــه ،عیــب از مواد
رفت و به این ترتیب اســتفاده از مواد
ماشینآالت دنیا هستند ،اما رقبای داخلی
نیست و مشکل از آب ورودی شما است که
نانو موجب بهبــود کیفیت و عملکرد
ما از چنین امکاناتی برخوردار نیستند .یک
بــه همیــن دلیــل ،مــا در مقاطعــی در آن
رادیاتورهای تولیدی ما و دستیابی به
ســری موارد هــم وجود دارد که هرکســی به
قســمت از کار ،حتــی از آبــی نزدیــک به آب
گرید  Bانرژی شده است.
آنهــا توجــه نمیکنــد و اگــر هــم توجه کند
مقطر اســتفاده کردیــم و آب شــهرک را کنار
حاضر نیســت بــرای آن هزینــهای پرداخت
گذاشــتیم .از آنجا که پوشــشهای تبدیلی
ً
کنــد .مثــا مــا کلــی هزینــه کردیــم تــا یــک
نانوسرامیک ،تخلخل کمتر و در عین حال
دســتگاهی را در خط جوشــمان قــرار دهیم که مثل ناخنگیر اســت
چســبندگی بیشــتری در ســطح فلــز ایجــاد میکننــد ،بــه الیــه رنگ
(دســتگاه فلیــتزن) و لبههــای تیز پنل رادیاتــور را که حالت مثلثی
نازکتری احتیاج خواهد بود و از آنجا که رنگ عایق حرارتی است،
دارد ،گرد میکند .اگرچه باال و دو طرف پنل رادیاتور توسط توری و
هرچــه الیه آن نازکتر باشــد ،بازدهی حرارتــی رادیاتورهای تولیدی
ً
قــاب بغل احاطه شــده اســت و عمال تیزی لبه پنــل در حالت عادی
باالتر خواهد رفت و به این ترتیب استفاده از مواد نانو موجب بهبود
ً
قابل رؤیت نیست ،اما اگر بعدا کسی بخواهد آنها را باز کند ،ممکن
کیفیــت و عملکــرد رادیاتورهــای تولیدی ما و دســتیابی بــه گرید B
ً
اســت دستش بریده شود .خیلی از تولیدکنندهها اصال به این توجه
انرژی شده است.
ندارند و حاضر نیستند برای آن هزینهای صرف کنند و میگویند زیر
ً
ً
توری اســت و کســی هم نمیبیند .یــا مثال در بحث مــواد ،ما خیلی
آن ارزش اصلی که شما نسبت به رقبا دارید چیست؟ مثال چون
حساسیت داریم؛ بارها شده که مواد ما نمونه ساخت داخل داشته
شــما در ایــران تولیــد میکنیــد ،محصولتــان فقــط نســبت بــه
اســت ،امــا به دلیــل اینکه کیفیت مدنظر ما را نداشــته اســت از آن
نمونههــای دیگــر ارزانتــر اســت؟ یــا اینکــه کیفیت کار شــما بهتر
استفاده نکردهایم .البته که ما دوست داریم تا از محصوالت ساخت
است؟
داخل استفاده کنیم ،اما یک شرط اساسی داریم که کیفیت است.
منظورتان از رقبا ،رقبای داخلی است یا خارجی؟
ً
در واقــع مــا در تمام زمینهها این حساســیت را داریــم و مثال حتی در
هرکسی که میتواند با شما رقابت کند .فرقی ندارد.
ً
در بحث شــرکتهای خارجی که واقعــا کیفیت ما با محصوالت
خارجی تفاوتی ندارد و اینکه شرکتی مثل سانیکا با این حجم تولید
و ســابقه ،اجــازه میدهــد تــا مــا محصولــی را تولیــد کنیــم و برند آن
شــرکت را روی آن بزنیم بهترین گواه باال بودن کیفیت محصوالت
تولیدی ما اســت .بنابراین کیفیت محصــوالت ما اگر از محصوالت
خارجی باالتر نباشد ،پایینتر نیست؛ اما در مورد رقبای داخلی ،یکی
از نکات برجســته شرکت ما داشــتن تجربه کاری هست .چون اکثر
رقبای ما کار تولید را همزمان با ما شروع کردند ولی ما حدود پانزده
ســال قبــل از شــروع کار تولیــدی ،در زمینــه بازرگانی ایــن محصول
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کسبوکار نانو
مورد کیت نصب که تنها نصاب آن را میبیند و فرد دیگری با آن کار
نــدارد هم ،ما با وســواس آن را پیگیــری میکنیم که کیفیت خوبی
داشته باشد تا کار نصاب راحتتر انجام شود و نصاب اذیت نشود.
آیا از روزی که شــروع به کار کردید و در این راه ســرمایهگذاری
کردید ،به نقطه سربهسر و سودآوری رسیدهاید؟
سودآوری به این موضوع که چند سال از سرمایهگذاری گذشته
اســت ربطــی ندارد .حقیقت این اســت که اقتصاد کشــور مــا در این
چند وقت بســیار متالطم بوده و هر ســال که گذشــته اســت با سال
قبل از آن قابل قیاس نیست .متأسفانه تالطمها در کشور ما خیلی
زیــاد اســت .از بحث ارز گرفته تا بحــث ورق فوالدی که یکی از مواد
اولیــه اصلــی کار ما را تشــکیل میدهــد و یا بحــث واردات که هر روز
ســختتر میشــود ،همه در این مدت بســیار در تالطم بوده اســت.
ً
اساســا ما به عنوان یک بخشــی از صنعت ســاختمان و دنبالهروی
ایــن صنعــت هســتیم و در رونــق ایــن بــازار تعیینکننــده نیســتیم.
ً
واقعیت این است که ما اصال ثباتی نداریم.
سؤال من بیشتر در این مورد بود که شما وقتی آمدید کارتان را
شروع کردید ،یک مدل کسبوکاری داشتید که با خودتان گفتید
یــک ســولهای تهیه میکنیم ،یک خــط تولیــدی راه میاندازیم و
این مقدار محصول را میفروشــیم .میخواســتم بدانم آیا شما به
این نقطهای که از پیش تعیین کردید رسیدهاید؟
باید ببینیم چه سالی را مدنظر میگیریم ،چون متأسفانه هر سال
ً
با ســال قبل متفاوت اســت .مثال در سال  ۲۰۱۹خوب شروع شد ،اما
ً
رفته رفته افت کرد و االن اصال وضعیت خوبی نیست و تالطم خیلی
باال است.
ً
آیا شما االن میتوانید مثال با همین شرکت سانیکا رقابت کنید
و محصولتان را با برند خودتان به کشوری مثل عراق و یا هر جای
دیگری صادر کنید؟
ً
مــا تا االن صادرات داشــتهایم .مثال به کشــور عــراق و آذربایجان
صادرات انجام دادهایم و دنبال این هســتیم که صادرات خودمان
را گســترش دهیــم ،امــا اینکــه بخواهیــم با شــرکتهای تــرک مثل
سانیکا رقابت کنیم ،متأسفانه شرایط و زیرساختهای اقتصادی ما
ً
و آنها اصال برابر نیســت؛ چون اقتصاد ترکیه ثبات خیلی بیشــتری
ً
نســبت بــه اقتصــاد مــا دارد و اصــا اقتصــاد آنهــا یــک اقتصــاد
ً
صادراتمحور است و کال شرایط خیلی متفاوت است.
در بحث فناوری ،آیا محصول نهایی شــما با محصول نهایی
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آنها تفاوتی دارد؟
از نظر کیفیتی ما هیچ کاستی نسبت به آنها نداریم.
کار شما چه مزایایی نسبت به آنها دارد؟
گفتم که از نظر کیفیت ،کار ما با آنها برابر است یا حتی میتوان
ً
گفــت کــه بهتــر از آنهــا اســت .از نظــر قیمــت در گذشــته مــا اصــا
نمیتوانســتیم بــا ترکهــا رقابت کنیــم ،اما از وقتی کــه قیمت دالر
افزایش پیدا کرده ،اوضاع تغییر کرده است و االن میتوانیم از نظر
قیمت ،در مقابل آنها حرفی برای گفتن داشته باشیم ،اما باز هم
ً
تاکید میکنم ما از نظر زیرساختهای اقتصادی اصال با آنها قابل
ً
ً
مقایســه نیســتیم؛ چــون اوال میدانیــد کــه ایــران کال کشــور خیلــی
خوشنامی در این زمینه نیست و این امر دالیل مختلفی دارد که از
جمله آنها این اســت که متأســفانه در گذشــته بعضی افراد ،ســوء
اســتفادههایی را کردهاند که باعث بدنامی ایران شــده است که به
همیــن دلیل االن اگر یک تاجــر خارجی بخواهد یک محصول را با
قیمت  ۳۰دالر از یک شــرکت ترک بخرد ،اگر من همان محصول را
 ۲۹دالر بخواهم به او بفروشم ،او از من نمیخرد مگر اینکه مزیت
خیلی ویژهای داشته باشم .متأسفانه نگاهی که االن خارجیها به
ایران دارند شــبیه به چین اســت که وقتی به ایــران میآیند ،توقع
دارند که یک محصول خیلی ارزانتری را نســبت به جاهای دیگر
خریــداری کننــد و اگــر نــه به خاطر یــک اختــاف اندک با شــما کار
نمیکنند؛ حتی اگر مثل ما حساسیتهای زیادی نسبت به کیفیت
کار داشــته باشید .خب ،درست است که بعضیها رفتهاند و بازار را
خــراب کردهانــد ،اما بعضــی افراد هم میخواســتهاند که ســالم کار
کننــد ،ولــی مشــکالت داخلی ما به صــادرات هم انتقــال پیدا کرده
اســت .االن یــک حرفــی کــه خارجیهــا میزننــد ،ایــن اســت کــه
میگویند فرض کنید ما آمدیم و با ایرانیها موشکافانه تمام موارد
را بررســی کردیــم و وارد کار شــدیم ،هیــچ تضمینی وجــود ندارد که
سری دوم محصوالت ایرانیها با همان کیفیت و قیمت سری اول
آنها باشــد که این یک دلیلش میتواند به سوءاستفاده بعضیها
ً
مربــوط باشــد کــه مثــا در ابتــدا محصــول را بــا کیفیت و بــا قیمت
مناســب ارائه میدهند اما بعد که محصولشــان جا افتاد ،میبینید
کــه کمکــم قیمتهــا دارد افزایش پیدا میکند و کیفیــت کار هم در
حال کاهش است .یک دلیل دیگر آن هم مربوط به اوضاع داخلی
ً
است که مثال حتی بعضی افراد که صادقانه هم کار میکنند ،فرض
ً
کنیــد در حیــن کار یــک قطعــهای را الزم دارنــد کــه قبــا آن را وارد
ً
میکردهاند و االن واردات آن ممنوع شــده اســت و مجبورند مثال از
قطعــه دیگــری که کیفیــت پایینتری هــم دارد اســتفاده کنند که
خــب ،ایــن در کیفیــت محصول آنها نیــز اثر میگــذارد .یک دلیل

تجربه واردات ،فروش و ارائه خدمات ،پشتوانه تولید
ً
دیگر هم بعضی از تصمیمات ناگهانی مســئوالن اســت .مثال شــما
ناگهان میشــنوید کــه صادرات گوجهفرنگی ممنوع شــده اســت.
چرا؟ چون گوجهفرنگی در داخل گران شده و یک فردی که اساس
کار شــرکت و مجموعــهاش برپایــه صــادرات گوجهفرنگــی اســت و
سالها در این زمینه کار میکند ،با چنین تصمیمی از سوی دولت،
ً
حــاال بایــد چــه کنــد؟! خــب ،این آقــا بدقول میشــود؛ چــون قطعا
فــروش انجــام داده اســت ،پــول گرفته اســت و در آن ســمت ثبت
ســفارش انجام داده اســت و باید جنس را تحویل دهد ،اما با این
تصمیم دولت ،کار او دچار اختالل جدی شده است و ناگهان باید
به مشــتری خــود بگوید کــه من نمیتوانم به شــما جنــس بدهم!
خــب ،ایــن موارد کار را به جایی میرســاند که طــرف میگوید با ده
درصــد کیفیــت بهتر هم جنــس ایرانی را نمیخواهم .بــا ده درصد
ً
قیمــت پایینتــر هــم جنــس ایرانــی را نمیخواهم مگر اینکــه مثال
نمونــه خارجــی آن  ۳۰دالر و نمونــه ایرانــی  ۲۵دالر اســت و کیفیت
بهتــری هــم دارد که خب ،میگوید این یک ســری را میخرم و اگر
پشــت هــم نداشــت عیبی نــدارد؛ امــا اگر کســی بخواهــد پایه یک
ً
همــکاری بلندمــدت را بگذارد ،معموال با ایرانیهــا کار نمیکند .ما
ســالها اســت داریم با ترکیه کار میکنیم و میبینیم که در آنجا از
تولیدکنندههــا حمایتهــای زیادی صــورت میگیرد ،امــا در اینجا
حمایتهای ما تنها در حد حرف اســت .من همیشــه میگویم اگر
میخواهیــد در ایــران حمایت از تولید را ببینید ،یــک میکروفون را
بردارید و به هر کسی که میخواهید بدهید .همه پشت میکروفون
از تولید حمایت میکنند .ما سالها را به اسم رونق تولید ،حمایت
از تولید ملی نامگذاری میکنیم؛ اما وقتی شما به وزارت صنعت که
متولی این کار اســت میروید و باید پیگیر اصلی این شعارها باشد،
ً
روحیه حمایتگری از تولید را نمیبینید .مثال شما اگر برای دریافت
یــک مجــوز اقــدام کنیــد ،خواهیــد دیــد که زمــان زیــادی را از شــما
خواهند گرفت و موانع بیشماری را پیش پای شما میگذارند.
شما چه مجوزی برای کارتان باید بگیرید؟
ً
مثال اگر بخواهید یک خط تولید راه بیاندازید ،یک جواز تأسیس
میخواهید .یک پروانه بهرهبرداری میخواهید.
استاندارد چطور؟
بلــه اســتاندارد و تمام اینها را میخواهیــد .چیزی که میگویم
ً
این است که ما اصال چیزی به عنوان حمایت از تولید نمیبینیم.
ً
مثال ما مدتها با گمرک مشکل داشتیم .چون یک سری تغییراتی
را داده بودنــد و گفتــه بودنــد که از ایــن به بعد نبایــد اینطور ثبت
ســفارش کنیــد و باید به این شــکل که ما میگوییم ثبت ســفارش

کنید ،ولی این ،داخل وزارت صنعت و معدن بخشنامه نشده بود
و کســی روش آن را نمیدانســت .ما میرفتیم گمرک میگفت باید
ً
وزارت تأییــد کنــد ،بعــد میرفتیــم وزارت ،میگفتنــد که ایــن اصال
جایی گذاشته نشده است که ما تأیید کنیم .این سردرگمی وجود
داشــت .برای همین مدیریت مجموعه چند بار ترخیصکارمان را
فراخواند و گفت شــاید ایراد از شــما اســت و شــما بلد نیســتید کار را
انجام دهید؛ که ترخیصکار ما میگفت شما باورتان نمیشود ،اما
من از مسئولین شنیدهام که این سردرگمیها به طور معمول وجود
دارد .مــا گفتیم که پس بقیه دارند چه میکنند؟ میگفت که همه
درگیر این مســائل هســتند و هیچ کسی نیســت که پاسخگوی این
ً
مســائل باشــد .مثال یک زمانــی میگفتند که هر ثبت سفارشــی که
میخواهید بکنید ،باید ارزتان از طریق سیستم بانکی انتقال یابد.
کار تولیدکنندگان به جایی رسیده بود که میگفتند که من ارز دولتی
و نیمایــی نمیخواهــم ،خط من دارد میخوابــد .فقط اجازه دهید
ً
مــن جنســم را بــا ارز آزاد وارد کنــم ،امــا میگفتنــد نه! حتمــا باید ارز
نیمایــی بگیریــد و از طریق بانک اقــدام کنید ،وقتی هــم که برای
دریافــت ارز نیمایــی اقدام میکردیم میگفتند بخشــنامههای الزم
نیامده است و ارز نیمایی نداریم و نمیتوانیم بدهیم .در واقع این
ً
سردرگمیها وجود دارد و مشکالت زیادی را به همراه دارد .بعد مثال
در بازار صادرات ما ســالهای سال واردکننده بودیم و میدانستیم
کــه هر زمــان اراده کنیم ،سفارشــمان ثبت میشــود و بــا یک تلفن
سفارشمان را ثبت میکنند و دو هفته بعد هم کاال ارسال میشد.
ولــی متأســفانه در ایــران اینطور نیســت .خود ما وقتــی آمدیم
ً
صادر کنیم ،یادم میآید اولین صادرات ما دقیقا خورد به آن زمانی
که گفتند ارز  ۴۲۰۰تومان است ،هرکس هرچقدر بخواهد میدهیم
و ارز فقــط یــک نــرخ دارد و بایــد ارز را بگیرید ،به ما بدهیــد و ۴۲۰۰
ً
بگیریــد و بــه غیر از این هر چه باشــد قاچاق اســت .خب ،مــا واقعا
مانده بودیم که چه کنیم؟ چون ما صحبت کرده بودیم و به طرف
ً
قیمــت داده بودیــم و حــاال کال قیمــت محصول ما بــا این تصمیم
دولت متفاوت میشــد .بخشــنامه پشت بخشــنامه ،دستورالعمل
پشــت دســتورالعمل و تغییــر قوانیــن به صــورت هفتگی مــا را دچار
پياپی  | 263شماره  | 6شهریور  | 1398سال هجدهم |

|7

کسبوکار نانو
آنها در عراق چگونه با شما آشنا شده بودند؟
در ایران با افرادی کار میکردند و اینجا دفتر داشتند.

ســردرگمی کــرده بود .همیــن االن هم هنــوز ارز حاصــل از صادرات
ً
وضعیت مشــخصی ندارد و قوانین دائما در حال تغییر هســتند که
خــب ،ایــن باعــث میشــود طــرف خارجــی هنــگام کار کــردن با ما
تصویر مشــخصی از آینده نداشــته باشــد و به همین خاطر با ما کار
نکند .همه اینها موانعی است که باعث میشود ما در صادرات به
مشــکل بخوریم و اینجا فقط بحث کیفیت و قیمت نیست ،بلکه
ً
مشکالت متعددی وجود دارد که کار را دچار اخالل میکند .مثال ما
یک بار که همه مشــکالت را پشــت سر گذاشــته بودیم و آمدیم که
محصول را برای مقصد موردنظر ارســال کنیم ،به بحث اعتصاب
ً
کامیوندارها خوردیم که اصال طرف مقابل ما بسیار عصبانی شده
بود و میگفت شما دارید چه کار میکنید؟
مقصدتان کدام کشور بود؟
عراق بود.
حجم محموله چقدر بود؟
در حد چند تا کامیون بود.
مشتری شما شخص بود؟
نــه ،بــرای یک پروژه ســاختمانی بســیار بزرگ ،زیبــا و لوکس در
سلیمانیه بود.
چرا از شما خریدند و از ترکیه نخریدند؟
مــن فکــر میکنــم آن زمان یک ســری مســائل سیاســی بــود که
تنشــی بیــن ترکیه و کردها بــود؛ از طرفی هم آنهــا پرسوجو کرده
بودند و از کیفیت کار ما مطلع شده بودند و از طرف دیگر ،قیمت ما
هم قیمت مناسبی بود.
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شــما در اینترنت جایی را دارید که کســی با شــما آشــنا شــود و
بتواند محصول شما را بررسی و با دیگر محصوالت مقایسه کند؟
یــا اینکــه جایی یــک گزارش و نقــدی برای محصول شــما وجود
دارد که کسی بتواند به آن مراجعه کند؟
متأســفانه در ایــران مســتند و یــک رتبهبندی که بگویــد بر این
اســاس ،محصــول مــن چنین رتبهای را گرفته اســت و ایــن رتبه را
دارد ،نداریم؛ ولی بازخوردی که ما خودمان از بازار و از شــبکههای
ً
فروشمــان کــه اکثــرا هــم فروشــنده چنــد برنــد مختلف هســتند،
گرفتیم ،این بوده که میگویند ما حاضریم جنس شــما را به خاطر
کیفیتی که دارد ،گرانتر از محصول سایر شرکتها بخریم.
ً
آیــا تــا بــه حــال کار مطالعاتــی دقیقــی کردهایــد کــه مثــا
نمایندگیهــای شــما محصوالتتــان را بــا ســایر محصــوالت ،از
منظرهای مختلف مقایسه کنند؟
راستش ما این کار را نکردهایم ،اما حتی اگر هم این کار را کنیم
ســندیتی نخواهد داشــت و باید توســط یک منبع مســتقل و دارای
مجوز این کار صورت بپذیرد.
نه! برای خودتان که بدانید میگویم ،نه اینکه به جایی ارائه
بدهید .چون نظر نمایندگیهای شــما کــه میگویید محصوالت
برندهای دیگر را هم میفروشــند ،میتواند بســیار به شــما کمک
کند.
بله ،ما این نظرات را گرفتهایم.
شما در کل کشور چه تعداد نمایندگی دارید؟
محصــوالت مــا در سراســر کشــور توســط بیــش از  ۵۰۰نماینــده
فروش ،عرضه میشوند .در کل کشور بیش از  ۱۲۰۰تکنسین مورد
تأییــد شــرکت ،مســئولیت ارائــه خدمات پــس از فــروش را بر عهده
دارند.
ً
هیچ یک انحصارا محصول شما را نمیفروشند؟
خیر ،ما در بحث رادیاتور نمایندگی انحصاری نداریم؛ اما زمانی
کــه در بحث پکیج فعال بودیم ،چند تا نمایندگی انحصاری فعال
داشتیم.
تولید میکردید؟

تجربه واردات ،فروش و ارائه خدمات ،پشتوانه تولید
در مورد کولرگازی و پکیج که ما
خیر.
هنــوز هــم در زمینــه پکیــج فعــال
ً
هســتیم ،آنها یک شــبکه فروش
این افرادی که االن نمایندگی
در کار مــا اصــا شــبکه منســجمی مثــل شــبکههای
ً
متفاوتی دارند و اصال در کنار بحث
شــما هســتند ،چطــور با شــما کار
پخش دارو وجود ندارد .اینها بیشــتر مغازهدارهایی
هســتند که ما از ســال  ۸۳در نمایشگاههای مختلف
فروش یک شــبکه خدمات پس از
میکننــد و از نظــر روش فروش و
ما
همکاران
که
بازاریابــی
مختلف
هــای
ت
مأموری
در
و
فــروش هــم داریــم؛ امــا در مــورد
درصــد چــه توافقــی بیــن شــما
میروند ،جذبشان کردهایم.
رادیاتور ما فقط یک گارانتی بیشتر
شکل گرفته است؟
نداریــم و آن هــم دوازده ســال
از ما میخرند و توزیع میکنند؛
تعویض بدون شــرط است؛ که اگر
چون آنها خردهفروش هستند.
مشــکلی برای مشتری پیش بیاید
به فروشنده مراجعه میکنند و یک رادیاتور نو به جای رادیاتوری که
نقدی یا اعتباری؟
ً
قبــا از فروشــنده خریدهانــد دریافــت میکننــد و فروشــنده هــم آن
بستگی به شرایط روز بازار دارد.
رادیاتور مشــکلدار را برای ما ارســال میکند .پس ما در اینجا نیازی
به شبکه خدمات پس از فروش نداریم.
بیشتر از این خاطر میپرسم که بخشی از مخاطبان ما در کار
فناوریهــای ســخت هســتند و مهــم اســت طراحــی کننــد کــه
حاال خیلی مستقیم مرتبط با این بحث ما نیست ،اما سؤالم را
محصولــی را کــه تولیــد میکننــد ،از چــه کانالــی و به چه شــکلی
ً
میپرســم؛ در بحث پکیج ،شــما گفتید که خدمات پس از فروش
توزیع کنند؟ مثال اگر شــما یک داروساز باشید ،محصولتان را به
ارائه میدهید .اینها نیروهای خودتان هستند یا نه؟
داروخانهها یا شرکتهای پخش دارو میدهید تا توزیع کنند ،اما
ً
نه ،آنها با ما قرارداد دارند ،خودشان کارها را انجام میدهند و
خــب ،در کار شــما اصــا شــبکه توزیعــی وجــود دارد؟ و اگر وجود
ما بیشتر در زمینه نظارت و سنجش رضایت مشتریان و همچنین
دارد ،راه دسترسی به این شبکه چیست؟
ً
هدایــت و تسویهحســاب بــا نماینــدگان خدمــات پس از فــروش که
در کار مــا اصال شــبکه منســجمی مثل شــبکههای پخــش دارو
طرف قراردادمان هســتند فعالیت میکنیم؛ و یا اینکه اگر مشتریان
وجود ندارد .اینها بیشتر مغازهدارهایی هستند که ما از سال ۸۳
مشکل و اعتراضی داشته باشند ما رسیدگی میکنیم.
در نمایشگاههای مختلف و در مأموریتهای مختلف بازاریابی که
همکاران ما میروند ،جذب کردهایم.
بعد ،شما جز این خدمات مدیریت و هماهنگی ،هزینهای هم
به آنها پرداخت میکنید؟
اینکــه میگوییــد جــذب کردید ،یعنــی چه اتفاقی بین شــما و
بلــه ،مــا نصب رایــگان داریم کــه کارگــزاران ما میرونــد و نصب
آنهــا رخ داده اســت؟ چــه قــراردادی بین شــما و آنهــا صورت
میکننــد و ما هزینهاش را به آنهــا پرداخت میکنیم .همچنین ما
گرفته است؟
بحث خدمات پس از فروش را داریم که البته به دو قسمت گارانتی
یک قرارداد فروش فیمابینی اســت بین ما و آنها که هرســاله
و پس از آن تقسیم میشود .در زمان گارانتی ،هر مشکلی که پیش
تمدید میشود.
بیایــد ،ما قطعات الزم را به صورت رایگان در اختیار نمایندگیهای
خــود قرار میدهیم و هزینــه خدمات فنی هم که انجام میدهند را
شما این نمایندگیها را چطور ارزیابی میکنید که برای سال
بــه آنهــا پرداخــت میکنیــم ،امــا پــس از گارانتی هزینــه خدمات و
بعد هم در لیست شما باشند؟
قطعات با مشتری است و نمایندگی خدمات پس از فروش ما ،تنها
ببینید تا مشکلی پیش نیاید ما اینها را حذف نمیکنیم.
قطعات اصل را از طریق ما تهیه میکند.
اینها خدمات پس از فروش میدهند؟
خیر ،فقط محصوالت را میفروشند.
شما برای فروش هم ،مثل این نمایندگیهای خدمات پس از
فروش ،فروشگاههای خاص خودتان را دارید؟
نه ،فروش مستقیم نداریم.
پس خدمات پس از فروش چه؟
پياپی  | 263شماره  | 6شهریور  | 1398سال هجدهم |

|9

کسبوکار نانو
چــرا نداریــد؟ فکــر نمیکنید که اگــر فروشــگاههای مخصوص
خودتان را داشته باشید بهتر است؟
خــب ببینیــد ،همانطور که گفتم ،نمایندگیهــا چندین برند را
میفروشند و محصوالت متنوعی هم دارند اما ما اگر بخواهیم تنها
یک برند و یک نوع محصول را بفروشیم ،شاید آن فروشگاه کفاف
هزینههای خودش را هم ندهد؛ ما تولیدکننده هستیم .محصول را
بــه عمدهفروشهــا میدهیــم و آنهــا فــروش میدانــی را انجــام
میدهند.
در بحث صادرات هم میشود این مدل را اجرا کرد؟
خیــر ،ما بحث صــادرات را خودمان مســتقیم انجــام میدهیم؛
البته یکی دو مورد نمایندگیهای مرزی ما هم این کار را کردهاند که
خودشان در خارج مشتری پیدا کردهاند و فروختهاند که این برای
ما یک نوع صادرات غیرمستقیم بوده است ولی خوب در اصل ما به
نمایندگی داخلی فروختهایم.
چــرا مثــل همین مدل که در داخل داریــد برای فروش خارجی
هــم اســتفاده نمیکنیــد که یــک ســری نمایندگیهایی را داشــته
باشید که کار صادرات شما را انجام دهند؟
اگــر یــک شــرکت قــوی باشــد ،مشــکلی نداریــم امــا هنــوز چنین
موردی پیدا نکردهایم.

رقابتی ما جور درنمیآمد .میدانید چرا؟ چون کاالی ما یک کاالی
سنگین و حجیم است و مثل تبلت و اینها نیست و به این شکل
اگر میخواستیم با دیجی کاال کار کنیم ،حدود یک چهارم قیمت
کــاالی مــا هزینه انــبــارداری آن مـیشــد .البته بــه واســطــه یکی از
نمایندگیها جنس ما در دیجیکاال هست ،اما قیمت آن خیلی باال
ً
است و اصال قابل مقایسه نیست.
آیــا ســایتی داریــد کــه خودتــان در آن فــروش مســتقیم انجــام
دهید؟
هنوز خیر ،اما داریم روی آن کار میکنیم.
شما چه میزان از بازار ایران را در اختیار دارید؟
حدود  ۳۰درصد بازار را در اختیار داریم.
شــما رونــد این بــازار را چگونــه میبینید؟ فکر میکنیــد نیاز به
رادیاتور در آینده بیشتر میشود؟ یا کمتر میشود؟
مــن فکــر میکنم دارد به ســمت بهتری میرود؛ امــا خب ،به هر
ً
حال ما بخشی از بازار مسکن هستیم و کال خود بازار مسکن ضعیف
شــده اســت؛ اما اگر با یک فرض محال ،بازار مســکن را ثابت درنظر
بگیریــم ،بــازار دارد از ســمت رادیاتورهــای آلومینیومــی بــه ســمت
رادیاتورهای پنلی میآید.

چرا؟ به خاطر خوردگیها و خرابیهای آنها؟
خب ،مدل داخلی شما دارد به همین مدلی که صحبت کردیم
خیــر ،چندین بحث وجــود دارد .یکی اینکــه آلومینیوم گرانتر
پیش میرود دیگر!
ً
اســت .مثال یک متر رادیاتــور (دارای دوازده پره آلومینیومی) حدود
بازار داخلی ما همانطور که میدانید ،بازار پیشرفتهای نیست و
 ۷۰۰هزار تومان میشود ،در حالی که شما یک متر رادیاتور پنلی را با
حتــی یــک پخشکننــده بــزرگ در ایــن کشــور وجــود نــدارد و تمــام
چیــزی حدود نصــف این قیمت میتوانید بخریــد .از طرفی ضریب
شرکتهای بزرگ ،شرکت پخش خودشان را دارند.
حرارتی ما باالتر از آلومینیوم است و
ً
یــک متــر از محصــول مــا ،حرارتی
مثــا دیجیکاال نمیتواند یک
برابــر با یک محصــول آلومینیومی
پخشکننــده اصلــی بــرای شــما
در مــورد رادیاتــور مــا فقط یــک گارانتی بیشــتر نداریم
 ۱۳۰سانتیمتری ایجاد میکند.
باشد؟
و آن هم دوازده ســال تعویض بدون شــرط اســت؛ که
م ــا ی ــک مــدتــی ب ـ ــرای کـ ــار با
اگر مشــکلی برای مشــتری پیــش بیاید به فروشــنده
االن مشــتری ایــن را چگونــه
دیــجـیکــاال تــاش کــردیــم ،امــا در
مراجعــه میکننــد و یــک رادیاتور نو به جــای رادیاتوری
ً
درک میکنــد کــه ضریــب حرارتی
ب ــازار رقابتی مــا چــهــار ،پنج هــزار
کــه قبــا از فروشــنده خریدهانــد دریافــت میکننــد و
شما باالتر است؟
تـ ــومـ ــان تــعــیــی ـنکــنــنــده اس ــت
فروشــنده هم آن رادیاتور مشکلدار را برای ما ارسال
پس
خدمات
شبکه
به
نیازی
اینجا
در
ما
پس
کند.
ی
م
مــا در کــاتــالــوگهــای خودمان
درحــال ـیکــه هــزیــن ـههــای جانبی
از فروش نداریم.
گ ــذاش ــتــهای ــم ،در تــبــلــیــغــاتمــان
دیــجــی ک ــاال مــثــل انـ ــبـ ــارداری و
میگوییم و به نمایندگیهایی که
بستهبندی مجدد و غیره بسیار
ً
داریم آموزش دادهایم که بگویند.
ب ــاال اس ــت کــه ای ــن اص ــا بــا ب ــازار
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رادی ــات ــوره ــا بــرچــســب ان ــرژی
دارند؟
بلــه ،امــا خــب برچســب انرژی
بیانگر ضریب حرارتی نیست.
ب ــرچ ــس ــب ض ــری ــب ح ــرارت ــی
چطور؟ همه محصوالت دارند؟
خیر ،برچســب ضریــب حرارتی
ندارند.

چه کســانی بیشتر مشتریان شــما هستند؟ مردم،
طراحان یا سازندگان؟
ً
عمدتا سازندگان ســاختمان مشتریان ما هستند.
چــون رادیاتــور یکــی از مهمترین وســایل در ســاخت
یــک خانــه اســت و اگــر نباشــد ،انــگار یــک چیــزی کــم
است؛

چه کســانی بیشــتر مشــتریان شــما هســتند؟ مردم ،طراحان یا
سازندگان؟
ً
عمدتا ســازندگان ساختمان مشتریان ما هســتند .چون رادیاتور
یکی از مهمترین وســایل در ســاخت یک خانه اســت و اگر نباشــد،
انگار یک چیزی کم است؛ اما پکیج را خیلی از مواقع سازندگان روی
ساختمان نمیگذارند و خود مردم باید بخرند؛ به خصوص اگر خانه
کوچــک باشــد ،چون هزینههــای هر متــر از ســاختمان را به صورت
قابل مالحظهای باال میبرد؛ اما هنوز رادیاتور را همه جا میگذارند.
ضریب حرارتی برای سازندگان چقدر اهمیت دارد؟
ضریب حرارتی و کیفیت خیلی برای آنها مهم نیســت و بیشــتر
دنبال قیمت هســتند .یــک بحث دیگری هم که وجــود دارد ،این
است که در طول این سالها مردم از سمت موتورخانه مرکزی برای
هر ســاختمان به سمت پکیج و سیســتم حرارتی جدا برای هر واحد
رفتهانــد .نکتهای که اینجا وجود دارد ،این اســت که رادیاتورهای
پنلی نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی به مراتب با سیستم پکیج
سازگارتر هستند.
چرا؟
به دلیل اینکه داخل پکیج از مس است و این آب گرمی که بین
مس و آلومینیوم در جریان اســت به خاطر فعلوانفعاالت شیمیایی
که انجام میشود ،گاز هیدروژن تولید میکند که باعث میشود به
ً
یک بخشــی از رادیاتور اصطالحا هوا بگیرد و آن بخش گرم نشــود و
مرتــب بایــد آن را هواگیــری کننــد ،امــا در رادیاتورهــای پنلی چنین
اتفاقــی نمیافتــد .نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد ،مدتــی خیلــی از
ساختمانهای حتی کوچک به سمت مینی چیلر ،حرارت مرکزی و
هواساز رفتهاند که خب از طرفی خیلی گران شدهاند و از طرفی هم
واردات آن به مشــکل خورده اســت که بنابراین آنها هم کمکم به

ســمت پکیــج و رادیاتورهای پنلی
خواهند آمد؛ بنابراین اگر خود بازار
مســکن را که االن دچار رکود شــده
اســت درنظر نگیریم ،شــرایط دارد
به نفع تولیدکنندگان رادیاتور پنلی
پیش میرود.

گفتیــد کــه محــل تولیــد و
کارخانــه شــما در شــهرک صنعتی
شــمسآباد ،نزدیک فرودگاه امام
خمینی (ره) است ،چرا آنجا را انتخاب کردید؟
ما وقتی میخواســتیم کارخانه را بخریم ،خیلی تحقیق کردیم.
ً
یکی اینکه میخواستیم نزدیک باشد که واقعا اینجا برای ما خیلی
خوب اســت و ما از اینجا که دفتر مرکزی ما در شــمال تهران است تا
کارخانــه ،حــدود یــک ســاعت راه داریــم و میتوانیــم بســیاری از
بازدیدها و کارهایی که داریم را به راحتی انجام دهیم .دیگر اینکه
هیــچ کجــا آن امکاناتی را که ما میخواســتیم نداشــت .ما برای کار
بــرق  ۳مگاواتــی و گاز بــا فشــار بــاال میخواســتیم کــه تنهــا شــهرک
صنعتی شــمسآباد که بزرگترین شهرک صنعتی کشور است ،این
امکانات را داشت.
شما شرکت دانشبنیان هم حساب میشوید؟
خیر
یعنی نمیتوانید باشید؟
تا آنجا که من میدانم ،نه! البته شاید اطالعاتم کافی نباشد.
ً
شما اصال کار تحقیق و توسعه دارید و اینکه بخواهید تغییراتی
در محصوالتتان ایجاد کنید و محصول جدید داشته باشید؟
ما خیلی تغییرات ایجاد کردهایم و حتی گاهی شریک ترک ما هم
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خریداری کردهاید؟
تعجب کرده است و گفته است که
نه ،ما فقط محصول را از آنها
شــما چطــور توانســتهاید چنیــن
ً
خریداری میکنیم.
کاری کنید .مثال زمانی بوده اســت
کمی در مورد همکاری که با شرکت شیلر فرآیند پارس
یعنی هیچ بحثی از الیسنس
کــه ما گفتیــم باید چنیــن تغییری
در زمینــه نانــو داشــتید بیشــتر توضیــح دهیــد .آیا شــما از
ک ـ ــردن و هــمــکــاری مــشــتــرک و
ایجــاد شــود کــه آنهــا گفتهانــد
آنها دانش فنی را خریداری کردهاید؟
اینها هم نبوده است؟
امکان ندارد ،بعد ما انجام دادیم و
نه ،ما فقط محصول را از آنها خریداری میکنیم.
نه ،ما فقط محصول را از آنها
فیلــم آن را بــرای آنها فرســتادیم
خ ــری ــداری مـیکــنــیــم و در واق ــع
که بسیار تعجب کردند و گفتند که
ت ــأم ــیــنک ــن ــن ــده خـ ــارجـ ــی را بــا
ما به عنوان یک تولیدکننده بزرگ
تأمینکننده داخلی جایگزین کردهایم.
نتوانستیم این کار را انجام دهیم؛ اما ما واحد مستقلی برای تحقیق
و توســعه نداریــم ،ولــی نیروهای خیلی خــاق و فعالــی داریم که در
ً
من تقریبا تمام سؤاالتی که در ذهنم بود را پرسیدم ،اما اگر
مواقع الزم به ما کمک میکنند که تغییرات الزم را انجام دهیم.
شما نکتهای دارید که فکر میکنید میتواند برای مخاطبان ما که
ً
م ـیخــواهــنــد ب ــه کــس ـبوکــار در حـ ــوزه ف ــن ــاوریه ــای سخت
آیا اساسا دنبال توسعه محصول هستید؟
( )Hard-Techو سطح بــاال ( )High-Techورود کنند ،مفید
مــا خیلــی دنبــال این هســتیم کــه محصــوالت متنوعی داشــته
باشد ،بفرمایید.
باشــیم .االن هــم تنــوع محصــوالت ما نســبت به ســایر رقبــا خیلی
ً
تالش کنند به این بازارهای صادراتی که شــما هم اشــاره کردید
بیشــتر اســت .مثال یک بار یکی از مشتریان به ما گفت شاید این به
وارد شــوند و بتوانند در بحث صادرات به ســایر کشورها ورود کنند،
نفع من نباشد اما من به شما میگویم که این محصولی را که شما
هم ســرمایه کمتری نسبت به تولید میخواهد ،هم بازده بیشتری
قبول کردید برای من تولید کنید را هیچ کسی در ایران و حتی ترکیه
دارد کــه ایــن هم برای خودشــان درآمد خوبی خواهد داشــت و هم
قبــول نکرد کــه برای من تولید کنــد .البته من فکــر میکنم اینکه
یک خدمت خوبی به کشور است .چون ما در اینجا در بازار خودمان
ترکهــا گفتــه بودند کــه تولید نمیکنند نــه به خاطر عــدم توانایی
ظرفیتهایی داریم که ایجاد شــده اســت و محصوالتی با کیفیت و
آنها بلکه به دلیل غیراقتصادی بودن آن بود ،چون تعداد سفارش
قیمت مناســبی برای صــادرات داریم که اینهــا میتوانند بخرند و
آن مشتری خیلی باال نبود ،اما ما برای آن مشتری ساختیم و خیلی
صادر کنند.
هم راضی بودند .االن ما داریم روی تولید محصوالت با ارتفاعهای
مختلــف کار میکنیــم و ســعی داریم همــه ارتفاعهــا را تولید کنیم.
شــما خودتــان در نمایشــگاههای خــارج از کشــور هــم شــرکت
ارتفــاع اســتاندارد در ایران  ۵۵۰اســت ،ولی مــا االن  ۵۰۰را هم تولید
کردهاید؟
کردهایــم کــه یکــی از نمونههــای صادراتــی مــا اســت کــه بــه باکــو
یــک بار در نمایشــگاه  SODEXترکیه به همراه شــریک تجاری
فرستادیم ،چون آنجا بازارشان به این شکل است .االن هم داریم
ترک خود شرکت کردیم .میخواستیم در نمایشگاه ساختمان عراق
روی  ۶۰۰کار میکنیم ۳۰۰ .را هم تولید کردیم چون دکوراتیو است
ً
ً
هم شــرکت کنیم که آن نمایشــگاه اصال برگزار نشــد و پول ما را پس
و اگر طولش را زیاد کنید خیلی هم شــکیلتر میشــود .کال ما داریم
دادند.
روی ایــن تنو عهــا کار میکنیــم .دیگــر اینکه بــهزودی محصوالت
رنگی ما هم تولید و روانه بازار خواهد شد.
خیلی لطف کردید که وقت گذاشــتید و به ســؤاالت من پاســخ
دادید.
کمی در مورد همکاری که با شرکت شیلر فرآیند پارس در زمینه
خیلی ممنونم .موفق باشید.
نانو داشــتید بیشــتر توضیــح دهید .آیا شــما از آنها دانــش فنی را
پینوشتها

 .1جزئیات این همکاری در قالب یک خبر در سایت ستاد نانو به نشانی زیر منتشر شده است:
http://news.nano.ir/63074
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