کسبوکار نانو

بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی

مصاحبه با مهندس احمد مهدوی؛ بنیانگذار شرکت پوششهای نانوساختار

مصاحبهکننده

دکتر علیرضا عالمی؛ مرکز کارآفرینی و شتابدهنده تهرانسایت
در ایــن مصاحبــه به گفتگو با مهنــدس احمد مهدوی ،بنیانگذار و مدیرعامل شــرکت پوشــشهای نانوســاختار پرداختهایم.
این شرکت از سال  ۸۵به طراحی و توسعه سیستمهای الیهنشانی در خأل پرداخته است و با فروش به مشتریانی از کشورهای
مختلــف توانســته بــه جایــگاه مناســبی در ســطح جهانــی دســت پیــدا کنــد .ایــن مصاحبــه براســاس ســاختار بــوم کســبوکار
( )Business Model Canvasانجام شــده اســت .بوم کسبوکار دارای  ۹بخش مختلف است :مشتری ،ارزش پیشنهادی ،کانال
توزیع ،ارتباط با مشــتری ،منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی ،همکاران کلیدی ،ســاختار هزینه و مدل درآمدی .هر جزء این بوم،
بخشــی از مدل کســبوکار شــرکت را توصیف میکند .بررســی مدل کسبوکار این شــرکت ،ارتباط بین اجزاء مختلف را به خوبی
نشان میدهد.
در ایــن گفتگــو قصــد داریم راجع به مدل کســبوکار شــرکت
شــما صحبــت کنیــم و امیدواریــم ایــن مطالــب برای فنــاوران و
کارآفرینانــی کــه قصــد راهانــدازی شــرکت و کســبوکار فناورانــه
دارند مفید باشــد .در ابتدا لطف کنید مقداری درباره خودتان و
محصول و شــرکت خود توضیح دهید تا آشــنا شویم و بعد بحث
را ادامه دهیم.
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من احمد مهدوی ،مدیرعامل شرکت پوششهای نانوساختار
و از فار غالتحصیلهای دانشــگاه صنعتی شــریف هســتم .شرکت
پوشــشهای نانوســاختار ،بهطور رسمی ،از ســال  ۸۵در مرکز رشد
دانشــگاه صنعتی شــریف کار خود را شــروع کرد .کار من طراحی و
ساخت سیستمهای الیهنشانی در خأل ( )Vacuum Coaterاست.
فکــر میکنــم از ســال  ۸۵تــا بــه امــروز کــه ما شــروع بــه تولیــد این

بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی
دستگاهها کردهایم ،شاید بیش از  ۱۵۰دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی
کشــور ،دســتگاههای مــا را خریــداری کردهانــد و تعــداد زیــادی
دانشــجو در مقطع فوقلیسانس و دکتری ،توانستهاند پروژههای
خــود را به کمک آنها انجــام دهند .با کاری که ما انجام دادیم،
از وارد کردن این دســتگاهها به داخل کشــور جلوگیری کردهایم و
دیگــر نیــازی بــه خریــد آنهــا از خــارج کشــور نداریــم و حتــی
ً
توانســتهایم  ۸نمایندگــی بینالمللــی نســبتا فعال هــم در خارج از
کشور داشته باشیم.
در یک جمله بفرمایید که فناوری اصلی شما چیست؟ ا گر از
شــما بخواهیــم کــه آن را بــرای مــا بــا فرمــول چطور-چگونــه
( )Know-howتوضیــح دهیــد ،بــه ایــن معنــی کــه بگوییــد مــا
میدانیم چطور یک کاری را انجام دهیم ،آن را چگونه برای ما
بیان خواهید کرد؟
ما میدانیم چطور یک محفظهای درست کنیم که فشارش را
ً
یک میلیارد برابر پایینتر از فشار اتمسفر بیاوریم و در شرایط کامال
کنترل شده ،روی هر زیرالیهای ،هر الیه دیگری را با هر ضخامتی
بنشانیم.
ً
معمــوال ا گــر بخواهیــم مــدل کســبوکار یــک شــرکت را برای
کســی توضیــح دهیم ،از یک بــوم کســبوکار (Business Model
 )Canvasاســتفاده میکنیم که  ۹قســمت دارد و هر قسمت یک
تعریف مشــخصی دارد .این بوم کمــک میکند کارآفرینان افکار
و فرضیاتشــان را روی کاغــذ بیاورنــد و بــه آن ســاختار و جهــت
بدهنــد .از ایــن ســاختار بایــد بــرای اعتبارســنجی فرضیــات
کسبوکارشــان اســتفاده کننــد و حتــی میتواننــد آن را بــه
مخاطبشــان اعم از ســرمایهگذار ،بنیانگذارهای شرکت یا به هر
مخاطــب دیگــری ،در یــک زمــان مشــخص  ۱۰تــا  ۲۰دقیقــهای
توضیح دهند .در واقع بتوانند کل آن مدل کسبوکارشان را به
راحتی ســاختارمند و شــفاف توضیح دهند .امروز من میخواهم
بر مبنای همین بوم صحبت
کنیم و در مورد این  ۹بخش
با هم بحث کنیم.
نکتــه اولــی کــه خیلــی روی
آن اصــرار داریــم ،ایــن اســت
کــه مــا همیشــه بایــد بــا یــک
گــروه مشــتری شــروع کنیم و
ا گــر ما ندانیم کــه برای کدام
مشــتری داریــم کار میکنیم،

هیــچ تضمینی بــرای موفقیت کســبوکارمان وجود نــدارد؛ زیرا
ابهــام خیلی زیادی را در همه بخشهای دیگر آن بوم به وجود
میآورد .گروه مشــتری را اینطور تعریف میکنیم« :یک گروه از
افراد هســتند که نیازهای مشــترک دارند ،در تصمیمگیری برای
ً
انجــام یــک خرید ،معمــوال به همدیگــر ارجاع میدهنــد و از هم
مشاوره میگیرند و کانال توزیع یکسانی برای دسترسی به آنها
وجــود دارد» .بــا این تعریف ،چند گروه مختلف هســتند که این
ویژگی را به عنوان مشــتری برای شما دارند؟ گروه مشتری شما
ً
دقیقا کیست؟
شــروع کار مــا از وقتــی بــود کــه مــن خــودم در دانشــگاه صنعتی
شــریف ،در پروژه کارشناسیارشــدم ،به سیستمهای الیهنشانی در
ً
خأل نیاز پیدا کردم؛ یعنی تا حدود زیادی ،این پروژه من بود که بعدا
مســیر کارم را مشــخص کــرد .یــک ،آشــنا شــدن بــا ایــن فنــاوری و
تجهیزات ،دو ،کم بودن آن در داخل کشور و سه ،نیازی که به آن
بــود منجر به این شــد کــه من مرحله به مرحله و پله بــه پله در این
کســبوکار جلو بیایم .شــاید شــروع کار آنجا بود که در آن دســتگاه
انگلیســیای که من پروژهام را با آن میگذراندم ،ایراداتی به وجود
آمد .نمایندگی نداشــت ،قطعات یدکی نداشــت و من مجبور بودم
خــودم ایرادهــا را رفع کنم .یک مرحله که جلوتــر رفتیم ،یکی دو تا
قطعــه خــراب شــد کــه مــن مجبــور شــدم خــودم بســازم! و ایــن
ً
اعتمادبهنفــس در مــن بــه وجود آمد کــه خب! اگر میشــود مثال دو
قطعــه از ایــن را ســاخت ،چــرا نشــود خیلــی از قطعــات دیگــرش را
ســاخت؟ اما در مورد مشــتریها باید بگویم که تا قبل از نمایشــگاه
تجهیــزات %۹۰ ،1مشــتریهای مــا ،کســانی بودنــد کــه مشــتریان
پیشین معرفی کرده بودند؛ یعنی اگر کسی میخواست یک دستگاه
ً
الیهنشــانی در خأل بخــرد ،معموال اینطور بود کــه در کنفرانسها و
ســمینارها ،افــراد با هم صحبت میکردند و ارجــاع میدادند که برو
فالنی کارش خوب است .بعد از نمایشگاه تجهیزات که یک نقطه
عطفی در کمک به شــرکت ما بود ،با توجه به حمایتی که معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری از دانشگاهها میکرد ،اقبال خیلی
خوبی بــرای خرید از ما نشــان
دادنــد .در طی این پنج شــش
دورهای کــه ایــن نمایشــگاه
برگــزار شــده اســت ،بیــن
شــرکتهایی کــه در این حوزه
فعال هستند ،با اختالف قابل
توجهــی بیشــترین فــروش را
داشــتیم کــه شــاید یکــی از
دالیلش ،بحث اصــراری بوده
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که ما در ارتباط با کیفیت کار و خدمات پس از فروش داشتیم .این
که ما االن تنها صادرکننده این محصول به خارج از کشور هستیم،
خــودش مؤید این اســت که همیشــه تــاش کردیم یــک حداقلی از
اســتانداردهای بینالمللی و کیفیتی و اخالقی را در کار خود رعایت
کنیم.
ً
بــا ایــن توضیحاتــی که فرمودید ،احتماال مشــتریهای شــما
همــه از یــک گروه باشــند و بتــوان در واقع آنهــا را در یک گروه
طبقهبندی کرد؛ یعنی مشــتریان دانشــگاهی کــه کار تحقیقاتی
انجام میدهند.
بلــه ،مطلبــی کــه وجود دارد این اســت کــه ما پتانســیل فنی و
مهندســی خوبــی داریم ،ولی محدود اســت .زمانی کــه یک مدل
کسبوکار برای خودمان تعریف کردیم ،از خود پرسیدیم که آیا به
ســراغ دســتگاههای صنعتــی برویــم؟ بــه ســراغ دســتگاههای
نیمهصنعتــی برویــم؟ ســراغ دســتگاههای آزمایشــگاهی برویــم؟
چون فقط دانش فنی نیســت که ســبب موفقیت یک کســبوکار
میشــود .شــما مثــل حلقههــای زنجیر بایــد همــه مولفههایی که
تأثیــر مســتقیم در موفقیــت کســبوکارتان دارد را در ســطح قابــل
قبولــی بدانیــد ،نبود یکــی از این حلقهها ســبب ازهمگســیختگی
خواهــد شــد .دو نمونــه از این مولفهها ،بررســی بــازار و پیشبینی

آینده اســت .به همین خاطر اســت که ما یک زمانی دستگاههای
بزرگــی میســاختیم کــه در آن ،قطعــات ماهوارههــا را تســت
میکردنــد ،ولــی با بررســیهایی کــه انجــام دادیم به ایــن نتیجه
رســیدیم کــه اگــر بــه ســمت دســتگاههای آزمایشــگاهی بیاییــم،
میتوانیم موفقتر باشیم و خوشبختانه این اتفاق هم برای ما به
عنوان یک شــرکت پیشتاز افتاد .شــاید اگر کسی اکنون این کار را
بکنــد موفــق نشــود .به خاطــر اینکه ایــن قاعده برای  ۵-۶ســال
گذشــته خــوب بود و این در حالی اســت که شــرایط متغیر اســت و
پایدار نیست و االن دیگر این قاعده جواب نمیدهد .شرایط بازار،
وضعیت سیاسی مملکت ،بحثهایی که در ارتباط با ارز و اقتصاد
وجــود دارد و رقبــا ،همــه اینهــا دائــم بایــد ارزیابــی شــوند .مــن
همیشــه یک ضربالمثلی میزنم و میگویم که در اســترالیا ،یک
وسیله برای شکار دارند به اسم بومرنگ ( .)Boomerangپرنده را
در جایی که میبینند ،همان جا را نشانه نمیگیرند بلکه جلوتر را
ً
نشــانه میگیرنــد و حدس میزنند که اگر ایــن را پرتاب کنند ،مثال
 ۳۰ثانیــه بعــد ،پرنــده اینجــا اســت و بومرنــگ بــه پرنــده برخورد
میکند .به همین خاطر ،کسانی که در مدل بیزینسی خود االن را
میبیننــد و االن را نشــانهگیری میکننــد ،احتمال اینکه شکســت
بخورنــد ،زیــاد اســت .آنها بایــد این قابلیت را داشــته باشــند که
بتوانند یک پیشبینیهای حداقل ،میان مدتی را انجام دهند.
ً
در ادبیــات اســتارتآپی ،مشــتریان را معمــوال به ســه دســته
تقســیم میکننــد و میگوینــد کــه شــما بایــد آ گاهانه بیــن این ۳
دســته انتخــاب کنیــد و یــا حداقــل بدانیــد که شــیوه کار شــما با
مشــتری موردنظرتــان در کــدام یــک از ایــن ســه حالــت جــای
میگیــرد .ایــن ســه حالت عبارتند از کســبوکار شــرکت با دولت
( )Business To Governmentیــا  ،B2Gمــدل شــرکت با شــرکت
( )Business To Businessیــا  ، B2Bیــا مــدل شــرکت با مشــتری
( )Business to Customerو یــا  .B2Cحــال بــا توجــه بــه ایــن
توضیحات ،فکر میکنم که شما گفتید که اول یک کارهایی به
صورت  B2Gانجام میدادید و محصوالتی را تولید میکردید که
خیلــی خــاص بودند کــه فقط دولت مشــتری آنها بــود .بعد به
این نتیجه رســیدید که با دانشــگاهها کار کنید که حاال من اسم
آن را  B2Bمیگذارم .البته شــاید دانشــگاهها هم دولتی باشــند،
ولــی به نوعــی میتوان گفت کــه گاهی از رفتارهــای بنگاههای
خصوصــی تبعیــت میکنند؛ اما ســؤال دیگری که مــن دارم این
اســت که شــما چرا به فکر  B2Cنبودید؟ این مثال شــاید دقیق
ً
نباشد ،اما مثال عینک را درنظر بگیرید که این عینک را بشود به
مشتری نهایی با مدل  B2Cفروخت و شما دیگر خود دستگاه را
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بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی
برنداشــتیم .یک کمی ســرعت رشد ما را کند
نفروشــید و از دســتگاه تنهــا بــرای تولیــد
کــرد ،ولــی اطمینــان داشــتیم از اینکه مســیر
محصول استفاده کنید.
همیشــه وقتــی کــه از دانشــگاهها صحیــح را میرویــم و ورشکســت نخواهیــم
ببینیــد! ایــن محصــول نهایی میشــود.
زنگ میزنند و میگویند« :دستگاه شــد و زمیــن نخواهیم خــورد؛ دســتگاههای
مثــل کســی میماند کــه به شــما میگوید که
ایراد دارد ».مــن به بچهها میگویم :ما ،دستگاههایی هستند که به درد شخص
من اجاقگاز میسازم .بعد شما به او بگویید
حقــوق
بــدون
کارمنــدان
هــا
ن
«ای
نمیخورد که کسی بگوید من این را میخرم
که خوب ،تو چرا یک رســتوران باز نمیکنی؟
مــا هســتند کــه بــدون اینکــه مــا به و میخواهــم روی آن کار تحقیقاتــی انجــام
تــو کــه میتوانی اجاقگاز بســازی! پس روی
آنها حقوقی پرداخــت کنیم ،دارند
دهــم .بایــد بگویــم کــه بخــش خصوصی ما
آن میتوانــی آشــپزی هــم بکنی .داســتان از
ایرادهای دستگاه ما را درمیآورند».
حتــی در ایــن بحثهــای  R&Dو تحقیقات
این قرار است که ما دستگاهها را میسازیم و
هم خیلی جدی نیســتند؛ اما دانشــگاهها به
نــه محصــول نهایــی کــه از دســتگاه بیــرون
دلیل اینکه بودجه وزارت علوم را دارند ،این
میآید ،در ارتباط با مثال عینک که فرمودید
دســتگاهها را از خارج از کشــور میخریدند؛ اما بــا توجه به کیفیت
در صنعــت اپتیــک ( ،)Opticدســتگاههای مــا قابــل اســتفاده
محصوالت ما و قیمت مناسب آنها و همچنین بحث تحریمها،
هســتند؛ اما قضیه اینطور اســت که بخش خصوصی ،یک سری
توانســتیم نیازهای داخلی را برآورده کنیــم .به عنوان مثال  ۱۳تا
دســتگاه از قدیــم داشــتهاند و بــا آنهــا مشــغول ارائــه خدمات به
از دســتگاههای مــا فقــط در خــود دانشــگاه صنعتی شــریف نصب
مشتریان بودند و با بررسیهایی که ما انجام دادیم مشخص شد
است و خدمات ارائه میدهد.
کــه نیاز بــازار ،آن اندازهای نیســت که شــما بخواهیــد آن را هدف
اصلــی خود قــرار دهید .یــک مطلب دیگری هم که وجود داشــت
ً
مــن عرضــم دقیقــا همین بود کــه همانطور کــه گفتید ،بین
ایــن بــود که نگاه ما از ســالها پیــش ،نگاهی صادراتی بــود و اگر
دســتگاههای آزمایشــگاهی و دســتگاههای صنعتــی ،ا گــر نــگاه
شــما بخواهیــد در حــوزه صــادرات ورود کنیــد ،بهتــر اســت بــا
ً
دســتگاههایی که کوچکتر هســتند شــروع کنید؛ بــه خاطر اینکه
 B2Bداشــته باشــیم ،خــب قطعــا دســتگاههای آزمایشــگاهی
ارزان قیمــت اســت و ریســک مشــتری بــرای اینکــه بخواهــد
راحتتــر اســت .بــه طــوری کــه مــن یــک دســتگاهی را بــه یــک
دســتگاههای ارزانتری را از ایران بخرد ،خیلی کمتر از این اســت
دانشــگاه و یــا بــه یک مرکــز تحقیقاتــی که قرار نیســت محصول
کــه بخواهــد یک دســتگاه گرانقیمــت صنعتی را خریــداری کند.
صنعتــی تولیــد کنــد ،خیلی راحتتر میفروشــم؛ ولی ســؤال من
دوم اینکه ما با بازخورد گرفتن از مشتریان داخلی هرساله کیفیت
این اســت که چرا  B2Cنه؟ یعنی شــما خودتان به عنوان کســی
تولیــدات خــود را افزایش دادیم .همیشــه وقتی که از دانشــگاهها
که آن  Know-howرا در مورد ســاخت دســتگاههای الیهنشانی
زنــگ میزننــد و میگویند« :دســتگاه ایــراد دارد ».مــن به بچهها
داشــتید ،بیاییــد و یــک فنــاوری دیگــری را هــم بــه مجموعــه
میگویــم« :اینهــا کارمنــدان بــدون حقوق ما هســتند کــه بدون
خودتــان اضافه کنید و محصول نهایــی را تولید کنید؛ منظورم
اینکه ما به آنها حقوقی پرداخت کنیم ،دارند ایرادهای دستگاه
ایــن اســت که شــما دیگر دســتگاه را بــرای فروش تولیــد نکنید،
ً
مــا را درمیآورنــد ».و مــا به جــای اینکه از زیر بار مســئولیت شــانه
بلکه همانطور که مثال عینک را زدم شــما خودتان قطعا بهتر
خالــی کنیــم و بگوییم که تقصیر خودت بوده اســت و چرا این کار
میدانیــد که این محصوالت الیهنشــانی شــده کجاها میتوانند
ً
ً
را کردی و چرا آن کار را نکردی؟ معموال کارشــان را راه میاندازیم
کاربرد داشــته باشــند که شــما بیایید آن محصول نهایی یا مثال
ً
ً
و اگر واقعا ایراد از کار ما بوده باشد در تولیدات بعدی نقاط ضعف
همــان عینک را تولید کنید که بشــود حتــی در یک مغازه یا مثال
را از بیــن میبریم .روی دســتگاههای صنعتی و بزرگ ،این خیلی
در متــرو بــه خــود مردم فروخــت؛ و به این ترتیب مخاطب شــما
پرهزینه بود و ما با توجه به اینکه از هیچ جایی ،هیچ پولی ،هیچ
خود مردم میشوند و براساس بازار و نیازی که مردم دارند شما
ً
وامــی تقریبــا نگرفتیــم( ،درخواســتی ندادیم ،ولی یکــی دو تا وام
یک محصول فناورانه جدید را تولید میکنید.
کوچک ســتاد نانو بدون اینکه ما درخواســت کنیم به ما دادند که
برای اینکه مدل کسبوکار ما این نبود.
جــای تشــکر دارد) براســاس آن داراییهــای مختصــر خودمــان،
ً
پلهپلــه ،آرامآرام ،آمدیــم باال و تا احســاس نکردیــم که این پلهای
خوب سؤالم االن دقیقا همین است .چرا؟
کــه رویــش ایســتادهایم خیلــی محکــم اســت ،گام بعــدی را
بــه خاطــر اینکه مــا میتوانیــم از همین کاری کــه داریم انجام
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کسبوکار نانو
بازارهــای بزرگتر کار کنــم .به این صورت که
میدهیــم ،پول بیشــتری به دســت بیاوریم و
وقتــی االن من یک ســری محصول بالغ شــده
بیشتر میتوانیم سود ببریم .همچنین ما االن
وقـ ــتـ ــی االن م ـ ــن ی ـ ــک س ــری
دارم ،روی بازاریابــی آن کار کنــم و بــازارم را
در کانــال صــادرات وارد شــدهایم .اگــر مــن در
بیایم
دارم،
شده
بالغ
محصول
طوری تعریف کنم که به جای ســروکار داشتن
متــرو عینــک بفروشــم ،مینشــینم حســاب
روی بازاریابی آن کار کنم و بازارم
با  ۸۰میلیون نفر  ،سراغ  ۷میلیارد نفر بروم .به
میکنــم و میبینــم که دارم به آلمان دســتگاه
را طوری تعریف کنم که به جای
ایــن ترتیــب همیــن محصوالتــی کــه دارم را
میفروشــم و  ۱۰ســال آینــده برندمــان را نــگاه
ســروکــار داشــتــن بــا  ۸۰میلیون
میتوانــم خیلــی ســریعتر بفروشــم و آنهــا را
میکنــم کــه یکــی از داراییهــای ارزشــمند مــا
نفر  ،سراغ  ۷میلیارد نفر بروم .به
تبدیــل به پــول کنم؛ تــا اینکه یــک محصول
خواهــد بــود انشــاهلل ،بایــد یــک چیــز بســیار
این ترتیب همین محصوالتی که
دارم را میتوانم خیلی سریعتر
جدیــدی را تولید کنم؛ که این امر ،با توجه به
ارزشــمندی باشــد .همچنیــن رقبــا مطــرح
ً
پول
به
تبدیل
را
ها
ن
آ
و
بفروشم
وســواس مــا در کیفیــت کار و مــدت زمــان و
هســتند .مثال در بحث عینک که شــما گفتید،
کنم.
انــرژی که میبرد تــا به محصولــی بالغ تبدیل
من نگاه میکنم و میبینم کســانی هستند که
شــود ،از نظــر اقتصــادی مناســب بــه نظــر
ســالها اســت در حــوزه اپتیک و عینــک دارند
نمیرســد .چــون اگــر محصول ضعیف باشــد،
کار میکننــد و محصولشــان جــا افتاده اســت و
برند را خراب میکند .توجه میفرمایید؟ اما مدلی که ما داشتیم
دارند میفروشند.
ً
ایــن بــوده اســت کــه مــا االن  ۱۰ ،۸ ،۷محصــول تقریبا بالغ شــده
داریــم کــه یکی از آنهــا رتبــه  ۳بینالمللی را دارد ،یعنــی در دنیا،
خــوب مثــل دســتگاههایی کــه شــما تولیــد کردیــد! خیلــی از
اول آلمــان اســت ،دوم انگلیــس اســت و ســوم دســتگاه ما اســت.
شــرکتهای خارجــی اینهــا را ســالها تولیــد کردهاند ،ســالها
خوب است برای شما بگویم که همین االن که اینجا نشستهایم،
فروختهاند و شما هم االن دارید با آنها رقابت میکنید.
از بلژیک دارد درخواســت میآید ،از روســیه میآید و حتی از آمریکا
بلــه! مــا داریم با آنهــا رقابت میکنیــم ،اما وقتی کــه دو دو تا
هم درخواســت خرید داریم .حتی جالب است بدانید که به خاطر
چهــار تــا میکنیــم ،میبینیــم بــا توجــه بــه پتانســیل فنــی و مالی
بــازار آمریــکا ،مــا یــک شــرکت جدیــد را بــا برنــد جدیــدی در اروپــا
محــدودی کــه داریم ،این قســمت برای ما ســود بیشــتری دارد تا
راهاندازی کردیم؛ اما در مورد این پیشــنهاد شــما ،شــاید دو ســال
اینکه بخواهیم این قســمت از بازار را رها کنیم و بیاییم قســمتی
دیگر که بنیه مالی شــرکت قویتر شــود ،به این نتیجه برسیم که
که شــما فرمودید را بگیریم ،یا حتی اگر بخواهیم تولید دســتگاه را
خــب! االن ایــن تنه درخت میتواند یک جوان ه جدیدی هم بزند
داشــته باشــیم و بخواهیــم به بحث عینــک ورود پیــدا کنیم ،به
و یــک شــاخه دیگــری را هــم ایجــاد کنــد؛ امــا بایــد توجه کــرد که
نظر من بهتر است که توانمان را روی بحث صادرات دستگاهها و
همیــن حــاال کــه مــا داریــم بــا هــم صحبــت میکنیــم ،نســبت به
بازاریابی بینالمللی و فروش جهانی بگذاریم.
پارســال ،در اقتصــاد مــا متغیرهای زیــادی مثل تغییــر قیمت ارز و
ً
بحثهای تحریم و غیره به وجود آمده است .به همین دلیل ،ما
بله .من هم ســؤالم صرفا همین بود که ببینم آیا شــما اینها
ً
االن مثــل یــک قایقی میمانیــم که در طوفان قــرار دارد و بهترین
را واقعا بررســی کردهاید؟ آیا فهرســتی از محصوالت قابل فروش
کار ایــن اســت که یــک مقدار بادبانهــا را جمع کنیــم و با احتیاط
بــه مــردم کــه بتوانیــد بــا دســتگاههایتان تولیــد کنیــد را تهیــه
بیشــتری حرکت کنیم .شــما میدانید که بســیاری از شــرکتها با
کردهایــد؟ یــا اینکــه شــما بیاییــد و بــرای آن کار ،دســتگاههای
مشکالت مالی مواجهاند .سال پیش رو سال راحتی نخواهد بود.
صنعتی بسازید .مثل دستگاه تولید نانوالیاف که شما میتوانید
ً
ایــن هــم که حاال ما یک خــورده راحت اینجا نشســتهایم ،به این
آن را بسازید ،بعدا یک شرکت دیگری با آن ماسک نانویی تولید
خاطر است که ما از شش هفت سال پیش ،دنبال بحث صادرات
کند یا اینکه حتی شما خودتان وارد تولید ماسک شوید.
بودیــم و اکنــون صــادرات مــا بیــش از فــروش داخــل اســت و اگــر
بحثــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد مــدل
اینطــور نمیبــود ،االن باید بحــث تعدیل نیرو را میداشــتیم .به
کســبوکارتان را طوری بچینید که مرتب ســبد محصوالت خود را
نظر من ،در پاسخ به صحبتی که شما میفرمایید که چرا این کار
گســترش بدهیــد .یا اینکــه بگویید که من توانــی دارم که محدود
را نکردیــد؟ بایــد گفــت ،باید به عقــب برگردیــم و کل ماجرا ،همه
اســت ،پــس مــن ســبد محصوالتــم را خیلــی گســترش ندهــم و در
جــا ،همــه چیــز را بــا هم نــگاه کنیم و ســپس بگوییم کــه تصمیم
عــوض روی بحــث فــروش و مارکتینــگ همــان محصــوالت در
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بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی
صحیــح چــی بــوده اســت .ایــن اســت کــه بــه نظــر مــن ،تدویــن
ً
اســتراتژی یــک شــرکت بــا قابلیــت بازنگــری در آن ،مخصوصا در
شــرایطی کــه مــا اکنــون در آن قــرار داریــم ،فوقالعــاده کار مهمی
است.
ً
قطعــا ســختترین کار یــک شــرکت ،چیــدن اســتراتژی آن
شــرکت اســت کــه بنیانگــذاران ( )Founderو مدیــران اصلــی
شــرکت درباره چیســتی آن تصمیم میگیرند وگرنه شــاید بتوان،
نیــروی فنــی را از جــای دیگــری آورد؛ اما حــاال ا گــر بخواهیم در
ً
مورد بحث دوم در بوم کســبوکار صحبــت کنیم ،معموال راجع
به ارزش پیشــنهادی ( )Value Propositionصحبت میکنیم و
میگوییم آن ارزشی که شما به مشتری خود میدهید ،چیست؟
آنطــور کــه مــن در البــهالی صحبتهایتــان فهمیــدم شــما
محصولــی را تولیــد و صــادر میکنیــد و گفتیــد آن ارزشــی کــه
محصول شــما دارد به خاطر خدمات پس از فروش شــما اســت،
همچنیــن بــه خاطــر قیمــت آن اســت ،هــم بــه خاطــر کیفیــت
محصول اســت ،هم به خاطر سفارشــی بودن ( )Customizedو
تطابق با نیازهای مشــتریهای مختلف اســت؛ حاال من ســؤال
میپرســم که آن ارزشی که شــما دارید به مشتری خودتان ارائه
ً
میکنید ،دقیقا چیســت؟ و فکر میکنید که در آینده ،شما چطور
باید این کار را نسبت به گذشته ،تغییر دهید؟
بله ،همه اینهایی که گفتید هســتند .البته حاال ممکن است
شماره  ۱و  ۲و  ۳را جابهجا کنیم.

خب! وقتی که میگویم قیمت ،یعنی طرف میآید و میگوید:
کیفیــت محصــول را پذیرفتــم ،حــاال قیمت چــه؟ وقتــی میبیند،
قیمتــی که مــا داریم از آلمان ارزانتر اســت ،از مــا میخرد .آخرین
دســتگاهی که صادر کردیم ،به آلمان بوده است .یک دانشگاه از
خــود آلمــان از ما خریدنــد و نمونه آلمانــی را نخریدنــد .قیمت! در
بحث صادرات ،یکی از نقاط قوتی که االن ما داریم ،همین بحث
قیمت اســت که البته بســیاری از شــرکتهای ایرانی از این مزیت
برخوردارنــد؛ دلیــل آن ایــن اســت کــه اینجــا ،هزینههــا ارزانتر از
اروپــا ،امریــکا و کــره اســت .هزینه خدمات در کشــور مــا پایینتر از
ً
بســیاری از نقــاط جهــان اســت یــا مثــا یــک مهنــدس در آلمــان،
حداقل  ۲۰۰۰یورو حقوق میگیرد .خوب ،شما اگر  ۱۰نفر مهندس
داشــته باشــید ،باید در ماه ،فقط ۲۰هزار یورو بابت حقوق اینها
پرداخــت کنیــد کــه با توجــه به ســایر هزینههایی که یک شــرکت
دارد نــگاه میکنیــم و میبینیــم ،ماهانــه ۴۰-۳۵هــزار یــورو فقط
هزینه پرســنلی یک شرکت کوچک میشــود .در صورتی که اینجا
هزینههــا خیلــی کمتــر اســت؛ بنابراین مــا میتوانیــم از این نقطه
قــوت اســتفاده کنیــم و بگوییــم کیفیــت را بــاال آوردم و حــاال در
مقایســه بــا رقبــای اروپایــی یــا آمریکایــی بــا قیمــت پایینتــر جلو
میآیم.

جدا از قیمت و کیفیت ،آیا شــما نوآوری خاصی هم دارید که
محصول شما ارزش جدیدی را خلق کند و مشتری به خاطر آن
ارزش ،سراغ شما بیاید؟
ً
بله ،داشــتیم .مثال سیستمهای ما ،خودش به صورت خودکار
ً
خــودش را چک میکند .مخصوصا با توجه به اینکه آن اوایل که
شما کدام را شماره یک میدانید؟
شــروع کار ما بود و ما نمایندگانی در خارج از کشــور نداشــتیم ،اگر
کیفیــت .دو را قیمــت ،ســه را خدمــات پس از فــروش و چهار را
سیســتم دچار اشــکال میشد ،هزینههای ارســال و رفتوبرگشت
سفارشــی بودن قــرار میدهیم .اینها همه چیزهایی هســتند که
ً
محصــول یــا اعزام کارشــناس مطــرح بــود .االن سیســتم خودش
باعث میشوند مثال وقتی یک شرکت خارجی میآید یک دستگاه
خــودکار خــودش را چــک میکنــد .همچنیــن سیســتم ،مــاژوالر
میخــرد ،بعــد دومــی را میخرد ،بعد بررســی میکنیم طی دو ســه
طراحی شــده اســت ،بــه طوری که خــود کاربر به راحتــی میتواند
ســال ۱۵ ،دســتگاه از ما خریده .چرا؟ به این دلیل که اینهایی را
ً
یک قطعه را خیلی ساده عوض کند؛ یعنی واقعا ،نشستهایم و آن
کــه خریــده ،بــرده و اســتفاده کــرده راضی بــوده اســت وگرنه یکی
مقــداری کــه بــه عقلمــانرســیده اســت ،روی
میخریــد اگر کیفیت دســتگاه خــوب نبود بعد
محصــول فکــر کردهایــم کــه چــه کار کنیــم تــا
هــم میگفــت :آقــا! آن را پــس میگیریــد؟ بــه
همیــن دلیــل ،همــه این مــواردی کــه گفتید،
بهتریــن کارایــی را داشــته باشــد .حتــی بــه
عقیــده مــا ایــن اســت کــه وقتــی
بحثهــای بســتهبندی ( )Packagingهــم
همه دخیل هستند.
دستگاه وارد آزمایشگاه میشود
توجــه کردهایم .چون عقیده ما این اســت که
پیــش از آنکــه بــاز شــود ،بایــد
مشتریراتحتتأثیر قرار دهد.
وقتی دســتگاه وارد آزمایشگاه میشود پیش از
ســوالی که هســت ،این اســت که چرا االن
آنکه باز شــود ،باید مشــتری را تحت تأثیر قرار
ایــن شــرکتهای خارجــی کــه از شــما خریــد
دهــد .به طــوری که خریــدار با نگاه کــردن به
میکنند ،نمیروند نمونه آلمانی را بخرند؟
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کسبوکار نانو
بســتهبندی ،بداند کســانی که پشــت این کار بودهاند ،یک سری
ً
آدمهــای دقیق ،خوشذوق و فنی بودهاند .واقعا ســعی کردهایم
روی همه چیز دقت کنیم.

قبل از اینکه تحریم شــویم ،شــرکت پست بینالمللی  DHLکاال را
ً
مستقیما از دفتر ما به دفتر مشتری میبرد.

شما از کانال توزیع آنها استفاده میکردید؟
ً
بلــه ،ما از کانال آنها اســتفاده میکردیم؛ بــا اینکه ممکن بود
خیلــی عالــی! بحث بعــدی را ما معمــوال کانال توزیــع درنظر
یــک کمی گرانتــر دربیاید .حتی ما یک تخفیفی هم به مشــتری
میگیریــم .اینکــه شــما چگونــه میخواهیــد یــک ارزشــی را بــه
ً
میدادیــم .چــون اینطور بود کــه کاال را میبردند و در محل دفتر
مشتری برسانید؟ و باید بدانیم که کانال توزیع صرفا یک پیک
مشــتری تحویــل میدادنــد .یکــی از دالیلــی کــه مــا ســراغ تولیــد
موتوری یا یک شــرکت ارســالکننده یک محصول نیســت .یک
سیســتمهای صنعتی نرفتیم همین بــود که مدلهای رومیزی با
کانال توزیع باید قابلیت اطالعرسانی به مشتری را داشته باشد،
بستهبندیهای بسیار زیبا ،قابلیت انتقال راحتتری داشتند .ما
قابلیت بررســی محصول شما را به مشتری بدهد و مشتری این
ً
بــرای توزیــع کاال بــه همه چیز فکــر کردیــم ،مثال در بحــث انتقال
امــکان را از طریــق آن پیــدا کنــد کــه محصــول شــما را بــا دیگــر
پول ،برای اینکه مشــتری دچار دردســر و گرفتاری نشود ،ما یکی
محصوالت مشــابه مقایســه کند ،بــه او امکان انتخــاب بدهد تا
دو تــا حســاب خــارج از کشــور بــاز کردهایــم؛ میگوییم :آقــا! اگر با
خریدش را انجام دهد ،همچنین قابلیت دریافت و انتقال پول
ایــران مشــکل داری ،شــما پــول را به آن حســاب واریــز کن .همه
و همچنین انتقال خود محصول را داشــته باشد و خدمات پس
چیزهایــی کــه فکــر میکردیم و فکــر میکنیم که بــه نوعی ممکن
از فــروش را نیــز انجــام دهــد .االن در بعضــی از مدلهــای
اســت کاری کند که مشــتری بگوید« :آقا! از خیر این کار بگذر ،به
کســبوکار ،شــرکتها میآینــد و از کانالهــای توزیــع موجــود
ً
دردســرش نمــیارزد ».را از جلــوی پــای خارجیهــا برداشــتهایم.
اســتفاده میکننــد .مثال میگویند :ما از شــرکت پســت یــا از فالن
داخــل که خب داســتانش فرق میکند .یــک واقعیتهایی وجود
شــرکت بازرگانــی اســتفاده میکنیــم؛ امــا یــک شــرکتی مثــل
دارد ،آن هم این است که خارج از کشور ،وقتی شما یک برچسب
دیجــیکاال میگویــد :پیکــی کــه میخواهد بــرود بایــد پیک من
ً
«شکســتنی» روی دســتگاه میزنیــد ،او میدانــد کــه نبایــد این را
باشــد و مثــا بایــد بدانــد رفتــارش ،ســؤال و پاســخش ،پولی که
ً
پرت کند .در صورتی که اینجا ،اصال به این موارد توجه نمیکنند.
میدهد ،دســتگاههای کارتخوان ،همه و همه باید لجستیک
ً
بــه همیــن دلیل ،ما ممکن اســت یک دســتگاهی کــه ابعادش به
و کانال من باشــد .لطفا شــما توضیح دهید که کانال توزیع چه
ً
انــدازه یــک یــا دو تــا از ایــن مبلهایــی کــه مــا االن روی آنهــا
داخلی و چه خارجی را چطور طراحی کردید و اساسا نگاهتان به
نشستهایم ،باشد را حتی اگر شده ،بخش عمدهای از هزینهاش را
کانال توزیعتان چه بوده و چه کردهاید؟
خودمان بدهیم و یک کامیون بگیریم تا جلوی در شرکت بار بزند
این مطلبی که میفرمایید ،شــاید برای شــرکتهایی که تولید
و داخــل دانشــگاه بــه اســتاد مربوطــه تحویــل دهــد ،ایــن کار را
انبــوه دارنــد ،خیلی مصداق داشــته باشــد ،اما برای شــرکتهایی
میکنیم .چون ســابقه داشــته اســت که ما اینها را با یک شرکت
مثــل مــا کــه تولیدشــان انبوه نیســت ،شــاید خیلــی مصــداق پیدا
پســت داخلی فرســتادیم ،بعد که رســیده اســت ،آنجا به دســتگاه
نکند .ببینید! ما یک بخش لجســتیک در شرکتمان داریم .البته
ً
آســیب زدند یا مثال با هواپیما فرســتادیم که با بیتوجهی در حین
حــاال نــه اینکه یک آدمــی فقط مخصوص کار لجســتیک داشــته
حمل بخشهایی از دســتگاه شکســته اســت.
باشــیم ،ولــی فکر کنیــد یک شــخصی که حاال
در ایــران بــا توجــه به عدم آمــوزش صحیح به
یــک ســری وظایفــی دارد و ایــن بخــش
افــراد و گاهــی عــدم مســئولیتپذیری بایــد
لجســتیک هــم یــک بخشــی از آنهــا اســت.
یــکــی از دالی ــل ــی ک ــه م ــا س ــراغ
بیشتر احتیاط کرد.
کاری کــه مــا کردیــم ایــن اســت کــه مشــتری
تــولــیــد سـیــســتـمهــای صنعتی
حتیالمقــدور ،دچــار گرفتــاری گمــرک،
نرفتیم همین بود که مدلهای
بــه نوعــی مجبــور شــدید کانــال توزیــع
بحثهای انتقال پول و مســائلی از این قبیل
روم ــی ــزی ب ــا بــســت ـهبــنــدیهــای
نشود.
خودتان را ایجاد کنید.
بــســیــار زیــبــا ،قــابــلــیــت انــتــقــال
راحتتری داشتند.
بلــه ،البتــه ممکــن اســت خیلــی مختصــر
ً
داخلی و خارجی را هم جدا کنید.
باشد ،ولی تعریف شده است .مثال فرض کنید
مــا بــه جــای اینکــه دســتگاه را داخــل یــک
خارجــی را اول برایتــان میگویــم .البتــه تــا
|8

| سال هجدهم | خرداد  | 1398شماره  | 3پياپی 260

بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی
کانــال توزیــع که مــا محصولمــان را چطور به
کارتونــی کــه ۵۰هــزار تومــان قیمتــش اســت
ً
مشــتری برســانیم و مشــتری خریــدش را از
بگذاریــم ،حــدودا یکمیلیونوچهارصدهــزار
ما یک سری آدمهای فنی بودیم
طریــق آن کانــال انجــام دهــد؛ میخواهیــم
تومــان هزینــه یــک بســتهبندی اســتاندارد
یــک
دانشــگاه،
و
آزمایشــگاه
در
راجــع بــه ارتبــاط بــا مشــتری صحبــت کنیم.
دادهایم که دســتگاه در آن گذاشــته میشــود؛
ً
محصولــی را ســاختیم و خیلــی
اینکه مــا بعد از فروش محصــول (مخصوصا
زیــرا به این نتیجه رســیدیم که اگر این هزینه
خوشــحال بودیــم کــه کار تمــام
در این موارد که شما  B2Bهستید و محصول
را متقبل شویم ،در مجموع به نفع ما است.
شده اســت و فکر میکردیم %۹۰
ً
را به یک شــرکت یا دانشــگاه میدهید ).بعدا
کار انجام شده اســت .حاال که ۲۰
مشــتری را چطــور بــه سیســتم خودمــان
و ا گــر شــرکت بزرگتــر شــود ،محصــوالت
سال گذشــته ،تازه ما فهمیدیم
کــه نــه! آن  %۳۰کار بــوده و %۷۰
برگردانیم؟ حاال سؤال این است که شما چه
بیشتر شود ،فروش بیشتر شود ،باید یک فکر
در
اســت
هایــی
ص
تخص
کار،
اســتراتژیهایی داریــد و چــه روشهایــی را
جدیتری برای کانال توزیع خودتان کنید.
بخشهای دیگر.
بــرای حفــظ ایــن ارتبــاط بــا مشــتری بــه کار
بله ،به همین دلیل ،االن برای صادرات به
میگیرید؟
اروپا و آمریکا ،برای این که دستگاه به صورت
ً
کاری کــه االن مــا عمدتــا داریــم میکنیــم،
مجــزا ارســال شــود ،کارهایــش دارد انجــام
فــروش بــه نمایندگیهــای خودمان اســت و نمایندگیهــای ما در
میشــود ،بــرای اینکــه هزینــه پاییــن بیایــد و بررســی میکنیم که
کشورهای خودشان با مشتریهایی که دارند ،در ارتباط هستند.
اینهــا بــه چــه صــورت ،در چــه حالتهایــی ،بــه چــه شــکلی و
یــک چیزی که من میخواســتم برای آن وقت بگــذارم و روی آن
چطوری باید ارســال شــود؟ آیا بهتر اســت که هوایی برود؟ این را
ً
فکــر کنم ،این اســت که آیا ما باید در نحــوه ارتباط نمایندگیها با
داریــم بــه مــوازات کارهای دیگــر انجــام میدهیم .مثال شــما فکر
مشتریانشــان ورود پیــدا کنیم یا نه؟ آیا باید دســتورالعملهایی را
کنیــد کــه یک تلویزیــون  LCDبســیار زیبایی را با امکانات بســیار
بــرای آنهــا تدویــن کنیم یا نه؟ من یک فهرســتی دارم که شــاید
خوبــی ،میســازید ولــی در آن فرایندی که از شــرکت بایــد تا خانه
 ۳۰-۴۰تــا ســؤال اســت که بایــد به آنها پاســخ داده شــود .حتی
حمــل شــود ،آن را الی روزنامــه و ضربهگیــر بپیچیــد و بگویید :بیا
استراتژی قیمتگذاری که آیا وقتی شما دارید به پاکستان قیمت
بردار و ببر یا برایش خودتان ارسال کنید .خوب معلوم است وقتی
میدهیــد ،بــا وقتی که دارید به فرانســه قیمــت میدهید ،این دو
کــه ایــن بــه آنجا میرســد بــه احتمــال زیــاد آســیب دیده اســت یا
بایــد یکــی باشــد یــا نــه؟ مــا یــک ســری آدمهــای فنــی بودیــم در
شیشــهاش شکســته اســت و یــا پایــهاش در رفته اســت و فقط هم
آزمایشگاه و دانشگاه ،یک محصولی را ساختیم و خیلی خوشحال
بحث بستهبندی نیست .حاال یک بحث این است که خب شما
بودیم که کار تمام شده است و فکر میکردیم  %۹۰کار انجام شده
میخواهیــد چطــور منتقــل کنیــد؟ چــه کســی ببــرد؟ بعضــی از
اســت .حاال که  ۲۰ســال گذشته ،تازه ما فهمیدیم که نه! آن %۳۰
شــرکتهای فروشــنده کاال در فراینــد تحویــل بــه مشــتری ریزتــر
ً
کار بوده و  %۷۰کار ،تخصصهایی است در بخشهای دیگر و ما
میشــوند و مثال میگوینــد این را که تحویــل میدهید ،بداخالقی
نکنید .فاکتور را به مشــتری میدهید ،بیحوصلگی نکنید ،رفتار
خودمــان با ســعی و خطــا و تجربه دریافتیم که ایــن پارامترها هم
مودبانــه باشــد و غیــره حــاال از آن لحظــهای که با یــک ایمیل و یا
بســیار مهم است .در بحثهای دیجیتال مارکتینگ ،برای مثال
تلفــن یــک درخواســت میآید ،بایــد بنشــینید و فراینــدی طراحی
فرض کنید بگویند از فردا هر کسی میتواند هر گوشه تهران بیاید
کنید که چه کاری باید بکنید تا اینکه مشــتری احســاس خوبی از
و بساط پهن کند .خوب آن کسی که سر یک چهارراه شلوغ بیاید
و زودتر از همه بساطش را پهن کند ،حتی اگر جنسش هم نسبت
ارتباط با شرکت شما داشته باشد.
بــه کســی که تــه یک کوچه بنبســت اســت ضعیفتر باشــد ،این
ً
فروشــش بیشــتر خواهد بــود؛ بنابرایــن آن چیزی کــه االن در دنیا
عملکرد کانال توزیع هم دقیقا همین است.
ً
میبینیم ،این اســت که بحثهــای دیجیتال مارکتینگ و اینکه
بلــه ،مثــا پس از خرید محصول ،میبینی خبری از او نیســت.
ً
شما بهخوبی دیده بشوید ،خیلی اهمیت دارد.
مثــا  ۶مــاه یــک دفعــه ،یــک احوالــی ازش بپــرس کــه چطوری؟
دستگاه دارد خوب کار میکند؟ نمیکند؟ مشکلی داری؟ نداری؟
شــما بــا مشــتریهای فعلــی خــود چگونــه ارتباطاتــی دارید؟
ً
اینهایــی کــه االن از شــما میخرنــد ،بعــد از اینکه از شــما خرید
ســؤال بعدی مــن هم عمال در همین بحث بــود که جدای از
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کسبوکار نانو
کردند ،آیا شما در شرکت آدمی دارید که مخصوص پیگیری این
ً
کارها باشد ،مثال تماس بگیرد؟
کار مــا تــا االن اینطــوری بــوده کــه عمــده فــروش ،از طریــق
نمایندهها بوده است.
در ایران یا خارج از کشور؟
در خارج از کشور را دارم میگویم .در ایران که حاال خودمان در
ارتبــاط هســتیم ،یــک کانالــی داریم ،مخصوص کســانی کــه از ما
دستگاه خریدند.
منظورتان کانال تلگرام است؟
بلــه ،یــک کانــال تلگرامــی هســت کــه کارهــای آموزشــی و
اطالعرسانی را انجام میدهد تا به قول معروف ،آن نخ ارتباطی را
حفظ کنیم.
ایمیل؟ خبرنامه؟
ایمیــل داریــم .منتها ما یک کمی ،محدودیت نیرو داریم .این
خیلی مهم اســت .ما االن در قراردادهای جدیدی که در ارتباط با
شــرکت جدیــد مینویســیم ،در حال بررســی این هســتیم کــه آیا از
نمایندههایمان بخواهیم که اطالعات کاربر نهایی ()End-User
را بــه مــا بدهند یا نه؟ آیا در ارتباط با بحــث فروش ،موظف کنیم
اینهــا را کــه شــما ایــن قیمــت باید بفروشــید؟ یــا اینکه نــه! یک
قیمتــی بــه آنها بدهیم و خودشــان ببینند آنجایی که هســتند تا
چه قیمتی میتوانند بفروشند؟
ایــن از بحــث ارتبــاط بــا مشــتری و کانــال توزیع! چــون بقیه
مباحث میماند ،من پیشنهاد میکنم که از این بحث بگذریم.
بحــث پنجــم ،بحث مدل یــا جریان درآمــد ()Revenue Stream
اســت .آن چیــزی کــه من تا االن متوجه شــدم ،این اســت شــما
دســتگاه را میفروشــید و بــه صــورت مســتقیم یــک محصولــی
فروخته میشود ( )Direct Saleو پول آن به شرکت شما میآید؛
اما مدل درآمد میتواند خیلی متنوع و البته پیچیده باشد .مثل
دســتگاههای قهوهســاز کــه خیلــی ارزانقیمــت اســت ،ولــی آن
قرص قهوهاش مخصوص خودش است .یا مثل دستگاه پرینتر
 HPکه خودش ارزان است ،باز آن کارتریج جوهرش مخصوص
خــودش اســت و یــا سیســتمهایی که روی لــوازم و قطعــات کار
میکننــد و یــا سیســتمهایی کــه روی تبلیغــات کار میکننــد.
حداقــل بیســت و پنــج مــدل درآمــدی میشــود بــرای شــرکتها
ً
تصــور کرد کــه البته هر کدامــش لزوما به هر شــرکتی نمیخورد.
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ولــی ســؤال اصلــی ایــن اســت؛ آیــا شــما فکــر میکنید فقــط باید
دســتگاه بفروشــید؟ یا میتوانید جریانهای درآمدی دیگری را
در کنارش داشــته باشــید که شــاید یک جاهایی خیلی قویتر از
فروش اصل دستگاه به شما بتواند کمک کند.
اینهایــی کــه گفتیــد بــرای هرمحصولی قابل اطالق نیســت.
ممکن اســت به کسی که ماشین ظرفشویی میفروشد ،بگوییم
شــما با فروش قرص شستشــوی ماشین هم سود ببر؛ اما کسی که
یخچــال میفروشــد بــه او چــه میخواهیــد بگوییــد؟ او بایــد یک
یخچال خوب بفروشد که بیدردسر کار کند و دائم خراب نشود.
ً
ً
مثــا در کار شــما ،فروش موادی که معموال برای الیهنشــانی
استفاده میشود ،چطور؟
ً
تولیــد ایــن مــواد ،یــک کار فوقالعــاده تخصصی اســت و اصال
کسبوکار من نیست که در آن ورود پیدا کنم؛ اما من میتوانم با
شــرکتهایی کــه اینها را تولیــد میکنند ،در یک مــدل همکاری
بگویــم کــه خب! با توجه به اینکه از من دســتگاه میخرند تو هم
ً
بیا تا من در ســایت خودم محصول شــما را بگذارم و تو مثال قیمت
پایینتــر بــه من بــده که من یک حاشــیه ســود  %۱۰ ،%۵هم روی
این داشته باشم .این مدل جزو کارها و برنامههای ما است.
درســت اســت که یک بخشی از کار ،همین فروش کامل یک
دســتگاه اســت ،امــا یــک بخشــی از آن میتواند فــروش قطعات
ً
باشــد .مثــا در آن نقطــه ابتدایــی شــرکتتان کــه شــما قطعات را
تولید میکردید؛ شاید یک راه این بود که شما میرفتید و همین
ً
قطعــات را بــرای شــرکتهای بــزرگ یــا کســانی کــه مثــا دارنــد
دستگاههای شرکتهای دیگر را استفاده میکنند ،تأمین کنید.
البته نمیگویم میشــود یا نمیشــود ،ولی باالخره یک راه است،
یــک نگاه اســت که میشــود بــه آن توجه کــرد .ولی ســؤال این

بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی
درآمدشــان ،همان فــروش و اجازه اســتفاده از پتنتها و فروش
اســت کــه شــما االن فکر میکنید کــه به جز فروش مســتقیم و یا
دانش فنی به شرکتهای دیگر است .باالخره شما به هر نحوی
همیــن مثال مــواد مصرفی دســتگاهها ،چه مدلهــای درآمدی
بــه ایــن دانش و فناوری دســت پیــدا کردهاید ،به ایــن فناوری
دیگــری میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد؟ خدمــات دادن چطور؟
رســیدهاید و میتوانید ســرریز این فناوری را در حوزههای دیگر
چون به ساخت کامل این دستگاهها مسلط هستید.
ً
توســعه دهیــد .آیا به این هم به عنــوان یک مدل درآمدی نگاه
مثال برای فروش داخلی ،یک بخشی از فروش ما ،ماده هدف
کردهاید؟
( )Targetاســت .به این خاطر که ما االن در ایران شــرکتی نداریم
ً
نه ،نگاه نکردیم .در ایران که فکر میکنم بیمعنی است .مثال
کــه ســازنده ماده هدف باشــد .اگر کســی هــم بخواهد یــک تعداد
فرض کن ،شما بیایید اینجا و مدتها روی مبحثی کار کنید ،اگر
مــاده هــدف از آلمــان بخــرد ،بحثهــای انتقــال پول ،ســفارش،
یــک نفــر به عنــوان کارمند یا کارآمــوز بیاید  ۶ماه اینجــا کار کند و
پست ،حمل و هزار دردسر دارد .ولی ما با توجه به اینکه میدانیم
ً
اطالعات شــما را بردارد ،ســرقت کند و برود؛ تا شــما بیایی و بروی
مثــا  ۴۰دانشــگاه ایــن را نیــاز دارنــد ،اینهــا را یــک جــا خریداری
شکایت کنی ۴-۵ ،سال طول میکشد و باید از کار و زندگی بیفتی
میکنیــم و میفروشــیم کــه البتــه نگاه ما بــه این امــر ،درآمدزایی
تــا شــاید به نتیجه برســید؛ که ما یــک چنین موردی داشــتیم که
نبوده است و بیشتر هدف ما کار راه انداختن بوده است ،میدانید
خوشبختانه با حمایت ستاد نانو ،جلوی فعالیت سارق گرفته شد
قضیه چطور اســت؟ فکر کنید مشــتری دستگاه ما را خریده است.
(نــه از طریــق قــوه قضاییه)؛ یعنی یک کســی  ۲ســال اینجا آمد و
دســتگاه مثل یک مسلسل است و ماده هدف مثل فشنگ است.
بعــد یــک ســری نرمافزارهــا ،نقشــههای مکانیــک و نقشــههای
بعد به شما میگوید« :آقا! من فشنگ ندارم ».و شما هم در پاسخ
الکترونیک را ســرقت کرد و یک دســتگاهی را مشــابه دســتگاه ما
بگویــی« :به مــن مربوط نیســت ،».این باعث میشــود که طرف
ســاخت و برای اینکــه بتواند بیاید داخل نمایشــگاه نانو ،رفت به
احســاس خوبــی نداشــته باشــد .آن کاری کــه مــا از ابتــدا شــروع
ً
کردیــم ،اصال بحث درآمدزایــی دربارهاش مطرح نبود و حتی االن
ســتاد نانــو ارائــه کرد .خوشــبختانه ســتاد نانــو و معاونــت علمی و
هم نیست.
فناوری ریاست جمهوری نگذاشت ادامه دهد و به جای اینکه ما
راه بیفتیم و کار و زندگی خود را بگذاریم و برویم در قوه قضاییه،
دنبال شــکایت ،خوشبختانه خودشــان جلوی فعالیت این سارق
چرا نیست؟ چرا نمیتواند باشد؟
علمــی را گرفتنــد و گفتنــد حاال تو اگر شــکایت داری ،برو شــکایت
به خاطر اینکه در داخل کشــور ،این خیلی بازار بزرگی نیســت.
ً
کن .خوب یک کسی که سرقت کرده و دزدی کرده است ،برود از
مثال اگر در دنیا بخواهید بفروشــید ،بله! بازار بزرگی اســت .ولی در
چه کســی شــکایت کند؟ خارج از کشور چون میداند که مجازات
داخل کشــور ،نه! ببینید  ۸۰میلیــون نفر ،میتواند جمعیت خیلی
بســیار ســنگین دارنــد ،ایــن کار را نمیکننــد ولــی اینجا متأســفانه
بزرگی باشــد و هــم میتواند جمعیــت خیلی کوچکی باشــد .وقتی
مجازاتــی برایشــان درنظــر گرفتــه نمیشــود .بــه نظــرم ،در حــوزه
شــما دارید ماســت تولید میکنید ۸۰ ،میلیون نفر ،خیلی جمعیت
ً
کاری ما ،بازار داخل کشــور ،آرامآرام دارد به اشــباع میرســد .البته
بزرگــی اســت .ولــی وقتــی داریــد دســتگاههای مثــا  MRIتولیــد
ً
کــه حتمــا این امر میتواند خوب باشــد؛ زیرا به مــا میگوید که آقا!
میکنیــد ۸۰ ،میلیون نفــر ،بازار خیلی کوچکی اســت .برای اینکه
این مرزها را بشــکنید ،از این برکه کوچکی که
مگــر چقدر بــه این تجهیــزات نیــاز دارند؟ این
هســتید بیــرون برویــد و بــه دریا وصل شــوید.
است که بســته به اینکه شما چه چیزی دارید
االن یکــی از اشــکاالتی کــه بســیاری از
تولیــد میکنیــد ،متفــاوت اســت .ما ایــن کار را
به نظرم ،در حــوزه کــاری مــا ،بــازار
به
دارد
آرام
م
آرا
ـور،
ـ
ـش
ـ
ک
ـل
ـ
داخ
شــرکتهای ایرانــی دارند ،این اســت که مثل
بیشتر برای کار راه انداختن انجام دادیم.
ً
اشــبــاع مـیرســد .البته کــه حتما
آدمهایــی هســتند کــه مریــض هســتند ،امــا
این امر میتواند خوب باشد؛ زیرا
خودشــان هم نمیدانند که چه بیماری دارند
بــه جــز بحثی که تا االن مطرح شــد ،روی
به ما میگوید که آقا! این مرزها را
و فقــط میداننــد کــه حالشــان خوب نیســت.
بحــث فــروش دانش فنــی و پتنــت ()Patent
بشکنید ،از این برکه کوچکی که
بســیاری از شــرکتهای مــا که حالشــان خوب
هم ،کاری انجام دادهاید؟ یا فکر میکنید که
هستید بــیــرون بــرویــد و بــه دریــا
نیســت و خودشــان هــم نمیداننــد کــه چــرا
این قابلیت وجود داشــته باشــد؟ چون وقتی
وصلشوید.
حالشان خوب نیســت ،به خاطر این است که
شــرکتها به یــک بلوغی میرســند و خیلی از
اصــرار دارنــد کــه بــه فرمولهــای گذشــته و
فناوریهــا را تولیــد میکننــد ،یــک بخشــی از
پياپی  | 260شماره  | 3خرداد  | 1398سال هجدهم |

| 11

کسبوکار نانو
شرایط گذشته بچسبند و براساس همانها پیش بروند .شما باید
بتوانید متناسب با شرایط جدید تصمیم بگیرید و کار کنید.
آیا شما االن فناوریای را پتنت کردهاید؟
نه!
دنبالش بودهاید؟
نه ،نبودهایم.

آیــا شــما االن بــه پتنــت کــردن ،فکــر میکنیــد؟ ا گــر شــرکتی
خارجــی بــه فنــاوری شــما دســت پیــدا کنــد ،چــه کار میتوانیــد
بکنید؟
نه ،ما االن هیچ کاری نمیتوانیم کنیم ،برای اینکه پتنتاش
نکردهایــم .ولــی جــزو آن  ۳۰-۴۰تایــی کــه مــن نوشــتهام ،بحث
پتنت هم بود.
حــاال جــدای از بحث پتنــت و حفاظت کــردن از داراییهای
فکری شرکتتان ،آیا نگاه درآمدی هم به آن دارید یا نه؟
نه ،نگاه درآمدی نداریم .بیشتر نگاه حفاظتی بوده است.

چرا نبودهاید؟
نمیدانــم چرا .شــاید اینقــدر کار و گرفتــاری و کارهای معوقه
بــه ایــن خاطــر میگویــم کــه چــون منابــع انســانی در ایــران
داریم که نرســیدهایم به این بخش بپردازیم .شــاید هم به خاطر
ارزانتــر اســت ،تولیــد دانــش و فنــاوری خیلــی ارزانتــر تمــام
اینکــه در بخشهــای مختلف شــرکت خودمــان آدم حرفهای کم
میشود.
داریم .اگر شما بتوانید یک آدم حرفهای را استخدام کنید و کاری
اگــر تبدیــل بــه یــک برنــد بشــویم ،یــک بخشــی از ایــن
را بــه او بســپارید و خیالتــان راحــت باشــد کــه ایــن کار دارد خــوب
نگرانیهایمــان برطــرف میشــود .من یک مثال برای شــما بزنم؛
پیش میرود نیاز به پیگیری و دخالت شــما ندارد ،آن وقت شــما
ً
فــرض کنیــد شــما االن بتوانیــد یــک گوشــی مثــل اپل و بــا همان
میتوانیــد به کارهای دیگر بپردازید؛ اما در غیر این صورت ،دائما
کیفیــت و کارایــی ،تولید کنید با این تفاوت کــه فقط برندش اپل
باید خودت دخالت کنی که این باعث میشــود ،چون شــما توان
نیســت .آیــا به نظــر شــما ،میتوانید ایــن را بفروشــید؟ نمیتوانید
محدودی دارید ،از یک سری از کارهای مهمتر بازبمانید .این به
بفروشــید! درســت اســت؟ یکی از خوبیهایی کــه در بحث برند و
خاطــر ضعــف دانشــگاههای مــا در تربیــت نیروهــای متخصص و
برندینگ وجود دارد ،این اســت که تو وقتی برند شدی ،دیگر اگر
ضعف فرهنگیای اســت کــه بچههای ما از خانواده و دبســتان و
یــک کســی هــم آمــد و از تــو دزدی فنــاوری کــرد و یــک چیــزی را
دبیرســتان داشــتهاند .به همیــن خاطر ما کمتر کســی را داریم که
برداشــت ،رفت و ســاخت ،دیگر نمیتواند بــه راحتی و مثل تو که
بیاید و کاری را به عهده بگیرد و خیلی حرفهای و متعهدانه کار را
برند شــدهای بفروشــد؛ چون مشــتری بــه او و محصولــش اعتماد
پیــش ببــرد .عــدم وجــود ایــن افــراد متعهــد و متخصــص ،باعث
نمیکند.
میشــود کــه خیلی از انرژیهــای ما تحلیل برود .ما هم مســتثنی
نیســتیم .البتــه متوســط بچههایــی کــه داریــم ،بچههــای خیلی
ً
درســت اســت؛ امــا بایــد بــه ایــن هــم توجه کــرد کــه خیلی از
خوبیانــد؛ یعنی من نمــره قبولی به آنها میدهــم .ولی باز کامال
شــرکتهای مشــتاقی که ایــن دانــش را ندارند ،وقتی شــما برند
راضی نیستم ،یعنی من نمرهای که االن میدهم ،نمره  ۱۲است.
هســتید ،میتوانیــد ایــن حــق اســتفاده
ولــی احســاس من این اســت که رقیــب من در
آلمــان ،نمــره  ۱۸بــه منابــع انســانی شــرکتش
( )Licenseرا در اختیارشــان قــرار دهیــد و
میدهــد .همچنیــن آنجــا یــک ســری شــرکت
بگویید که بیا و از فناوری من اســتفاده کن،
اگر شما بتوانید یک آدم حرفهای
هســتند کــه تــو میتوانــی کار خــودت را
بســاز و بفــروش .ایــن یــک مــدل درآمــدی
را اســتخدام کنیــد و کاری را بــه
ً
او بســپارید و خیالتــان راحــت
متفاوتی اســت که شــما به جــای اینکه صرفا
برونســپاری ( )Outsourceکنــی کــه خود آن
خــوب
دارد
کار
ایــن
کــه
باشــد
بخواهیــد یــک محصولــی را خودتــان تولیــد
شــرکت کار را خــوب انجــام میدهــد .اینجــا
پیــش مــیرود نیــاز بــه پیگیــری
کنید و بفروشید ،فناوری را میفروشید.
متأســفانه ،بــاز بحث این را داریــم که خیلی از
و دخالــت شــما نــدارد ،آن وقــت
شــرکتها ،شرکتهایی قوی نیستند؛ و در آخر
ما االن در بحثمان مدام داریم از بازار ایران
شــما میتوانیــد به کارهــای دیگر
بــه بــازار خــارج میرویــم و برمیگردیــم .ایــن
شما به این نتیجه میرسید اگر خودتان کار را
بپردازید.
صحبتی که ما از برند میکنیم و میگوییم! ما
انجــام بدهیــد ،کار بــا کیفیــت بهتــری انجــام
برند هســتیم .در اصل داریم درباره بازار ایران
میشود.
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بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی
اســت؟ فعالیتهــای اصلــی کــه در شــرکت
صحبت میکنیم .خارج از کشــور ،ما تازه برند
ً
انجام میدهید ،دقیقا چیست؟
جدیدمــان دارد در ســایه ایــن برنــدی کــه
یکی از چیزهایی که داریم ،دانش
ببینیــد! مــا مثل یک ماشــینی هســتیم که
داشــتیم ،شــروع به رشــد میکند کــه البته این
تولید
بــا
ارتباط
در
کــه
اســت
فنی
بایــد حرکــت کنــد و در حــال حرکــت تعمیر هم
زمان میبرد .من گفتم :ما شــاید در چند سال
انــواع محصــوالت خــود داریــم.
بشــود .خــوب ،مــا نمیتوانیــم بگوییم بخش
آینده که دوباره با هم بنشــینیم ،خلوت کنیم
دوم ،نیــروی انســانی حرفــهای
تولیــد متوقــف بشــود تــا تحقیــق و توســعه
و بنویســیم کــه چــه کار باید بکنیــم و بگوییم
و آموزشدیــدهای اســت کــه در
کارهایــش را انجام دهد .این اســت که تولید،
حــاال که برند شــدهایم و میتوانیم بگوییم جا
ارتبــاط بــا کارمــان داریــم .یکــی
بــه عنــوان اصلیترین بخش شــرکت کــه باید
افتــاده اســت و در نمایشــگاههای خارجــی هــر
دیگر از منابع کلیدی ما برندمان
هســت .ســرمایه را هــم کــه بــرای
منابــع مالــی را در شــرکت تزریق کنــد ،دارد کار
ســال ۲-۳ ،بار داریم دیده میشویم و اینقدر
مواد
خرید
و
ها
ت
زیرســاخ
تهیــه
خودش را انجام میدهد .همچنین تحقیق و
بازدیدکننده سایت داریم ،اینقدر فروختهایم
ً
اولیه و غیره نیاز خواهیم داشت.
توسعه هم در شرکت ،بسیار اهمیت دارد .مثال
و اینقدر نمایندگی داریم؛ حاال که میتوانیم،
مــا االن نزدیک به دو ســال اســت بــرای اینکه
حــاال کــه ایــن امــکان را داریــم ،خوب چــه کار
یــک قطعــهای از یــک محصولــی ،بــه بلــوغ
کنیــم که بتوانیم از طریــق فروش فناوری هم
برســد ،داریم هزینه تحقیق و توســعه برای آن پرداخت میکنیم.
کسب درآمد داشته باشیم.
توجه میکنید؟ همه اینها با هم است .به نظرم اگر شرکتهایی
کــه با فناوریهای باال مرتبط هســتند ،بحث تحقیق و توســعه را
خب از همین بحث پتنت ،وارد بحث بعدی که بحث ششم
ً
و بحــث منابــع کلیــدی ( )Key Resourcesاســت ،میشــوم.
کنار بگذارند ،قطعا در مدت کوتاهی ورشکست خواهد شد.
همانطور که میدانید ،یک بخشی از بوم مربوط به داراییهای
کلیــدی و منابــع اصلــیای شــرکت اســت .االن فکــر میکنیــد که
االن چند نفر در شرکتتان کار تحقیق و توسعه میکنند؟
شــرکت شــما چــه منابــع اصلــیای دارد؟ به برنــد و بحــث منابع
در شــرکت مــا حــدود  ۲تا  ۳نفــر در بخش تحقیق و توســعه کار
انســانی اشــاره کردید .شــما خودتان فکر میکنید شــرکتتان چه
میکنند .البته باید بدانید که در شرکتهایی که کوچک هستند،
داراییهایی دارد که ارزش شرکت شما براساس آنها است؟
شما نمیتوانید بگویید که یک نفر فقط مختص کارهای تحقیق
یکــی از چیزهایــی که داریم ،دانش فنی اســت که در ارتباط با
و توسعه است.
تولید انواع محصوالت خود داریم .دوم ،نیروی انســانی حرفهای
باالخره یکی درگیر کار تحقیق و توسعه است دیگر!
و آموزشدیدهای اســت که در ارتبــاط با کارمان داریم .یکی دیگر
بله ،کســی که دارد کار تحقیق و توســعه میکند ،ممکن اســت
از منابع کلیدی ما برندمان هســت .ســرمایه را هــم که برای تهیه
هفتهای یک بار هم او را به بازار الکترونیک بفرستیم تا خریدهای
زیرساختها و خرید مواد اولیه و غیره نیاز خواهیم داشت .اینها
الکترونیــک را هــم انجــام بدهــد .همچنیــن ممکــن اســت اگر در
پیششــرطهایی هســتند کــه اگــر تأمیــن بشــوند ،نتیجــهاش
بخــش تولید ،یک ســفارش فوری بیاید ،کارش تغییــر پیدا کند و
محصولــی میشــود که یک اروپایی بیاید ،مرتــب هم زنگ بزند و
بیاید در بخش تولید ،کمک بدهد .طبیعت شــرکتهای کوچک
اصرار داشــته باشد که دستگاه من را زودتر تحویل بدهید .اینها
ً
اصال در آن ّ
خســت به
همین اســت .ولی یکی از آن جاهایی که ما
مواردی است که احساس میکنیم اهمیت بیشتری دارند.
خرج نمیدهیم ،بخش تحقیق و توسعه است.
در شرکت ،چه تعدادی نیرو دارید؟
ً
خب این هم از بحث فعالیتها .یک بحثی که تقریبا قبلتر
ما االن حدود  ۱۰-۱۱نفر هستیم.
به آن یک اشــاره مختصری شــد ،بحث همکاران کلیدی (Key
 )Partnerشــما بــود .شــما االن بــرای تولیــد محصولتــان ،چــه
بحث بعدی؛ فعالیتهای اصلی و کلیدی ()Key Activities
ً
شــما اســت .االن وقــت شــرکت و کارمندهــا ،معمــوال بــه چــه
همکارانی دارید که به تولید محصول شما و یا عرضه آن کمک
میگذرد؟ بیشــتر تحقیق و توســعه ( )R&Dاســت؟ تولید است؟
میکننــد .ایــن بخش میتواند در مورد تولید شــما صادق باشــد
ً
تلفن جواب دادن اســت؟ خدمات پس از فروش اســت؟ طراحی
کــه مثــا تولیــد محصول شــما به همــکاری بــا شــرکتهایی و یا
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کسبوکار نانو
مجموعههایــی خــارج از مجموعــه
خودتــان ،وابســته باشــد .آیــا شــما
ً
اتفاقا یکی از آن سؤاالت اولی که پرسیدید که:
چنین همکاری دارید؟
شما چــرا رفتید س ــراغ سیستمهای کوچک
بــلــه ،هــم داخــلــی و هــم خــارجــی
رومیزی آزمایشگاهی ،پاسخ آن این است که
داریـ ــم کــه هــرکــدام مــزایــا و معایبی
خــب ،مــن وقــتــی کــه ق ــرار بــاشــد یــک سیستم
دارن ــد .بــا وج ــود اینکه مــا تــوانــش را
صنعتی تولید کنم ،سوله میخواهم ،برق سه
داریـ ـ ـ ـ ــم ،س ــع ــی کـ ـ ــردهایـ ـ ــم کـ ــه بــا
فاز میخواهم ،جرثقیل میخواهم ،باید بروم
و امــا بحث آخــر ،بحث هزینهها
ش ــرکــته ــای خـ ــوب ای ــران ــی ک ــه در
خارج شهر ،مسئله رفتوآمد کارمندان شرکت
( )Cost Structureاس ــت کــه یک
حوزههای موردنظر ما تولید میکنند،
به خارج شهر و مواردی از این دست وجود دارد
ً
بحثهایی از آن تقریبا مطرح شد،
همکاری کنیم و خودمان در آن امور
که باید برایش چارهاندیشی کرد.
ول ــی دوب ـ ــاره م ـیخــواهــیــم صحبت
ورود پیدا نمیکنیم .به چند دلیل:
کنیم .هزینههای اصلی شما بــرای
یــک ،از نظر اخــاقــی ،نمیخواهیم
شرکت و مدل کسبوکاری که دارید،
کسبوکار آنهــا را به هم بریزیم .ما
کجاست؟ شما چه جاهایی دارید پول خرج میکنید؟ برای برند
محصول خودمان را تولید میکنیم .در مورد شرکتهای همکار
ً
شدن؟ منابع انسانی؟ بحث تولید و قطعات و مواد اولیه؟ کال
اگــر بدانیم محصولش خــوب اســت ،قیمتش منصفانه است،
ساختار هزینههایی که داریــد چگونه اســت؟ و چه هزینههای
خــدمــات پــس از فــروشــش خــوب اســت و بــه وقــت سفارشها را
اصلی را در شرکت میبینید؟
میرساند ،دیگر لزومی نــدارد ما بیاییم و برویم به آن کار ورود
خــب! یــک ســری مواردی اســت کــه هزینههای جاری شــرکت
پیدا کنیم و بخواهیم خودمان تولید کنیم .اگر یکی از این ۳-۴
ویژگی را نداشته باشد ،من به این فکر میافتم که یا برویم از
اســت؛ کــه از جمله آنها میتــوان به حقوق کارمنــدان ،خرید مواد
جای دیگر خدمات بگیریم یا خودمان به فکر تولید آن محصول
اولیــه و تجهیــزات ،هزینههــای برونســپاری ،شــرکت در
باشیم .در مورد شرکتهای خارجی تأمینکننده باید بگویم که
نمایشگاههای خارجی و هزینههای تحقیق و توسعه اشاره کرد.
ً
کار راحتتر است .اوال استانداردهایشان نسبت به شرکتهای
داخلی باالتر است .محصول را هم به وقت به شما میرساند،
االن تولیدتان در همین واحدها انجام میشود ،در همین جا؟
ً
قیمتهایشان معموال ثابت است ولی مشکالت دیگری را دارد.
مونتاژ ما اینجا است ،ولی کارهای برونسپاری ()Outsourcing
مسائل باال و پایین شدن ارز را دارد ،بحثهای تحریم را دارد؛ اما
با این حال ،سیستمهای با فناوری سطح باال (،)High Tech
سیستمهایی هستند که شما مجبور هستید از تعداد زیادی قطعه
و خدمات شرکتهای مختلف استفاده بکنید.
امــا به شــرکتهایی که کوچکتــر از ما
هستند و برندشــان معروف نیست ،در
مواقعی پیشنهاد میکنیم محصولشان
را بــا برند مــا تولید کنند تــا در بازارهای
خارجی بتوانیم توسط نمایندگان خود
برایشان بازاریابی کنیم و بفروشیم.

چند شــرکت هستند که شما اینطور دارید با آنها به عنوان
همکار کلیدی کار میکنید؟
شاید بتوانیم بگوییم که با  ۱۰شرکت داریم کار میکنیم.
ً
آیا شــما بــه عنوان یک مشــتری میروید صرفــا از آنها خرید
میکنید؟ یا اینکه نه! یک ســری شــرکتهایی هستند که شما از
آنهــا خریــد میکنیــد و آنهــا میداننــد کــه ارتبــاط همــکاری
( )Partnershipبین شما وجود دارد؟
هــر دو هســتند؛ یعنــی هــم حالتی اســت که فقــط از آنهــا خرید
ً
میکنیم که اینها معموال شــرکتهای خیلی بزرگتر از ما هســتند؛
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بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی
چنــد ســؤال دیگــر مانده که بپرســم و فکر
مــثــل ت ــراش ــک ــاری ،فـ ــرزکـ ــاری ،جــوشــکــاری،
میکنــم کــه بحثمان تمام شــود .یکــی اینکه
خ ـمکــاری ،بــرشــکــاری ،ســوپـردریــل ،نقاشی و
روش اصلــی یادگیــری شــما از مشــتریانتان
مــواردی از این دست را به کارگاههای بیرون
شــاید ده ســال پیــش مــدل
چیســت؟ شــما چطــور نیازهایشــان را پیــدا
سفارش میدهیم تا آنها انجام دهند.
کســبوکار ما اینطور بــود که و
میکنیــد؟ چطــور میفهمیــد کــه چــه چیــز را
وقتی یکی میآمد و میگفت این
ً
را میخواهم ،آن را میخواهم ،ما
دوســت دارنــد؟ چــه میخواهنــد؟ دنبال چه
عمــا ســولهای بــرای تولید به این شــکل
بــرای او انجام میدادیــم؛ اما این
کــه هزینــه زیــادی را برعهــده داشــته باشــید
میگردنــد؟ آیــا برای ایــن کار ،روشــی دارید؟
کردیم.
عوض
را
مدل
دارید؟
کاری داریــد؟ اصولــی داریــد؟ در ایــن کار،
ً
اتفاقا یکی از ســؤاالت اولی که پرسیدید که
مدلی را پیگیری میکنید؟
چرا رفتید ســراغ سیستمهای کوچک رومیزی
ما ارتباط نزدیکی با مشتریانمان داریم .با
ً
توجــه بــه اینکه تقریبــا همه مشــتریهای ما،
آزمایشــگاهی ،پاســخ آن ایــن اســت کــه خب،
اســاتید دانشــگاه هســتند ،اینهــا خیلــی از وقتهــا در ارتبــاط بــا
مــن وقتــی که قرار باشــد یک سیســتم صنعتــی تولید کنم ،ســوله
پروژههایشــان با ما مشــورت میکنند .میگویند میخواهیم فالن
میخواهــم ،برق ســه فــاز میخواهــم ،جرثقیــل میخواهــم ،باید
پــروژه را بــا ایــن مشــخصات انجام دهیــم اگر درخواستشــان جزو
بروم خارج شهر ،مسئله رفتوآمد کارمندان شرکت به خارج شهر
محصوالت موجود شــرکت باشــد که کار راحتتر اســت در غیر این
و مــواردی از ایــن دســت وجود دارد کــه باید برایش چارهاندیشــی
صــورت بررســیهای مفصلی انجام میشــود و اگــر نتیجه آن این
کــرد .ممکــن اســت که یک دســتگاه صنعتی ،خیلی بیشــتر از یک
باشــد که انجام آن در توان شــرکت هســت بعد از توافق با مشتری
دستگاه آزمایشگاهی سود داشته باشد ،ولی من اگر بتوانم همان
کار را شــروع میکنیــم و بعــد از تولیــد محصول جدید این دســتگاه
دســتگاه کوچــک را بــه تعــداد زیــاد تولیــد کنــم و بفروشــم ،ایــن
هم به ســبد محصوالت شــرکت اضافه میشــود .یکی از کارهایی
میتواند بیشتر از یک دستگاه صنعتی سود داشته باشد .میتوانم
ً
کــه دائمــا انجــام میدهیــم ،بررســی ویژگیهــای دســتگاههای
بیایــم ایــن را در تولید انبــوه ( )Mass Productionببرم .تحقیق و
شــرکتهای رقیــب در خــارج از کشــور هســت تــا از آنهــا عقــب
توســعه ما هزینهبر است ،بحثهای حقوق هم همینطور است.
همچنیــن وقتــی شــما در ایــران داریــد کار میکنیــد ،باید همیشــه
نیافتیــم .االن بعضــی از ویژگیهایــی کــه ما داریم ،دســتگاههای
آنها ندارد.
طوری برنامهریزی کنید که اگر بحرانی برای اقتصاد کشور پیش
آمــد ،بتوانیــد حداقــل یک ســال را بدون آســیب جدی پشــت ســر
ً
مثال شاید خیلی از مردم از یک مایکروفری که  ۳۰گزینه دارد
بگذارید .مثل بدن انســان که وقتی مواد غذایی به اندازه کافی و
بیــش از میــزان موردنیــازش بــه آن میرســد ،اینها را بــه صورت
فقــط  ۳تــا را اســتفاده میکننــد .االن شــما چطــور این مســئله را
چربــی ذخیــره میکنــد تــا در زمانــی که منابــع غذایی در دســترس
میفهمید؟
ندارد و یا با قحطســالی مواجه شــد با استفاده از اندوخته قبلی به
ما این را جزو گزینههای مشتری میگذاریم که انتخاب کند یا
ً
حیات خودش ادامه بدهد .به عنوان مثال ما در ارتباط با بخش
نکنــد .وقتــی کــه مشــتری انتخــاب کنــد ،خب ،یعنــی قاعدتــا به
تولیــد شــرکت ،این اســتراتژی را داریم که حداقل بــه اندازه  ۶ماه
دردش خواهــد خــورد دیگــر! یــک حوزههایــی هــم هســتند کــه
تجهیــزات و مــواد اولیه در انبارها داشــته باشــیم .تا اگــر تحریمی
پرداختــن بــه آنهــا بــرای کار تحقیق و توســعه وقت زیــادی از ما
ً
اعمــال شــد ،یا فــان اتفاق در زمینه ارز افتــاد ۶ ،ماه فرصت برای
خواهد گرفت .ما اینها را کمی کنار گذاشتهایم .مثال فرض کنید
چارهاندیشی داشته باشیم و خط تولید متوقف نشود .در ارتباط با
خیلــی از مشــتریها مولــد گرمایــی ( )Heaterبــا  ۱۰۰۰درجــه
حقــوق کارمنــدان هــم همینطــور اســت و این حساســیت بیشــتر
ســانتیگراد میخواهنــد کــه ایــن در نــگاه اول ممکــن اســت چیــز
هست ،حقوق حق کارمند است و ضعف مدیریت من نباید باعث
پیچیــدهای نباشــد؛ ولــی وقتــی کــه قــرار اســت در یــک دســتگاه
از بیــن رفتــن حــق شــخص دیگــری شــود .البتــه بیــش از حــد
کوچکــی ،یک مولد ۱۰۰۰درجهای ۴ ،ســاعت کار کند ،این ممکن
محافظهکارانه جلو رفتن و ریســک نکردن کمی باعث کند شــدن
است به بخشهای دیگر سیستم ،آسیب برساند .ما االن میآییم
کارهــا میشــود ،ولی از نظر من که شــخصیتی محتــاط دارم روش
و میگوییــم :ببیــن! یــک مولــد کــه مــا میتوانیــم به تــو بدهیم و
مدیریتی صحیح است.
مطمئن هســتیم که مشکلی برای شــما پیش نمیآید ۵۰۰ ،درجه
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کسبوکار نانو
اســت ،چیزی که چند ســالی هست در خط تولید ما تولید میشود
و امتحــان خــود را پــس داده اســت ،البته به عنــوان موضوعی در
بخش تحقیق و توســعه تعریف پروژه انجام میشــود که باید طی
حداکثــر یــک ســال حداکثر دمــای مولد گرمایی دســتگاه تــا ۱۰۰۰
درجــه افزایــش یابــد .خیلی وقتهــا در مناقصههــای بینالمللی،
بــرای مــا یــک لیســت بلنــد باالیــی ارســال میشــود؛ کــه مــن یک
دســتگاهی با ایــن ویژگیها میخواهم .حاال فــرض کنید که یا ما
آن را داریم و یا میتوانیم بســازیم ،اما ممکن اســت به او بگوییم
باشــد میســازیم و یا اینکــه بگوییم نــه! من میتوانم بســازم ،به
عبارتــی هم االن صرف نمیکند کــه بیایم و چند ماه وقتم را فقط
برای این ویژگی ( )Featureدرخواســتی مشــتری بگذارم از طرفی
بایــد امتحــان صحــت کارکــردش را پــس بدهــد کــه خــود همیــن
مطلــب موضــوع مهمی اســت .از اینجــور مناقصاتی کــه وقتگیر
ً
باشــد مخصوصــا از هنــد ،زیــاد داریــم .مناقصههــای هنــد،
ً
مناقصههای خیلی ســفت و سختی است .مثال من نگاه میکنم و
میبینــم کــه پنــج صفحــه نوشــته اســت کــه میخواهــم ایــن
اینجوری باشــد و آن اینطوری باشــد .شاید ده سال پیش مدل
کسبوکار ما اینطور بود که ما مینشستیم و وقتی یکی میآمد و
میگفــت ایــن را میخواهــم ،آن را میخواهــم ،مــا بــرای او انجام
میدادیــم؛ امــا مــا ایــن مــدل را عــوض کردیــم .حــاال آمدهایــم و
میگوییم برو روی ســایت ما ،محصوالت ما این مدل دســتگاهها
اســت .کــدام یک بــه درد شــما میخورد؟ البتــه در مــواردی که با
اعمــال تغییــرات جزئــی در دســتگاه خواســت مشــتری بــرآورده

ً
میشــود مــا حتما درخواســت مشــتری را قبــول میکنیــم ،ولی اگر
تغییرات مفصل و زیاد باشــد مــا ورود پیدا نمیکنیم .در مورد یک
سیســتم سفارشــی ،کار ســاخت را بعد از اینکه مشتری هزینههای
اضافی مربوطه را پرداخت کرد ،شروع میکنیم.
ا گــر شــما بخواهیــد وارد یک موضــوع جدیدی بشــوید و حاال
دنبــال یــک موضوعی میگردید که انتخــاب کنید ،چطور به آن
میرســید و موضوعــی را پیدا میکنید و به این نتیجه میرســید
که فالن ویژگی خاص را ما الزم است که داشته باشیم؟
در مــورد بحــث توســعه محصوالت و اضافه کــردن محصوالت
جدید به ســبد کاالی شــرکت ،ما به شــرکتهایی که رقیب ما و یا
مشابه ما در خارج از کشور هستند و دستگاههای پوششدهی در
ً
خأل در مقیاس آزمایشــگاهی تولید میکننــد ،نگاه میکنیم؛ و مثال
میبینیــم کــه فالن مدل دســتگاهها را دارنــد که مــا آن را نداریم.
بررســی میکنیم کــه در صورت تولید آن دســتگاه ،فــان مقدار در
سال به درآمد شرکت اضافه خواهد شد .بعد از بررسیهای مفصل
فنــی ،مالــی و بازرگانــی تصمیــم به تولیــد و یا عــدم ورود به بحث
تولید آن میگیریم.
ایــن بــه نوعــی دنبالــهرو بــودن رقبــا میشــود ،ولی ا گر شــما
ً
بخواهید کال یک کار نوآورانه داشته باشید ،چطور؟
ً
شما باید ببینید که آیا واقعا نیازی به نوآوری هست یا نیست؟
شما چطور این را تشخیص میدهید؟
بــرای مثــال ،یک کســی کــه در برج مراقبــت فرودگاه نشســته
اســت ،به هیچ وجه نباید نوآوری به خرج بدهد و بگوید من حاال
ایــن دفعه میخواهم هواپیما را اینجوری راهنمایی کنم تا فرود
بیاید .یک سری از کارها به این سادگی نوآوریپذیر نیست ،البته
در مــورد کار مــا اینطور نیســت .داســتان از این قرار اســت که اگر
علــم و فنــاوری طــوری جلــو بیاید که شــما فناوریهــای جدیدی
داشــته باشــید و بتوانیــد آن فناوریهــای جدیــد را در تولیــدات
قدیمی خودتان پیادهســازی کنید و دستگاهها را ارتقاء ببخشید،
ً
مــا حتمــا ایــن کار را میکنیــم ولی حاضر نیســتیم به صــرف اینکه
بگویند شــما نوآوری داشتهاید ،هر تغییری را در سیستمهایی که
ً
امتحــان خود را پس دادهاند اعمال کنیم .مثال فرایند الیهنشــانی
بــه روش اســپاترینگ بیــش از  ۷۰ســال اســت در دنیــا دارد انجام
میشــود و در اصل فرایند تغییرات جزئی اعمال شــده است که به
عنــوان مثــال منبع تغذیه آن  DCبوده و بعد  RFهم به آن اضافه
شــده اســت ،بعد با اعمال میدان مغناطیسی مدل کاتد مگنترون
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بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی
آن اختراع شــد حاال ممکن است شما بخواهید میدان مغناطیسی
ً
کاتــد را تغییراتــی بدهید که ماده هدفی که مثــا در حالت عادی،
 ۳۰درصدش اســتفاده میشــود و  ۷۰درصد آن استفاده نمیشود،
ً
بــا این نــوآوری مثال ایــن  ۳۰درصد ۳۵ ،درصد بشــود که االن هم
دانشــمندان و محققان روی آن کار میکنند ،این اشــکالی ندارد و
ً
خــوب هســت ،امــا اولویــت مــا مثــا ســاخت دســتگاه Electron-
 Beam Evaporationاست که آن را در سبد محصوالتمان نداریم
و خــب ،بــرای آن ،زیــاد هــم درخواســت میآیــد؛ ایــن دســتگاه
اســپاترینگی که تولید میکنیم با همین وضعیتی که هســت ،دارد
جــواب مشــتری را میدهد .با توجه بــه محدودیتها ،پروژههای
توســعه محصــوالت را اولویتبنــدی میکنیــم و شــاید بــه جــای
نــوآوری ،دنبــال ســاخت محصولی برویــم که ســاخت آن نوآوری
نیست ولی بیشتر نیاز مشتریان ما را تأمین میکند.

که ما در ارتباط با شرکت جدیدی که در اروپا به ثبت رساندیم،
داریــم روی آن فکر میکنیم ،ایــن اســت که به جــای اینکه ما
بیاییم و کلی هزینه تحقیق و توسعه کنیم ،ســراغ یک سری
خوب
شرکتهای داخلی برویم که محصوالتشان ،محصوالت ِ
بالغشدهای هستند ،اما اینها االن مشکل دارنــد و نمیتوانند
بفروشند ،ما بیاییم و با اینها صحبت کنیم و بگوییم که شما
بیایید با برند ما ،این را تولید کنید تا ما روی سایت قرار دهیم و
بفروشیم.
به نوعی شما کانال توزیع آنها شوید؟
ممکن اســت بگویم ببین ،من فقط  %۱۰ســود میخواهم؛ ولی
دیگــر مــن نــه درگیــر بحــث تحقیق و توســعه میشــوم و نــه درگیر
مســائل دیگــر آن؛ امــا آن جایی کــه باید دقت کرد ،این اســت که
نکند این محصول ،برند شما را خراب کند .این دستگاه اگر صادر
شــد و رفــت آن طرف و یک مشــکلی بــرای آن پیش آمــد ،دیگر ما
نمیتوانیم بگوییم به ما مربوط نیست و کس دیگری آن را تولید
ً
کرده و باید حتما پاسخگو باشیم.

االن دو تا بحث مختلف شد .یکی راجــع به همین تفنگ
الکترونی ،اینکه شرکت رقیب دیگری این را دارد و شما از آن
ً
ی ــاد بــگــیــریــد .چ ــون او دارد ،احــتــمــاال نــیــاز اس ــت و مشتری
ً
میخواهد .یک بحث دیگرش هم این است که مثال ارجاعاتی
بله ،درســت اســت .کانــال توزیع باید خدمــات پس از فروش
از سمت مشتری به شما میشود که میگوید ما چنین فناوری و
بدهد و باید جوابگو باشد.
چنین چیزی را میخواهیم و این در حالی است که شما آن را
خب ،اگر بخواهد با برند خودش باشد ،حاال شاید خیلی برای
ندارید و بعد طبق خواسته آن مشتری شما جلو میروید .خب،
ما مشکلی ایجاد نشود .مثل کاری که دیجیکاال میکند .ولی
ا گر شما بخواهید وارد یک محصول جدیدی بشوید ،شاید دهها
وقتی که خارجی به اعتبار تو دارد این محصول را میخرد ،دیگر
نیاز وجود دارد که شما میتوانید به آنها بپردازید ،ولی باالخره
تو نمیتوانی بگویی به من مربوط نیست .اول باید مطمئن
شما باید بین آنها تعداد محدودی را انتخاب کنید .سوالی که
ش ــوی ک ــه مــحــصــول ،مــحــصــول خــوبــی
وج ــود دارد ،ایــن اســت کــه شما چطور
است ،بالغ شده است و تولید آن تکرارپذیر
اعتبارسنجی میکنید کــه ایــن نیازها
ً
یــک ک ــار دیــگــری کــه مــا در ارت ــب ــاط با
است .مثال میگفتند ماشینهای ایرانی،
واقـ ــعـ ــی هــســتــنــد و ا گ ـ ــر ش ــم ــا ب ــروی ــد
شــرکــت جــدیــدی کــه در اروپ ــا بــه ثبت
ی ــک ــی خ ـ ــوب درم ـ ـ ـیآیـ ـ ــد ،ی ــک ــی خ ــوب
سرمایهگذاری کنید و سه ماه در این کار
رساندیم و روی آن فکر میکنیم ،این
درنــم ـیآیــد .بــا تــوجــه بــه وســواســی کــه ما
تحقیق و توسعه انجام دهید ،برای شما
اس ــت کــه بــه ج ــای اینکه کلی هزینه
داریم ،گاهی وقتها من تا یک جاهایی
نتیجه خواهد داشت؟
تحقیق و تــوســعــه کــنــیــم ،س ــراغ یک
جــلــو مـ ـ ـیروم ،ام ــا بــعــد م ـیگــویــم صــرف
ـام
ـ
ـج
ـ
ان
را
ـار
ـ
ک
ـن
ـ
ای
در نــمــایــشــگــاههــا
س ــری شــرک ـتهــای داخــلــی بــرویــم که
ً
میدهیم .مثال من در نمایشگاه دوبی که
نمیکند کــه مــن ب ــرای  %۱۵ ،%۱۰ســود،
ـوب
مــحــصــوالتــشــان ،مــحــصــوالت خ ـ ِ
بالغشدهای هستند ،امــا اینها االن
بــودم ،یک شرکت ترکیهای آمــد و گفت
بیایم درگیر شــوم؛ زیــرا چیزی که خودم
بفروشند،
توانند
ی
نم
و
دارند
مشکل
من این را از آمریکا  ۴۰٫۰۰۰دالر میخرم و
دارم م ـیســازم ،م ـیدانــم چیست .بــرای
ما بیاییم و با اینها صحبت کنیم و
اگر تو بتوانی با همین کیفیت و ارزانتر به
مثال عرض کنم که قبل از عید ،یکی از
بگوییم که شما با برند ما ،این را تولید
مــن بــدهــی ،مــن از تــو م ـیخــرم .سالها
دوستان آمــده بــود و جایی که االن شما
کنید تــا مــا روی ســایــت ق ــرار دهــیــم و
تجربه ما ،به ما نشان داده است که چه
نشستهاید ،نشسته بود و اصرار میکرد که
بفروشیم.
این محصول من را بیا و با برند خودت
مــحــصــوالتــی ن ــی ــاز بـ ـ ــازار هــســت و چه
روی سایت خودت بگذار .خیلی نمیشود
محصوالتی بــازار نــدارد .یک کار دیگری
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کسبوکار نانو
ً
اعتماد کرد .مگر اینکه به او بگویی که آقا ،تو مثال باید این را ۲
ســال گــارانــتــی کنی و در طــی گــارانــتــی اگــر اشکالی پیش آمــد،
هزینههای برگشت ،گمرک وغیره آن باید با خودت باشد.
مــن هــم میخواســتم در آن بحــث کانــال توزیــع ،همیــن را
بگویــم .همین مثالی که االن زدید را اشــاره میکنم ،اینکه شــما
تجربــه خیلــی خوبــی روی بحــث صــادرات داریــد ،روی بحــث
رســاندن محصول به کیفیتی که قابلیت صادرات داشته باشد؛
ً
یعنی لزوما فقط یک بار فروختن نیست .اینکه شما در این بازار
پایــدار باشــید ،خیلــی مهم اســت .خــوب این یک تجربه اســت،
یک دانش اســت ،به قول شــما شاید  %۷۰کل این حوزه ،همین
کارها اســت .آیا به این فکر کردهاید که حاال نه به معنای اینکه
ً
برنــد کنیــد ،بــه ایــن معنی که ایــن دانــش را بفروشــید و مثال به
شرکتهای دانشبنیان دیگری که به این موضوع عالقهمند و
ً
نیازمنــد هســتند ،آموزش بدهیــد .مثال به آنها بگویید که شــما
ً
حتما برو اســتاندارهایی مانند  ISOرا بگیر که ا گر چنین کنی به
اینجا میرســی .منظورم این اســت که یک ســری خدمات ارائه
کنیــد .شــما بــه عنــوان یک شــرکت ،ا گــر  ۵نیــروی دیگر داشــته
باشــید کــه فقــط ایــن کار را کننــد ،میتوانیــد یــک شــرکت
خدماتدهنــده به شــرکتهای دیگــری که نیازمنــد این دانش
هستند ،باشید.
بــه نظــر مــن ،در ایــران ،هنوز ایــن موضــوع خوب جــا نیفتاده
اســت که اگر شــما به کســی میگویید از این طرف برو و این کار را
بکن ،خودش قیمت دارد و ارزشــمند است .در ایران فکر میکنند
که این مجانی اســت .من حتی آمدم و به دوســتانم در ســتاد نانو
پیشنهاد دادم که بیایید یک گروه ۳-۴نفره از متخصصان حوزه
صنعــت ،مالــی ،صــادرات و از ایــن دســت را اســتخدام کنیــد و
بفرســتید بــه آن شــرکتهایی کــه حالشــان از نظــر فــروش خــوب
نیســت ،یک ساعت ،دو ساعت با آنها صحبت کنند و مثل یک
دکتری که باالسر مریض میرود ،مشکل آنها را بررسی کنند و به
ً
آنها راهحل ارائه کنند .واقعا خیلی هم کار ســخت و پیچیدهای
نیســت .البتــه مــن در بســیاری از مصاحبههــا تجربیات خــودم را
بارهــا گفتــهام و بــه صورت مفصــل در کتابی که در مــورد زندگی و
شــرکت ما نوشــته شــده با نام «ســطح عمیق »2به این موارد اشاره
کردهام.
جدای از آن چیزهایی که گفته شده است ،ا گر بتوانید ،آن را
ً
بــه یــک خدمــت مشــخص تبدیــل کنیــد .مثال شــرکتی که شــما
اکنــون داریــد ،پوشــشهای نانوســاختار اســت ،بیاییــد و یــک
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شــرکت دیگــری حتــی ثبــت کنیــد و شــاید یــک درصــدی از تیم
همیــن شــرکت هــم دخیل شــوند و با یک تیــم اضافــهای بر آن،
شــرکتی که کارش دادن همین خدمات باشــد را به وجود آورید.
ً
ما االن کلی شــرکت دانشبنیان داریم که مثال آن کیفیتی را که
شــما میگویید برای صادرات نیاز اســت %۸۰ ،از آن را به دســت
ً
آورده است ،حاال باید مثال به این شرکت گفته شود اینجا را باید
با وســواس بیشــتری چک کنی و کارهایی از این قبیل برای آن
انجــام شــود .منظورم همین مشــاورهها اســت .مثل کســانی که
میآیند و خدمات مشاوره  ISOمیدهند.
االن کریدور صادرات در ستاد نانو ،یکی از رسالتهایش همین
بوده اســت و حتی یک ســری مشاور هم دارد .میگوید اگر شما در
هر یک از حوزههایی که به صادرات مربوط هست کاری و نیازی
ً
دارید ،به من زنگ بزنید تا من به شــما مشــاور معرفی کنم .اتفاقا
یکی دو سال پیش بود که داشتم به همین مطلب ،فکر میکردم
که ما یک شــرکتی تأسیس کنیم و برویم در شرکتهای کوچکتر
و بگوییم ببین! شما برای اینکه بتوانی محصولتان را صادر کنید
بایــد ایــن الزامات را رعایت کنید و ایــن اقدامات را انجام دهی به
عنوان مثال  ISOمیخواهی ،ســایت مناسب میخواهی ،طراحی
صنعتــی نیاز داری ،بخشهای مختلفی که باید در شــرکت وجود
داشــته باشــند اینهــا هســتند ،بحــث بســتهبندی ،بررســی رقبا،

بوم کسبوکار یک شرکت نانویی ایرانی با فروش جهانی
نقــاط قوت و ضعف محصول و غیره .
میکننــد کــه دنیــا تنهــا همیــن برکــه
شــاید اگــر االن ایــن کاری کــه داریــم،
کوچک اســت و جسارت بیرون رفتن
ً
االن بعضی از شرکتهای خوبی که احتماال
نبــود و قرار بــود از صفر شــروع کنم ،با
از ایــن محیــط را ندارنــد ،در صورتــی
اند
ه
شد
ده
ن
زیا
اقتصادی
مشکالت
دلیل
به
ایــن تجربیاتــی کــه االن داریم ،شــاید
کــه بیرون از این برکه یک دریا انتظار
و ممکن است ورشکست شوند ،یک راهکار
ایــن کار را میکردیــم؛ اما االن اول ،به
آنهــا را میکشــد .بــه قــول حضــرت
تر
گ
بزر
ـای
ـ
ه
ت
ـ
ـرک
ـ
ش
ـه
ـ
ک
باشد
ـن
ـ
ای
ـد
ـ
ـوان
ـ
ت
ی
ـ
م
نظــرم کارهای واجبتــر از این داریم،
موالنــا کــه میفرمایند :در بن ســوراخ
اینها را بخرند و با سرمایهگذاری و استفاده
دوم هــم بحث نیروی انســانی خبره،
معمــاری گرفــت ،در خــور ســوراخ
از دان ــش فــنــی آنه ــا ع ــاوه بــر جــلــوگــیــری از
چابــک و متعهــد اســت .البتــه مــن
دانایــی گرفــت .قصه موشــی هســت
فروپاشی آنها خودشان هم از محصوالت و
نمیدانــم االن آیا چنین شــرکتهایی
کــه دنیایــش همــان النــه و ســوراخی
خدمات جدید سود ببرند.
در کشور هستند یا نه؟
هســت کــه درش زندگــی میکند و به
همیــن دلیــل فهــم و دانشــش از این
ً
عــمــا االن ،شــتــابدهــنــدههــا و
دنیــا نیز در حد همان ســوراخ اســت.
مرا کز رشد ،یک بخشی از کارشان همین است؛ یا باید باشد!
بازاری که خارج از ایران وجود دارد ،خیلی بازار بزرگی است .ا گر
یک شــرکتهایی هســتند که به شــرکتهای کوچک و متوسط
شرکتهای ما یاد بگیرند که چطور به این بازار ورود پیدا کنند،
ً
معــروف هســتند ( .SME (Small & Medium Enterpriseایــن
اصال بازار داخل دیگر برایشان اهمیت االن را نخواهد داشت؛ اما
شــرکتها سودشــان بــه صــورت خطی بــا افزایــش نیرو و ســرمایه
بــرای موفقیت در ایــن کار ،مولفههای خیلی زیادی وجود دارند
بیشــتر میشــود .ولــی شــرکتهای دیگــری هســتند کــه دارای
کــه بایــد بــه آنهــا توجــه کــرد .متأســفانه مــا خیلــی از اینهــا را
پیشــران نوآوری هســتند )،IDE (Innovation Driven Enterprise
خودمــان بلــد نیســتیم ،شــرکتهای مــا هم بلــد نیســتند .جای
ً
شــرکتهایی هستند که سودشان نمایی اســت .از یک جایی به
شــرکتهای مشــاور در اینجا واقعا خالی اســت .شرکتهایی که
بعد ،شما هرچقدر بیشتر تالش کنید ،چندین برابر میتوانید سود
این وســط متخصص باشــند و بلد باشــند ،میتوانند بروند سراغ
کنید .با این تفاســیر ،شــما خودتــان را یــک  SMEمیبینید یا یک
شــرکتهایی که نیاز به این خدمات دارند و حتی در صورتی که
ً
IDE؟ یعنی فکر میکنید که میتوانید در آینده ،ســود شــرکتتان را
این شــرکتها بودجه کافی برای خرید این خدمات ندارند ،مثال
چندین برابر کنید یا اینکه به ازای هر مقدار ســودی که بخواهید
به آنها پیشــنهاد شــود که اینقدر درصد از سهام خود را به من
به کارتان اضافه کنید باید به همان میزان ،دوباره نیروی انسانی،
بــده ،من در طی  ۲ســال فروش تو را چنــد برابر میکنم این یک
فضای کار و دیگر امکانات را افزایش دهید؟
ً
مــا خودمــان را مــدل دوم یعنــی  IDEمیبینیــم .مثــا مــن
نزدیک به یک ســال است که یک نفر را فقط مخصوص بخش
دیجیتــال مارکتینــگ اســتخدام کردهام .ما دیدیم کــه تنها این
نیســت که شــما فقط یک سایت درســت کنید ،بعد هم خودتان
مرتــب نگاهــش کنیــد و کیف کنیــد و بعد هم آن را رهــا کنید به
ً
حال خودش .نه! اصال این نیســت .بلکه ما به عینه دیدیم که
درآمدهــا میتوانــد یــک دفعــه و به صــورت نمایــی افزایش پیدا
کننــد ا گــر در جای مناســب خودش هزینــه کنیم .مــا خودمان را
مــدل  IDEمیدانیــم و مــن امیدوارم که  ۳-۴ســال دیگر ،ا گر با
ً
هــم اینجا نشســتیم ،من واقعــا بتوانم عدد و رقمهایی به شــما
بدهم که خیلی راحت ،صحبت از چند ده میلیون دالر صادرات
بکنیم .چون میدانید ،یک مشــکلی که بسیاری از شرکتهای
ایرانــی دارنــد ایــن هســت کــه مثل یــک ماهی کــه در یــک برکه
کوچــک متولد شــده اســت بــا همین محیــط خو گرفتهانــد و فکر
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کسبوکار نانو
بهتر از  %۵۰اســت ،مانع این کار میشــود .این ذهنیتها را باید
کمی تغیر داد.
ً
االن بعضی از شــرکتهای خوبی که احتماال به دلیل مشکالت
اقتصــادی زیــانده شــدهاند و ممکن اســت ورشکســت بشــوند،
یــک راهکار میتواند این باشــد که شــرکتهای بزرگتــر بیایند و
اینها را بخرند و با سرمایهگذاری و استفاده از دانش فنی آنها
عالوه بر جلوگیری از فروپاشــی آنها خودشــان هم از محصوالت
و خدمات جدید سود ببرند.

ً
بازی برد برد است .من احساس میکنم واقعا جای این خدمات
ً
االن خالــی اســت .من خــودم روی آن فکر کرده بــودم .واقعا ا گر
کــه خــوب عمل بشــود ،فکــر میکنم کــه کار خیلی موفقــی از کار
درخواهد آمد.
البتــه ایــن کار بایــد متناســب بــا فرهنــگ تجــاری و اخالقــی ما
ً
ایرانیهــا باشــد .مثــا مســیری را کــه مــا  ۲۰ســال اســت که طی
کردهایم و تجربیات خوبی به دست آوردهایم ،ا گر کسی بخواهد
خودش این مسیر را برود آنها نیز باید سالها وقت صرف کنند.
ممکن اســت بگوید من  %۵۰درصد از ســهام شــرکتمان را به شما
وا گــذار میکنــم که تجربــه صادراتی کردن یک شــرکت را دارید،
کانالــش را دارید ،پولــش را دارید؛ زیرســاختهایش را دارید ولی
بــه مــن کمک کنید کــه این کار را بــه بهترین و ســریعترین نحو
ً
انجــام دهــم .مثــا ا گر فــرض کنیم که قرار اســت با  %۱۰۰ســهام
خــودش ،یک میلیارد تومان در ســال بفروشــد ،احتمال دارد که
بــا آن  %۵۰ســهام خــودش که با یک شــرکت با تجربــه جلو رفته
اســت ،ده میلیارد تومان فروش کند که در واقع ،پنج برابر ســود
ً
کــرده اســت .منتهــی آن ذهنیتــی که بعضــا وجــود دارد که %۱۰۰

و ایــن یــک فرصــت بــرای شــرکتهای بزرگتر نیز هســت و
بهجای اینکه در بعضی از حوزهها از صفر شروع کنند میتوانند
با خرید یا مشــارکت با شــرکتهایی که در آســتانه ورشکستگی
قــرار دارنــد بــا هزینــهای بــه مراتــب کمتــر ،یــک شــرکت را بــا
مجموعه دارایهایش که شامل دانش فنی ،نیروهای انسانی
تربیــت شــده ماشــینآالت وغیــره هســت در اختیــار بگیرند که
باعث رشــد و پیشرفتشــان بشــود؛ به نظر من این طرح خیلی
جــای کار دارد .ممنــون از فرصتــی که در اختیار مــا قرار دادید.
مصاحبه خیلی خوبی بود.
خواهش میکنم ،انشاهلل همیشه موفق و سالمت باشید.

دسترسی به کتاب

https://vaavak.com/product/vp-000977
«ســطح عمیق» کتابی است  ۱۲۸صفحهای که در پاییز  ۱۳۹۷توسط
انتشــارات الگونگار پیشــرفت به چاپ رسیده است .در این کتاب
تجربیــات مهنــدس مهــدوی در تأســیس شــرکت پوش ـشهای
نانوساختار و ساخت تجهیزات آزمایشگاهای نانوپوشش روایت
شده است.

پینوشتها

 .1نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میشود.
2. http://nanonews.ir/64833
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