گفتگو

روابط شفاف :رمز شراکت پايدار در فعاليتهاي کارآفرينانه

کمک به صنعت پليمر با توليد افزودني
کمکفرآيند بر پايه فناوري نانو

تهیه و تنظیم مصاحبه :سوده احمدیان راد
عضو خانه کارآفرینان ایران

شــرکت «آرا پليمر نگين فنــاور» يکي از
شرکتهاي مستقر در مرکز رشد واحدهاي فناور
پليمر است .اين شــرکت توليدکننده افزودني
کمک فرايند (مورد استفاده در صنايع پليمري)
اســت .محصول توليدي نوعي افزودني کمک
فرايند دوجزيي بر پايه يک پليمر ســنتزي و
نانوسيليکاتهاست که در توليد آن از فناوري
نانو اســتفاده شده اســت .هدف از توليد اين
افزودني کــه يکي از کاالهــاي تحت تحريم
محسوب ميشــود ،بهبود کيفيت محصوالت

پليمري توليد کشور اســت .بنابراين ،افزودني
مذکور سبب ميشود تا محصوالت پليمري توليد
داخل بتوانند هم از نظر کيفيت و هم از نظر قيمت

از دوران كودكــي و آرزوهايتــان در اين دوران براي ما
بگوييد.

متولد سال  1360و اهل شهرستان سقز هستم .از کودکي آرزو داشتم
تا روزي صاحب کارخانهاي شوم .البته ،در آن زمان زمينه کاري خاصي
براي توليد در ذهنم وجود نداشت .اما ،اکنون در حال طي کردن مراحل
مختلف کار تا دستيابي به اين هدف هستم.
آيا الگوي خاصي داشتيد؟
افرادي که به عنوان الگو براي انسان قرار ميگيرند؛ ممکن است در هر
دورهاي از زندگي وي متفاوت باشــند .بنابراين ،الگوي دوران کودکي و
نوجواني با الگوي دوره بزرگسالي متفاوت خواهد بود .به نظر من الگو در
دوره بزرگســالي معناي بيشتري پيدا ميکند؛ از اين جهت که انسان با
شناخت و آگاهي الگوي خود را برميگزيند .الگوي من در دوره دانشگاه
و پس از آن آقاي دکتر ناصر شــريفي سنجاني ،اســتاد و راهنمايم در
پروژه پايان نامه کارشناسيارشــد بوده است .ايشان از نظر برخورداري
از نظر ســطح دانش و همين طور نحوه برخورد اجتماعي همواره الگوي
من بودهاند.

درباره شــغل و تحصيالت پــدر و مادرتــان برايمان
بگوييد و اين كه خانواده شــما به چه ميزان در موفقيت و
تصميمگيريهاي شما مؤثر بوده و هستند؟

پدرم کشــاورز و مادرم خانهدار بودند .در کودکي پدر خود را از دست
دادم .به دليل شــرايط محيط زندگي ،من و خواهــر و برادرانم افرداي
خودســاخته بار آمديم .مادرم هميشــه به ما گوشــزد ميکرد که بايد
مســئوليت کارهاي خود را بر عهده گرفته و آن را بپذيريم .اين ذهنيت
سبب شد تا ما هرچه بيشتر به انسانهايي خودساخته و مستقل تبديل
شويم.
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با محصوالت مشابه خارجي رقابت نمايند.
اين محصول نتيجه مطالعــات و پژوهشهاي
مهندس هيوا رحماني است که از زمان کار بر روي
پاياننامه کارشناسيارشد با راهنمايي آقاي دکتر
شريفي سنجاني در سال  1384تحقيق در اين
زمينه را شروع نموده و با تأسيس شرکت ادامه
داده است .وی در اين مصاحبه به بيان خاطرات و
تجربيات خود در خصوص فعاليتهايش در حوزه
نانو ميپردازد و ديدگاههــاي خود را در زمينه
فعالیت در این بخش بيان ميکند.

دوران تحصيالتتان را چگونه طي کرديد؟
من دوران کودکي دشواري را گذراندم .در ابتداي دوره دبستان تا کالس
ســوم در روستايي دور افتاده تحصيل ميکردم .پس از آن در مدرسهاي
در بخش مرکزي روستاها که با روستاي ما فاصله داشت ،ادامه تحصيل
دادم .در دوره راهنمايي در مدرســه تيزهوشان تحصيل کرده و در دوره
دبيرســتان به مدرســه نمونه رفتم .بالفاصله پس از ديپلم وارد دانشگاه
شــده و دوره کارشناسي را در دانشــگاه رازي کرمانشاه گذراندم .سال
 1383در مقطع کارشناسيارشد رشته علوم و تکنولوژي پليمر که براي
نخســتينبار در دانشگاه تهران راهاندازي شده بود پذيرفته شدم .من به
همراه  5دانشجوي ديگر نخستين گروهي بوديم که وارد اين رشته شده
و فارغالتحصيل شديم.
آيا دورههاي آموزشي مرتبط با نانو را گذراندهايد؟
دوره خاصــي را در اين حوزه نگذرانــدهام؛ اما نوع فعاليتم ايجاب کرده
بود که هر روز مطالعه کنم .نتيجه اين مطالعات آشــنايي با فناوري نانو
بود که البته به دليل تحصيل در رشــته شيمي با مفاهيم آن تا اندازهاي
آشــنا بودم .به هر روي ،نو بودن دانش نانو سبب شد تا توجه روزافزوني
در کشــور به آن گرديده و به عنوان يک فناوري بر روي آن کار شــود.
ايــن چنين بود که من نيز با مفاهيم نظري اين فناوري آشــنا شــدم.
در دوره کارشناسيارشــد پي بردم که تحقيقاتم در حوزه افزودنيهاي
کمکفرايند به واسطه اين فناوري به نتيجه خواهد رسيد.
در مورد سوابق شغليتان يا مهارتهايي که در کنار درس
آموختيد توضيح دهيد.

مــن در دوره کارشناســي تدريــس خصوصــي کــرده و در دوره
کارشناسيارشد بيشتر انرژي خود را صرف تحصيل نمودم .از زماني که
کار بر روي پايان نامه را آغاز کردم ،به مدت  2سال در پژوهش فناوري

پتروشــيمي که قســمتي از پژوهشــگاه پليمر و پتروشيمي به حساب
بــا وجود اين که بررســي موضوع را از ســال  1384آغاز نمودم ،پس
ميآيد ،براي انجام پروژهاي مشــغول کار شدم .در اين مدت به صورت
از فارغالتحصيل شــدن از دانشــگاه نيز همچنان بــه کار در اين زمينه
عملي با تجهيزات مورد اســتفاده در صنعت پليمر و پتروشــيمي آشنا
ادامه داده و نســبت به کاربردهــاي مختلف محصول آگاهي پيدا کردم.
شــده و ارتباط ملموستري با صنعت پيدا کردم .پس از فارغالتحصيل
در اين راســتا از فناوري نانو نيز استفاده نموده و در اين زمان بود که به
شدن از دانشــگاه به مدت يک سال در شرکتي مشــغول به کار شدم.
نتايج تازهاي دســت يافتم .با دســتيابي به اين نتايج ،در سال  1389با
ســپس در ســال  1387با همکاري تعدادي از دوســتان
همکاري همسرم شــرکت آرا پليمر نگين فناور را با هدف
شرکتي را به ثبت رسانيديم؛ اما پس از گذشت مدت زمان
توليد افزودني کمک فرايند تأسيس نموديم .خوشبختانه،
نهچندان زيادي به شــراکت خود پايان داديم .ســپس ،با من همـواره شکست در ســال  1390نتايج بسيار خوبي به دست آمد به طوري
که شرکت کارآفريني و فناوري ايران (کفا) اقدام به بررسي
همکاري يکي از دوستانم شرکتي را تأسيس کرديم که من را پيشامد و مسئلهاي
با وجود تمرکز فعاليتهايم در شرکت آرا پليمر ،همچنان
نانويي بودن محصول نمود .به هر روي ،فاز آزمايشگاهي و
با آن شرکت در ارتباط هســتم .در خالل فعاليتهايم در دانســتهام که بايد مطالعاتي را به انجام رسانيديم تا جايي که اکنون محصول
شرکتهاي مذکور و با وجود متفاوت بودن ايده محوريام بــراي آن راه حلي به مرحله فروش رسيده اســت .الزم به ذکر است که اين
با فعاليت اين شــرکتها ،همچنان بر روي پروژه خود کار بيابـم نه اين که آن را افزودني ســبب ميشود تا محصوالت پليمري توليد داخل
کرده و آن را دنبال مينمودم.
يک بنبست غيرقابل توان رقابت با محصوالت خارجي را از نظر قيمت و کيفيت
به دســت آورند .همچنين ،در اوايل بهمنماه سال 1390
عبور بدانم
مهمتريــن رويدادهاي زندگي شــما كه بر
با همکاري و سرمايهگذاري يکي از شرکتها (که مشتری
فعاليت کنونيتان تاثيرگذار بوده اســت چه
محصول ما نیز به شــمار میرفت) ،مکان و تجهيزات الزم
ميباشند؟
براي توليد در اختيارمان قرار گرفت .در ازاي اين همکاري،
به
بود،
کنوني
هاي
ل
ســا
از
بيشتر
اقتصادي
رونق
که
در ســال 1384
شرکت ما اقدام به ارائه مشاوره به شرکت مذکور نموده و به عالوه بر روند
طور تصادفي وارد يک شــهرک صنعتي شــدم .از آن زمان همواره آرزو
توليد محصــوالت آن نظارت مينمايد .بر مبناي اين همکاري دوجانبه،
داشــتم تا عضوي از چنين مجموعهاي شــده و يا خود فعاليتي توليدي
توليد در بخشي از مکان کارخانه شرکت مذکور صورت ميگيرد.
در آن بنمايم .البته ،من همــواره به توليد دانشبنيان و بر مبناي تفکر
از ابتداي ثبت شــرکت آرا پليمر نگين فناور در مرکز رشــد پژوهشگاه
توجه داشتم نه توليد عادي که عده بيشماري در آن فعاليت مينمايند.
پليمر و پتروشــيمي مستقر شــدهايم و تاکنون بيشتر فعاليتهاي ما بر
به هر روي ،با تقويت شدن هر چه بيشتر اين ذهنيت ،تصميم گرفتم تا
تحقيق و توســعه متمرکز بوده اســت .مراکزي نظير پژوهشگاه پليمر و
تواناييهاي خود را آزموده و از جايي شروع نمايم.
پتروشيمي رابطي ميان دانشگاه و صنعت هستند .در اين مرکز کارگاهها
و آزمايشــگاههاي مجهزي وجود دارد که تخفيفهايي براي شرکتهاي
انگيزه و هدف اصلي شما از ورود به اين كسب و كار چه
مرکز رشد در استفاده از آنها در نظر گرفته ميشود .روند فعاليت ما اين
بود؟ روند اجرايي شکلگيري کسب و کارتان چگونه بوده
گونه اســت که با استفاده از امکانات مرکز ،نتايج اوليه را به دست آورده
است؟
و سپس اقدام به توليد صنعتي محصول مينماييم.
دست
به
پليمر
آرا
شرکت
تأســيس
از
پيش
از
که
تجربياتي
با توجه به
البته ،هنوز هم با دانشگاه در ارتباط بوده و از نظرات دوستان و به ويژه
آورده بــودم ،همواره به دنبال توليد کااليي جديد بــا خواصي تازه و بر
استادان بزرگي که در اين زمينه صاحب نظر هستند استفاده مينمايم.
مبناي شــناخت بازار و توان علمي خود بــودم .در زماني که کار بر روي
در مورد فعاليت شرکت توضيح دهيد.
پروژه پايان نامه خود را آغاز ميکردم ،مواد جديدي وارد کشــور شــده
اســاس فعاليت شــرکت ما را تحقيقات تشــکيل ميدهد ،در غير اين
بود که اثر خاصي بر صنعت پالســتيک داشتند .اين مواد به افزودنيهاي
صورت ماهيت خود را از دســت خواهيم داد .محصول اصلی شرکت ما
کمکفرايند معروف بودند .بر اين اســاس من و يکي از دانشــجويان با
با نام تجاري  Araflow 3Xيــک افزودني کمک فرايند دوجزيي بر پايه
راهنمايي دکتر شريفي سنجاني در دو حيطه مختلف شروع به تحقيق در
يک پليمر ســنتزي و نانوسيليکاتهاست که در توليد آن از فناوري نانو
اين زمينه نموديم .به دليل اين که اين مواد از کاالهاي تحريمي محسوب
اســتفاده شده و براي بهبود فرايند اکستروژن پلي الفينها طراحي شده
ميشدند ،به راحتي در دسترس همه توليدکنندگان نبوده و قيمت بااليي
است .مزاياي استفاده از اين افزودني عبارت است از:
نيز داشــتند .بر اين اساس ،تصميم گرفتم تا در قالب پروژه پاياننامه به
قابل اســتفاده بودن در صنايع باالدســتی (مجتمعهاي پتروشيمي
بررســي موضوع بپردازم؛ به طوري که بتوانم به جايگزيني براي اين مواد
توليدکننــده پليالفينها) و پاييندســتی پليمري هــم چون صنايع
دســت يابم .هدف من اين بود که با استفاده از مواد در دسترس و توليد
توليدکننــده لوله پليمري ،صنايع روکشدهي ســيم و کابل و ...جهت
داخل که قيمت پايينتري نيز داشــتند ،به موادي با خواص مشــابه با
بهبود کيفيت محصوالت پليمري
خواص مواد خارجي وارداتي دســت پيدا کنم .در اين راستا در ابتدا مواد
کاهش برق مصرفي در اکســترودرها و ديگر تجهيزات فرايندي پلي
مختلف را انتخاب کرده و شروع به بررسي آنها نمودم.
الفينها (در راســتاي بهينهســازي مصرف انرژي در صنايع باالدست و
نحوه عمل اين مواد که در صنايع پايين دســت و باالدست پتروشيمي
پايين دست پتروشيميايي و اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها)
مورد اســتفاده قرار ميگرفت اينگونه بود کــه به مقدار کمي به پليمر
حذف پديده ناپايداري مذاب در فرايندهاي اکســتروژن پلي الفينها
اصلي افزوده شده و سبب ميگرديد تا نقص فرايندي محصوالت پليمري
(اين پديده عامل محدودکننده افزايش سرعت توليد در صنايع باالدست
برطرف گردد .الزم به ذکر است که نقص فرايندي سبب ميشود تا سطح
و پايين دست پليمريســت و تأثير منفي بر خواص سطحي محصوالت
محصول دچار شکستها وگسستهاي مکانيکي شود .مواد خارجي مورد
دارد)
استفاده هم خانواده تفلون بودند که عالوه بر گران قيمت بودن و خاص
کاهش فشــار در اکســترودرها و ديگر تجهيزات فرايند و در نتيجه
بودن فناوري توليدشان ،در زمره کاالهاي تحريمي به حساب ميآمدند.
به هر روي ،پس از بررســي تعدادي از مــواد مختلف به نتيجهاي کام ً
کاهش استهالک اين تجهيزات گرانقيمت
ال
ميزان مصرف بسيار پايين افزودني
مشابه با نتيجهاي که استفاده از محصول خارجي در صنعت ايجاد کرده
حذف پديده گرفتگي قالب در تجهيزات فرايند به ويژه در اکسترودرها
بود نرسيدم.
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گفتگو
کاهش ويسکوزيته مذابهاي پلي الفين
بهبود خواص فيزيکي-مکانيکي محصول نهايي
افزايش و بهبود خواص سطحي محصوالت نهايي
کاهش اثر ژل در مذابهاي پليمري
افزايش استحکام مذاب
کاهش دماي فرايند
کاهش ميزان تورم داي
در نهايت
افزايش ســرعت توليد و قيمت بسيار پايينتر محصول در مقايسه با
نمونههاي خارجي که ســبب پايين آمدن قيمت تمام شــده محصوالت
نهايي پليمري ميگردد.
عوامل موفقيت خود را چه ميدانيد؟
شــايد تا دســتيابي به موفقيت نهايي راهي طوالني را در پيش داشته
باشــم ،اما زماني که به گذشته باز ميگردم قصد بازگشت از مسير خود
را نخواهم داشت.
يکي از داليل اصلي موفقيت کنوني را بهرهگيري از تجارب استادم آقاي
دکتر شريفي ســنجاني ميدانم .راهنماييهاي ايشان در زمينه علمي و
همچنين بازار همواره براي من راه گشا بوده است .خوشبختانه ،تاکنون
در طــول زندگي خود با افرادي مواجه شــدهام -که ســعي کردهاند در
پيشــبرد کارها به من کمک کنند -من همــواره اين امر را به فال نيک
گرفتهام.
دليل دوم موفقيت کنوني شرکت را استقرار آن در مرکز رشد پژوهشگاه
پليمر و استفاده از امکانات آن ميدانم .عالوه بر گستردگي امکانات مرکز،
مسئوالن آن نيز همکاري خوبي با شرکتها مينمايند .اين عوامل گاهي
همافزايي ايجاد کرده و ســبب ميشوند تا کار به خوبي به پيش رود؛ به
طوري که مســيري که ممکن است طي آن به يک ماه زمان نياز داشته
باشد در کمتر از  10روز طي شود .اين پيشرفتها هم به نوعي موفقيت
بوده و موفقيت تنها به ميزان فروش و درآمد محدود نميشود .بيشک،
تاکنون با توجه به مجموعه عواملي که براي پيشرفت نياز است پيشرفت
کاري خوبي داشتهايم.
آيا تاكنون در اين مســير با شكست مواجه شدهايد؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ لطف ًا توضيح دهيد كه چگونه در
برابر مشكالت و شكستها عكسالعمل نشان داديد؟

در توليد محصول تاکنون با شکســتهايي مواجه شــدهايم .براي مثال
با ايــن مورد کــه در تئوري به محصولي دســت يافتــه و در عمل به
محصول ديگري رســيده باشيم مواجه شدهايم .در اين حالت استفاده از
راهنماييهاي افراد آگاه گرهگشا خواهد بود .بنابراين ،تاکنون با شکستي
که ما را از ادامه کار منصرف نمايد مواجه نشــدهايم .به هر روي ،در يک
فعاليت توليدي بايد به گونهاي گام برداشت که با شکست مواجه نگرديد
اما در صورت مواجه شدن با شکست بايد آن را پذيرفت.
من همواره شکست را پيشامد و مســئلهاي دانستهام که بايد براي آن
راه حلي بيابم نه اين که آن را يک بنبست غيرقابل عبور بدانم .بنابراين،
الزم است تا در صورت بروز هر نوع پيشامدي تمامي راهحلهاي ممکن
آزموده شــود و تنها در صورت بيفايده بودن تمامي راهحلها ،از مسير
آمده بازگشت و از ادامه کار منصرف گرديد.
عوامل موفقيت در يك شركت نوپاي نانو چيست؟
عامل نخست براي موفق شدن ،داشتن يک دانش فني بسيار قويست تا
کار بــه صورت عميق و تخصصي به پيش رود .به عالوه ،فردي که قصد
فعاليت در حوزه نانو را دارد ميبايســت از ابتدا بداند که ميخواهد اقدام
به چه کاري کرده و چه محصولي را توليد نمايد .عامل دوم شناخت بازار
اســت .در اين زمينه الزم اســت تا فرد بداند که محصولي که در آينده
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توليد خواهد نمود در کجا کاربرد خواهد داشت.
شرکتها ممکن است به نوعي فعاليت کنند که به  2موقعيت بيانجامد.
در حالت نخست ،کااليي طراحي شده اما شرکت هنوز نميداند که کاال
در کجا قابل استفاده بوده و چه کاربردي خواهد داشت .در اين خصوص
الزم اســت تا شــناختي هرچند جزئي از بازار به دست آيد؛ در غير اين
صورت هرگونه اقدامي عبث و بيهوده خواهد بود .در حالت دوم ،تقاضای
بازار براي محصولي وجود دارد که توليد آن امکانپذير نميباشد .فعاليت
در اين زمينه نيز بيفايده خواهد بود .بنابراين ،براي موفق شــدن دانش
و شــناخت بازار هر دو الزم است .در صورت نقص هر عامل ،استفاده از
مشــاوره و يا جلب همکاري افراد مطلع بــه ويژه در مراحل ابتدايي کار
ضروري است .بيگمان ،تجربه عامليســت که سبب ميشود تا از انجام
کارهاي تکراري جلوگيري گردد.
فناوري نانو نيز يک فناوري پيچيده اســت کــه ورود به آن هزينهبر و
زمانبر خواهد بود .کســاني که پس از چندينبار شکست عرصه را ترک
ميکنند ،نبايد وارد فعاليت در اين حوزه گردند .بنابراين ،با وجود فراهم
بودن تمامي عوامل ،کار در اين حوزه به ارادهاي قوي نيازمند است.
چه عواملي را در بروز خالقيت مؤثر ميدانيد؟
شناخت بازار و نياز جامعه سبب ميشود تا فرد بداند به دنبال توليد چه
محصولي بايد باشــد .بنابراين ،کسب شناخت از بازار و آگاهي نسبت به
کمبودهاي آن در فرد انگيزه الزم را براي انجام کارهاي نو ايجاد خواهد
نمود .البته ،حتي با کســب شــناخت از نياز بازار نيز نميتوان نياز همه
مشــتريان را برآورده کرد .گاهي ميتوان اقدام به توليد کرده و ســپس
مصرفکننده را به استفاده از محصول مجاب نمود اما بيشک پيشقدم
شدن براي رفع نيازها بهتر است.
در حــوزه فنــاوري نانو نيز زمانــي خالقيت به ظهور ميرســد که از
تئوريهاي آن آگاه بوده و مکانيسم عملکرد را بشناسيم.
مهمترين موانعي كه ممكن است يك شركت تازه تأسيس
نانو با آن مواجه شود را بيان کنيد؟

براي جلوگيري از بروز مشــکالت و موانع الزم است تا فرد ابتدا از خود
شــروع کرده و پيش از هر نوع اقدام عملي خــود را از نظر ذهني آماده
کند .البته ،نبايد تنها به نقطه آخر يعني توليد و فروش انديشــيد ،بلکه
الزم است تا فرد مسيري را که ميبايستي طي نمايد در نظر داشته و بر
روي کاغذ بياورد .به اين صورت آمادگي الزم براي مواجهه با مشــکالت
را پيدا خواهد کرد .بنابراين ،بدون کسب شناخت از بازار و بدون تدوين
يک برنامه کســب و کار موانعي پيــش روي فرد قرار خواهند گرفت که
ممکن است آمادگي مقابله با آنها را نداشته باشد.
الزم اســت اين واقعيت پذيرفته شــود که کار در ايــن حوزه به دليل
پيچيده بودن فناوري دشــوار بوده و به بنيه مالي کافي نيازمند است .در
صورتي که فردي از عهــده هزينهها برنيامده و يا اراده کافي براي ادامه
مسير را نداشته باشد نبايد به اين حوزه وارد شود.
به عــاوه ،فردي که قصد فعاليت در اين حوزه را دارد الزم اســت تا
هــم خود مدير بوده و هــم از تجارب ديگران اســتفاده نمايد .در اين
خصوص روابط با افراد مختلف همچون شــرکا يا همکاران بسيار مهم
است .بايد توجه داشت که اختالف به دليل تفاوت سليقهها خواهناخواه
پيش خواهد آمد .بيشــک ،شراکت نادرســت تنها انرژي انسان را به
هدر خواهد داد .بنابراين ،براي پيشــگيري از بروز هر نوع مشکل الزم
اســت تا روابط قانونمند گرديده و شفاف شوند .در صورتي که تالشي
براي مســتند نمودن مراودات صورت نگرفتــه و تنها در حد گفتمان
و تعهدات شــفاهي باقي بماند يک رابطه به مانع تبديل خواهد شــد.
بنابراين ،رعايت اصول روابط شــفاف و درست از بروز موانع جلوگيري
خواهد نمود.
ورود به کســب و کار شــما ،نيازمند چه تخصصها و

مهارتهايي است؟
فعاليت در حوزه فناوريهاي پيشــرفته به مطالعات قوي نيازمند بوده
و مهارتهاي خاصي را ميطلبد .بيشــک ،فعاليت در اين زمينه زمان و
آيا در آينده براي توسعه فعاليت هاي كارآفرينانه مرتبط
انرژي زيادي را از فرد ميگيرد.
با نانو زمينه خوبي در كشــور ما وجــود دارد؟ بازارهاي
بســته به اين که فناوري نانو در چه صنعتي مورد استفاده قرار خواهد
خارجي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
گرفت ،به مهارتهاي خاصي نياز است .شرکتهايي نظير شرکت ما که
فناوري نانو يک فناوري تازه و نو اســت .اين تازگي سبب
در حوزه پليمر و پالستيک فعاليت ميکنند ،به تخصص در
جذاب شدن کار در اين زمينه شده است .به عالوه ،فناوري
زمينه پليمر نيازمند هستند .بنابراين ،يا خود شخص بايد
از چنين تخصصي برخوردار باشــد يا افرادي را که داراي براي پيشــگيري از نانو رو به رشــد بوده و در زمينــه هاي مختلف کاربردهاي
اين تخصص هســتند در مجموعه خود بــه کار گمارد .به بروز هر نوع مشـکل تازه اي براي آن پيدا مي شــود .به همين دليل هم ،دنيا به
عالوه ،استفاده از تجربه هاي ديگران بسيار ارزشمند بوده الزم اســت تا روابط سمت استفاده از مواد ساخته شده بر پايه اين فناوري پيش
و ســبب ميشــود تا فرد بداند چگونــه و از کجا کار خود قانونمنـد گرديـده و مــي رود .به دليل زمينه گســترده اي که براي کار در اين
حــوزه وجود دارد مي توان آينده خوبي هم در داخل و هم
را شــروع نمايد .اين امر راه رســيدن به هدف را کوتاهتر
شفاف شوند
در سطح جهاني براي آن متصور بود .کشور ما نيز تا کنون
کرده و وقت و انرژي کمتري از فرد ميگيرد .جلب حمايت
از رتبــه خوبي در زمينه اين فناوري برخوردار بوده اســت.
ارگانهايي نظير ســتاد فناوري نانو نيــز در اين راه مثمر
اما براي تداوم پيشــرفت ،الزم است تا بستر خوبي براي آن فراهم شده و
ثمــر خواهد بود .به هر روي ،افزايش آگاهــي در زمينه تخصصي مورد
امکانات ســخت افزاري و نرمافزاري الزم مهيا گردد .در اين زمينه ايجاد
نظر از بروز مشــکالت آتي جلوگيري کرده و سبب ميشود تا فرد بتواند
شــناخت در سطح جامعه الزم اســت تا ديگر اقدامات و زمينه سازي ها
براي مشکالت احتمالي راهحلهايي را پيشبيني نمايد .بيشک ،انتخاب
براي توسعه اين فناوري اثربخش گردند .بنابراين ،عوامل دروني همچون
مسير درســت و بر پايه دانش فني قوي به موفقيت در حوزه تخصصي
فعاليت شرکت ها و عوامل بيروني يعني سطح آگاهي جامعه هر دو براي
مورد نظر خواهد انجاميد.
توسعه اين فناوري الزم است.
کساني که قصد ورود به حيطه نانوکامپوزيتهاي پليمري يا به عبارت
بي شــک ،کشورهاي پيشــرفته در مقايســه با ديگر کشورها ،آشنايي
ديگر کار پليمري با نانو را دارند عالوه بر صرف زمان و انرژي به بنيه مالي
کافي براي اموري نظير انجام تســتهاي مختلف نياز دارند .من شخصاً
بيشــتري با فنــاوري نانو دارند .اما شــرکت هاي ما مــي توانند براي
معرفي محصوالت خود در سطح جهاني از کشورهاي خاورميانه و ديگر
تالش ميکنم تا احتمال گرفتن جواب مثبت را باال برده و به اين نحو از
کشورهاي اطراف شروع کنند .بيشــک ،براي معرفي کاالها الزم است
وقوع هزينههاي اضافي جلوگيري نمايم.
تا عملکرد شــرکتها شــفاف بوده و کاربردهاي محصول به طور کامل
حمايتهاي ســتاد ويژه توســعه فناوري نانو را چگونه
مشــخص گردد .به عالوه ،با توجه به امکانات کنونــي نظير اینترنت و
ارزيابي ميکنيد؟
سايتهاي مختلف ميتوان با معرفي محصوالت متقاضيان بسياري براي
آشــنا
نانو
فناوري
ســتاد
هاي
ت
فعالي
با
دانشــگاه
از زمان تحصيل در
آنها يافت.
شــدم .در آن زمان نيز ســتاد از پاياننامههايي که در حيطه نانو انجام
در مورد رابطه با کارکنان خود توضيح دهيد.
ميشــد حمايت مينمود .پس از فارغالتحصيلي متوجه شدم که هدف
در هر فعاليتي احترام متقابل و در عين حال جديت در کار الزم است.
ســتاد جهت دادن به فعاليتهاي مختلفي است که در حوزه نانو انجام
اين دو عامل از بروز بســياري از مسائل و پيچيدگيها در کار جلوگيري
ميگيرند.
خواهد نمود.
به عقيده من ،تنها زماني بايد انتظار حمايت توســط ستاد را داشت که
شــرکتها به مشکلي برخورده و نياز به پشــتيباني داشته باشند .البته
برنامه و طرح و ايده كاريتان براي آينده چيســت و چه
ايــن حمايتها به دو صورت مادي و معنوي صورت ميگيرند .بيشــتر
اهدافي را دنبال ميكنيد؟
شــرکتهاي دانشبنيان توســط فارغالتحصيالن دانشــگاهها تأسيس
عمده فعاليت ما در حال حاضر راهاندازي کامل خط توليد و گســترده
ميشــوند که از بنيه مالي کافي برخوردار نيســتند .ســتاد فناوري نانو
کردن توليد اســت .بر اين اساس ،توسعه فعاليت کنوني و جذب نيرو را
نيز اقدام به حمايت از شــرکت ها به ويژه شرکتهاي مستقر در مراکز
در برنامه آتي شرکت داشته و آن را پيگيري مينماييم .به عالوه ،در نظر
رشــد مينمايد .با اين حال ،بهتر است به جاي حمايت در مراحل اوليه،
داريــم تا در آينده وارد زمينههاي ديگري از حوزه پليمر و پتروشــيمي
حمايتها به زماني که شــرکتها به توان توليد و فروش صنعتي دست
شده و تنها به توليد کاالهاي خاص اکتفا نکنيم .با اين حال ،تمرکز اصلي
مييابند موکول شــود .بنابراين ،زماني که شرکتها توان و قابليت خود
بر توليد کاالهاي جديد بر پايه فناوري نانو خواهد بود.
را براي توليد و عرضه محصول نشــان دادند الزم است تا از آنان حمايت
شده و با پيشرفت آنان گستره و ميزان حمايتها را بيشتر نمود .حمايت
درباره زيباييها و شيرينيهاي شغلتان توضيح دهيد.
از شــرکتهاي ممتاز هم سبب تسريع کار شده و همانگيزه الزم را براي
اين فعاليت در همه مراحل و با وجود تمام دشــواريها شيرين است .با
اصالح نقصها در اين شــرکت ها ايجاد مي کند .بدون شک ،افرادي که
اين که از مطالعه زياد چشــم شــما خسته شده يا در طي آزمايشها به
در راه عملــي کردن دانش گام بر ميدارند هرگز کار را در ميانه راه ،رها
نقاط مختلف بدنتان آسيب ميرسد ،باز هم کار مستقل و کار براي خود
نخواهند نمود .البته ،ســختگيريهايي نيز توسط ستاد اعمال ميشود
بوکار متعلق به خود فرد باشد براي زمان
شيرين اســت .زماني که کس 
که شايد ضروري باشند.
و پولــي که صرف کار ميکند ارزش زيادي قائل خواهد بود .کار ديگران
به طور کلي ،شرکتها نبايد انتظارات غيرواقعي همچون حمايت مالي
متعلق به ديگران است و پس از بازنشستگي به هيچ کس جز به صاحب
از سوي ستاد داشته باشند؛ اما در صورت دريافت اين نوع کمکها الزم
آن تعلق نخواهد داشت.
است تا آن را صرف کارهاي نو و آزمايشهاي مختلف نمايند.
ايجاد کســب و کار در جواني بسيار جذاب است .در کنار آن ايجاد کار
شــرکت ما تاکنون به گونهاي عمل کرده اســت که فناوري و دانش و
بوکار است.
براي ديگران نيز از شيرينيهاي داشتن يک کس 
همينطور مشتريان محصولمان مشــخص بودهاند .ستاد فناوري نانو در

اين راســتا قول حمايت هايي از جمله کمــک به ثبت پتنت به ما داده
است که اميدواريم به زودي عملي گردد.
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