کسبوکار نانو

نیازهایروحیواجتماعیمشتریان،
در کنار ویژگیهایعملکردیمحصول

مصاحبه با دکتر سهیال سلحشور کردستانی؛ بنیانگذار و مدیرعامل شرکت کیتوتک

شــرکت کیتوتــک (کیفیــت تولیــد تکاپو) در ســال
 ۱۳۸۳از یــک موسســه تحقیقاتــی کــه بــر روی
بیوپلیمرهــای دریایــی و کاربــرد پزشــکی آنهــا
مطالعه میکرد ،توســعه یافت و تأســیس شــد .در
ایــن مصاحبــه به گفتگو با دکتر ســهیال سلحشــور
کردســتانی؛ بنیانگــذار و مدیرعامــل ایــن شــرکت
پرداختهایم .شــرکت کیتوتک محصوالت مختلفی
را همچــون ترمیمکنندههای زخــم ،بندآورندههای
خونریــزی و محلولهــای ضدعفونیکننــده روانــه
بــازار کــرده اســت .ایــن مصاحبــه دارای محورهــای
مختلفــی اســت کــه از جمله آنهــا میتــوان به این
مــوارد اشــاره کــرد :نمایــه مشــتری ،مشــغلههای
روحــی و اجتماعی مشــتری ،نــوع مشــتری ،فروش
به مشــتریان شــرکتی ،فرآیندهای فروش ،مجوزها
و اســتانداردها و جــذب ســرمایه .بررســی دیــدگاه
این شرکت به مشــتری و ورود به بازار ،چالشهای
این مســیر را مشــخص کــرده و لزوم فهــم عمیق از
مشــتریان و نیازهــای متفــاوت آنهــا را بــه خوبــی
نشان میدهد.

مصاحبهکننده

دکتر علیرضا عالمی؛ مرکز کارآفرینی و شتابدهنده تهرانسایت
ً
لطفا خودتان و شرکتتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید.
من ســهیال سلحشور کردستانی هستم .تخصص من بیوشیمی
اســت و فوق تخصص بیولوژی مولکولی دارم و عضو هیئتعلمی
دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه امیرکبیــر و بنیانگــذار و
مدیرعامل شــرکت کیتوتک هستم .شرکت کیتوتک از سال ۱۳۸۳
اولیــن محصــوالت خــود را بــه بازار ایــران ارائه کــرد؛ اما داســتان به
وجــود آمــدن شــرکت بــه ایــن گونــه اســت کــه پــس از  ۱۵ســال کار
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تحقیقاتی روی مادهای که توانسته بودم از پوشش سختپوستان
دریایــی از جملــه میگو اســتخراج کنم ،متوجه شــدم کــه این ماده
دارای خــواص آنتیباکتریالی و ترمیمی اســت که آن را ثبت اختراع
بینالمللــی کردیــم و پس از آن بود که شــرکت کیتوتک برای تولید
یک پانسمان نوین درمان زخم پایهگذاری شد.
شــما چگونه متوجه شدید که ممکن است چنین مادهای در

نیازهای روحی و اجتماعی مشتریان ،در کنار ویژگیهای عملکردی محصول
بــدن یک سختپوســت مثل میگو
وجــود داشــته باشــد؟ ایــن ایــده از
کجا آمد؟
در مــورد تمــام پیشــرفتهایی که در علــوم ایجاد
ً
این سؤال را خیلی زیاد میپرسند
میشــود و فناوریهایی که به وجود میآیند ،قبال
ً
که اصال چطور متوجه شدم .در مورد
کارهــای تحقیقاتــی بســیار متنوعــی انجــام شــده
تمــام پیشــرفتهایی کــه در علــوم
اســت .خیلی وقتها شــاید به نظر بیاید که شــما
ایجاد میشود و فناوریهایی که به
اولیــن کســی هســتید که بــه ایــن فکــر افتادهاید؛
ً
وجــود میآینــد ،قبــا کارهــای
بــرای مثال شــاید من اولین کســی باشــم کــه این
تحقیقاتــی بســیار متنوعــی انجــام
محصــول را به صورت پانســمان تولید کردهام؛ اما
خوب اســت بدانید که کارهــای تحقیقاتی دیگری
شــده اســت .خیلی وقتها شــاید به
روی برخی از خواص دیگر این ماده وجود داشــت
نظــر بیایــد کــه شــما اولیــن کســی
کــه البتــه مــن از یــک زاویــه جدیــد و بــا یــک کاربرد
هســتید کــه بــه ایــن فکــر افتادهاید؛
اختصاصی ،برای اولین بار این ماده را به کار گرفتم.
بــرای مثــال شــاید مــن اولین کســی
باشــم که این محصول را به صورت
پانســمان تولیــد کــردهام؛ امــا خوب
اســت بدانید که کارهــای تحقیقاتی
دیگــری روی برخــی از خــواص دیگــر ایــن مــاده وجود داشــت که
بگذارید ســؤالم را جور دیگری بپرســم .شــرکت شما براساس
البتــه مــن از یــک زاویــه جدیــد و با یک کاربــرد اختصاصــی ،برای
آن  Know Howاولیــه خودتــان شــکل گرفــت یــا اینکه شــما به
اولین بار این ماده را به کار گرفتم.
دلیــل اینکــه اســتاد دانشــگاه بودیــد و دانــش و فناوریهــای
مختلفی را داشتید ،میخواستید یک شرکتی را راهاندازی کنید؟
یعنی شما از روی مقاالتی که وجود داشت ،توانستید به این
ســؤال خیلی خوبی اســت .من هیچگاه عالقه یــا قصدی برای
نتیجه برسید؟
راهانــدازی شــرکتی نداشــتم .در ابتــدا مــا بــه قــول شــما روی
البته یک بخش کوچکی را از مقاالت به دست آوردم؛ اما برای
 Know Howو در واقــع دانــش فنــی کار کردیــم کــه بعــد از آن من
این کار ،خودم به دریای عمان و خلیجفارس رفتم و هنگامی که
متوجــه شــدم کــه کاربردهــای بســیار متنوعــی دارد؛ پــس از آن
صیادان این سختپوســتان را صید میکردند ،آنها را جمعآوری
مســئولین نهاد ریاســت جمهــوری که از ثبت این اختــراع ما مطلع
کــردم و شــاید هــزار آزمایــش مختلــف روی آنهــا انجــام دادم تــا
شــده بودنــد ،بــه من پیشــنهاد دادنــد کــه میتوانند تســهیالتی را
بتوانم به این مواد دست پیدا کنم.
فراهــم کننــد تــا مــن شــرکتی را راه بیانــدازم .پــس از آن بــود کــه
شــرکت کیتوتــک تشــکیل شــد و اگر این پیشــنهاد نمیشــد و این
آن زمان استاد بودید یا دانشجو؟
مــن آن موقــع اســتاد دانشــگاه بــودم .ایــن کارها را هــم خودم
موقعیــت پیــش نمیآمد شــاید مــن هیچگاه ســمت ایجاد شــرکت
انجام دادم و اینطور نبوده که دانشجویانم انجام داده باشند.
نمیرفتــم و تــا بــه امروز در دانشــگاه تنهــا در حال انجــام کارهای
تحقیقاتی و دانشگاهی بودم و چنین شرکتی هرگز وجود نداشت.
شــمــا چــطــور ف ــن ــاوری خ ــود را در ی ــک جــمــلــه ب ــا فــرمــول
 Know Howتوضیح میدهید؟
من ســؤال دیگری را در ادامه همان ســؤال قبلی میپرســم.
آن محصوالتــی را که اشــاره کردید ،محصوالت توســعهیافته در
 Know Howمــا ایــن اســت کــه مــا میدانیــم کــه یــک ســری
کنار آن محصول اولیه هستند یا اینکه نه! به این دلیل که شما
بیوپلیمرهای طبیعی هستند که خواص پزشکی دارند.
در دانشــگاه امیرکبیر هم هســتید و آنجا تحقیقات زیادی انجام
میشــود ،این محصوالت توانســتهاند وارد سبد شرکت کیتوتک
به جز این کاربرد بندآورنده خون ،آیا کاربردهای دیگری هم
شوند؟
وجود دارند که شما از آنها استفاده کرده باشید؟
بله ،اما این مطالبی را که االن
خدمت شما عرض کردم ،مربوط به
حــدود بیست ســال پیش اســت .از
حدود پانزده سال پیش که شرکت
کیتوتک شروع به فعالیت در عرصه
ملی و بینالمللی کرد ،کارهای زیاد
دیگری انجام گرفته است .االن ما
ع ــاوه بــر آن م ــاده اول ــی ــه ،م ــواد و
بــیــوپــلــیــمــرهــای بــســیــار دی ــگ ــری را
اســتــفــاده مـیکــنــیــم و مــحــصــوالت
دیگری را با کاربردهای متنوع تولید
کردهایم .درست است که ما در ابتدا
تــنــهــا ب ــا ی ــک م ـ ــاده اول ــی ــه و یک
مــحــصــول ش ــروع کــردیــم؛ ام ــا االن
حدود  ۸۰محصول و چندین گروه
مواد اولیه متفاوت داریم.
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کسبوکار نانو
بــاشــنــد ک ــه ب ــه آنه ـ ــا زخ ـ ـمهـ ــای مــزمــن
ما در ابتدا گروه ترمیم زخم را تولید کردیم
م ـیگــویــنــد .ایـ ــن زخـ ـمه ــا م ـیتــوانــنــد به
کــه بر پایــه آن بیوپلیمر طبیعــی دریایی بود و
عفونتهای سراسری در بدن بیمار و قطع
بعــد از آن هم بیوپلیمرهای طبیعی دیگری را
در دنیا  ۴۴۰میلیون مریض دیابتی
ً
ها
ن
آ
درصد
یک
حدود
که
هستند
عضو و حتی مرگ او منتهی شوند .مثال در
تولیــد کردیــم .کارهــای تحقیقاتــی ایــن
به زخم پای دیابتی دچار میشوند
دنیا  ۴۴۰میلیون مریض دیابتی هستند که
محصــوالت همــه در شــرکت کیتوتــک انجام
عضو
قطع
بــه
تواند
ی
م
آخــر
در
کــه
حدود یک درصد آنها به زخم پای دیابتی
گرفــت و همه آنها به خاطر شــرکت کیتوتک
آنها منجر شــود .به همین دلیل،
دچار میشوند که در آخر میتواند به قطع
بــه وجــود آمد .البتــه خود من بــه عنوان یک
بود
جدی
خیلی
ما
برای
زخم
کاربرد
عضو آنه ــا منجر ش ــود .بــه همین دلیل،
محقق ،هر جایی که فعالیت میکردم ،عالقه
که بتوانیم آن را پیادهسازی کنیم.
کــاربــرد زخــم بــرای مــا خیلی جــدی بــود که
داشــتم کــه روی بیوپلیمرهــای طبیعــی و
بتوانیم آن را پیادهسازی کنیم؛ چون با یک
کاربردهای آنها کار کنم.
ســری گــروههــای هــدف مشخصی روبــهرو
بودیم و دنبال این نبودیم که فقط همین جور بیهدف چیزی را
حاال شــما خودتان را بیشــتر یک محقق دانشگاهی میدانید
درست کنیم .ما با توجه به قابلیت ترمیمی که در آن ماده متوجه
یا یک کارآفرین؟
شدیم ،دنبال کاربرد آن برای درمان زخمهای مزمن حاصل از
در واقــع مــن خــودم را هنــوز یک محقــق میدانم .البته شــاید
بیماریهای خاص رفتیم تا بتوانیم این کار را پیادهسازی کنیم.
اکنــون بــه دلیــل اینکــه مدتها اســت خــارج از دانشــگاه این کار
تجــاری را انجــام میدهــم خیلــی در چهارچوبهای دانشــگاهی
ً
کدام گروه برای شما اولویت اول بود؟
نگنجــم؛ امــا اساســا خــودم را یــک محقــق میدانــم؛ امــا اصول و
عــرض کــردم ،بــرای بیمارانــی کــه زخمهــای مزمن داشــتند،
قواعد کسبوکار همیشه همچون تازیانهای بر سر تمام محققانی
زخمهای بستر ،زخمهای دیابتی وغیره.
کــه شــرکتی را راه میاندازنــد بــوده اســت که بایســتی به بــازار هم
توجه کرد و قواعد موفقیت در بازار را رعایت کرد.
اینکه خیلی گسترده است!
چــون همــه اینهــا بیماریهای خاص هســتند و چــون اینکه
محصــول اول خــود را کــه پانســمانی بــرای ترمیــم زخــم بود
زخم یک منشاء خاص دارد و ترمیم آنها دارای یک پاتوبیولوژی
برای کدام مشتری درنظر داشتید؟
واحد است.
زخم یک پدیده بسیار پیچیده و چالشبرانگیز است که با
جان آدمها سروکار دارد و میتواند جان آنها را به خطر بیاندازد.
ً
البته ما در مورد زخمهایی صحبت میکنیم که بسیار وسیع و
این حرفی که میزنید ،از نظر عملکردی کامال درست است؛
ولی ا گر از منظر مشــتری و بازار نگاه کنید ،کســی که دچار زخم
مزمن هستند و میتوانند دارای زمینههای بیماریزا برای فرد
ً
دیابتی است با کسی که دچار زخم بستر شده و یا کسی که مثال
در تصــادف اتفاقــی بــرای او افتاده اســت ،با هم از نظــر روحی و
اجتماعی و فرآیند درمان متفاوت هســتند .آیا شما خودتان این
تفاوت را قبول دارید؟
ً
از نظــر اجتماعــی و روحــی که همــه با هم فرق دارنــد ولی اصال
این مسائل برای ما مهم نیست.
چرا فکر میکنید که اینها در کسبوکار شما مهم نیست؟
چــون مــا داریــم روی زخم کار میکنیم و کســی کــه دچار زخم
میشــود ،خانــوادهاش و پزشــک او بــدون توجــه بــه اینکــه از چه
طبقــه اجتماعــی اســت و اینکــه احــواالت روحی او چگونه اســت،
فقط میخواهند زخم را درمان کنند.
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بحــث طبقــه اجتماعی نیســت .بحث
مشــغلهها و دغدغههــای اجتماعــی و
روحــی مشــتری اســت .در طراحــی مــدل
در طراحی مدل کسبوکار خیلی مهم
کســبوکار خیلــی مهــم اســت کــه ببینیم
اســت که ببینیم کســی که مشتری ما
کســی کــه مشــتری مــا اســت ،عــاوه بــر
اســت ،عــاوه بــر نیازهــای عملکــردی
کــه از محصــول مــا میخواهــد ،چــه
نیازهــای عملکــردی کــه از محصــول مــا
دغدغههــای اجتماعــی و روحــی دارد و
میخواهــد ،چه دغدغههــای اجتماعی و
در یــک کالم چه نمایــهای دارد .به طور
ی دارد و در یــک کالم چــه نمایــهای
روحــ 
مثال ببینیم که برای مشتری ما ظاهر
دارد .بــه طــور مثــال ببینیــم کــه بــرای
زخــم چقدر مهم اســت؟ زمــان درمان
االن فروش شما به چه صورتی انجام
مشــتری مــا ظاهر زخم چقدر مهم اســت؟
چقدر مهم است؟
میشود؟
زمــان درمان چقدر مهم اســت؟ آیا او یک
B2B
فــرد بــا روابــط اجتماعــی بــاال هســت یــا
نیســت؟ خــب ،شــخصی کــه روابــط
یعنــی شــما خودتان فروشــگاهی نداریــد کــه در آن محصول
اجتماعی زیاد دارد اگر زخم بستر بگیرد ،ممکن است یک مشکلی
خود را ارائه و توزیع کنید؟
بــرای او پیــش بیایــد و اگــر چنین نباشــد ،حالت دیگری بــرای او
خیر
پیش آید.
ً
شاید این برای برخی موارد خاص صدق کند؛ اما مثال اگر شما
یعنی برای خودتان نمایندگی ندارید؟
با یک بیماری روبهرو باشــید که حتی پروفســور باشد ،متخصص
بلــه ،نمایندگــی کــه داریــم .آنهــا خودشــان بــه بیمارســتان و
باشــد ،کارگر باشــد ،زن خانهدار باشــد و یا هر شــخص دیگری ،او
جاهای دیگر میفروشند.
تنها میخواهد از شر آن زخم راحت شود .همین!

ما به عنوان یک شرکت  B2Bهستیم
ً
و مستقیما با مشتری کــاری نــداریــم .در
واقـ ــع مــحــصــول م ــا را بــیــمــارســتــانهــا و
داروخ ــانـ ـهه ــا خـ ــریـ ــداری م ـیکــنــنــد؛ جز
ً
م ــواردی که بعضا به کــارهــای بالینی ما
مــربــوط م ـیشــود .در کــل مــا یــک شرکت
ً
تولیدکننده هستیم و مستقیما با مشتری
کاری نداریم.

آیا همه این مشــتریان این را با یک شــدت میخواهند؟ و آیا
همــه آنهــا بــه یــک میــزان از زخــم ،آســیب روحــی و اجتماعــی
میبینند؟ و به یک میزان به محصول شما نیاز دارند؟
ً
ً
قطعا همینطور اســت .مثال شــما با بیماری روبهرو هســتید که
ســرطان دارد و رادیوگرافیاش کردهاند و بدن او زخم شــده است؛
حاال میخواهد هر پس زمینه اجتماعی داشته باشد ،نظر او هرچه
میخواهد باشد و هر عقیدهای داشته باشد ،فرقی نمیکند .فقط
هرچه سریعتر باید زخم او درمان شود.

یعنی نمایندگی خودش فروشگاه ندارد؟
آنها توزیعکننده هستند و ما به عنوان یک شرکت تولیدکننده
تنها به صورت  B2Bعمل میکنیم.

پس شــما برای اینکه محصول خود را به مشــتریهای خود
ارائــه دهید ،هیچ تقســیمبندی و گروهبندی بــرای آنها درنظر
نمیگیرید؟
نه ،درنظر نمیگیریم؛ زیرا این در زمینه زخم هیچ اثری ندارد.
آیــا نــوع کســبوکار و مشــتری شــما بــه ایــن شــکل اســت که
محصــول خــود را بــه مشــتری و مصرفکننــده نهایــی ارائــه
میدهید؟ یعنی کار خودتان را یک کســبوکار  B2Cمیدانید یا
B2B؟
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کسبوکار نانو
ایــنــکــه مــحــصــول شــمــا دارد تــوســط
ی ـکســری تــوزیـعکــنــنــده و داروخ ــان ــه به
فروش میرسد ،من اینها را کانال توزیع
میدانم؛ اینها مشتری نیستند ،درست
است؟
بله

در واق ـ ــع مــشــتــری کــســی اسـ ــت که
محصول شما را به عنوان پزشک یا
پرستار برای بیماران استفاده میکند
و یا کسی است که در خانه از محصول
شما استفاده میکند .آیا کسی هست
که خــودش در خانه از محصول شما
ً
استفاده کند؟ یا اینکه حتما باید در
بیمارستان یا کلینیک باشد؟

خ ــب ،شــمــا خ ـ ــودرو را ه ــم ک ــه تولید
میکنید ،در آخــر یک مشتری دارد آن را
اس ــت ــف ــاده مـ ـیک ــن ــد؛ ام ـ ــا م ــدی ــر شــرکــت
خ ــودروس ــازی کــه مستقیم بــا مشتری در
ارتباط نیست.
ولــی بــه هر حــال ،شــرکت خودروســاز
محصولش را برای یک مشــتری نهایی و
به صورت  B2Cتولید میکند.
مــن اهمیت ای ــن س ــؤال شما را درک
ً
نمیکنم .ما داریم  B2Bکار میکنیم و اصال
بـ ــه مــشــتــری نــهــایــی کـ ـ ــاری نـ ــداریـ ــم و
محصوالت ما در بیمارستانها ،داروخانهها
و حتی برخی از آنهــا در سوپرمارکتها
توزیع میشود.

در واقع مشــتری کســی اســت که دارد
محصــول شــما را بــه عنــوان پزشــک یــا
پرستار برای بیماران استفاده میکند و یا
 ن ــه ،مـیتــوانــنــد در خــانــه هــم از اینکســی اســت که در خانه از محصول شــما
محصول ما استفاده کنند .مثل قرص
اســتفاده میکنــد .آیــا کســی هســت کــه
که یک بیمار خودش در خانه مصرف
خودش در خانه از محصول شما استفاده
میکند ،این محصول نیز میتواند در
ً
کند؟ یا اینکه حتما باید در بیمارســتان یا
خانه استفاده شود.
کلینیک باشد؟
نــه ،میتواننــد در خانــه هــم از ایــن
آیــا شــما از فروش آنالین هم اســتفاده
محصول ما اســتفاده کنند .مثل قرص که
میکنید؟
یــک بیمــار خــودش در خانــه مصــرف میکنــد ،این محصــول نیز
نــه ما ســایتی برای فروش مســتقیم نداریم و ایــن کار از طریق
میتواند در خانه استفاده شود.
ســایتهایی مثــل دیجــیکاال و ســایتهای اختصاصــی پزشــکی
انجام میشود.
آیا شما این نوع مشتری را به عنوان مشتری نهایی که دارید
به او سرویس میدهید نمیدانید؟
میتوانــم بپرســم االن چقــدر از فــروش محصــوالت شــما بــه
نــه ،خدمت شــما عرض کردم .ما به طور مســتقیم با مشــتری
صــورت اینترنتــی انجــام میشــود؟ آیــا شــما درصــدی را بــرآورد
کاری نداریم و کار ما از طریق کانالهای توزیع انجام میشود.
کردهاید؟
درصد زیادی نیست.
درســت اســت که فروش شما از طریق کانال توزیع است؛ اما
به هر حال مشــتری نهایی دارد به نوعی از شــما خرید میکند و
آیا روند افزایشی داشته است؟
مشتری نهایی شما تنها بیمارستان و یک سازمان نیست.
ً
بلــه ،امــا بســیار ناچیــز بــوده اســت .کال فــروش اینترنتــی یــک
بخش بسیار کوچکی از کار ما را تشکیل میدهد.
رابطه شــما با بیمارســتانها چطور اســت؟ آیا شما خودتان با
پزشکها صحبت میکنید و محصولتان را ارائه میکنید؟
بله ،در واقع دپارتمان فروش این کار را انجام میدهد.
شما در شرکت دپارتمان مخصوص فروش دارید؟
بله
چنــد درصــد از کارمنــدان شــما مربــوط بــه بخــش فــروش
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هستند؟
فکر کنم حدود  ۴۰درصد.
آیــا کار آنهــا فقط ارائه بروشــور شــرکت در جاهای مختلف و
حضور در نمایشــگاهها است یا اینکه فرآیندهای فروش دیگری
را هم انجام میدهند؟
همه جور فرآیند فروش را انجام میدهند.
شما فکر میکنید کدام یک برای شما مفید بوده است؟
یک روش ،روش مراجعه حضوری است .روش پخش بروشور
اســت .شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی اســت .همــه
روشها را به کار میبریم.
اشاره کردید که  ۸۰محصول مختلف دارید .آیا میزان فروش
همه این محصوالت یکسان است یا اینکه بعضی از محصوالت
هستند که بخش عمده فروش شما را تشکیل میدهند؟
بله ،برخی از محصوالت ما استفاده بیشتری دارند .محصوالت
مــا گروهبندیهــای متفاوتــی دارنــد که هــر گروه فــروش متفاوتی
دارد.
میخواســتم بدانــم کــه آیــا اینطور اســت که یــک محصول
ً
خاصــی مثــا  ۲۰یــا  ۳۰درصــد از فروش شــما را تشــکیل دهد؟ یا
اینکه شما یک سبد با توازن دارید؟
بله ،توازن داریم.
راجع به بازارهای خارجی هم که دارید ،توضیح دهید که آیا
مســئوالن فــروش شــما آنجــا هــم ماننــد داخل کشــور بــه همین
روشهــا بروشــور ارائــه کردنــد و در نمایشــگاه شــرکت کردنــد یــا
اینکه روشهای دیگری را داشتند؟
ً
مشــتریهای خارجــی معمــوال از طریــق نمایشــگاهها بــه مــا
مراجعه میکنند؛ اما گاهی هم از طریق سایت
با ما آشنا میشوند و با ما تماس میگیرند.
مشــتریهای خارجــی شــما بیشــتر چــه
کسانی هستند؟
توزیعکنندههایــی هســتند کــه در خــارج از
کشور فعالیت میکنند.
شــما ا گــر بخواهید یک محصــول جدید را

توســعه دهید ،با چه منطقی این محصول را انتخاب میکنید و
میفهمید که محصول خوبی است و تصمیم میگیرید که آن را
در سبد محصول خود قرار دهید؟
ما از چند راه به این تفکر میرسیم که یک محصول ،محصول
خوبی است که باید روی آن شروع به کار کردن کنیم؛ برای مثال
نیــاز بــازار را میبینیــم و بررســی میکنیــم کــه آیا ایــن محصول در
چهارچــوب شــعار راهبــردی شــرکت (تفکــر نویــن در بهداشــت و
درمــان) اســت یــا خیــر؟ آن محصــول را بررســی میکنیــم کــه آیــا
میتوانیــم تولیــد کنیم یا خیــر؟ یا اینکه یک گروهــی از جراحان و
متخصصان درخواست مستقیم میدهند که اگر فالن محصول را
تولیــد کنیــد ،خیلــی خــوب اســت و ایــن نظــرات را میگیریــم و به
بخــش تحقیــق و توســعه خــود میبریــم تا بررســی ابتدایــی آنها
انجام شــود .همچنین ممکن است ایده تولید محصولی به ذهن
خودمان رسیده باشد که شروع میکنیم به انجام تحقیقات اولیه
روی آن کــه آیــا از نظــر فنــی توانایی تولیــد آن وجــود دارد یا خیر؟
بنابراین از راههای مختلفی بازخوردهایی را داریم.
چند درصد از کار شرکت شما به بخش تحقیق و توسعه تعلق
دارد؟
شــاید حدود  ۳۰درصد از کارهای شــرکت ما بر تحقیق و توسعه
متمرکز اســت .تحقیق و توســعه ،هم در زمینه ساخت محصوالت
جدیــد و هــم در زمینــه بهبــود محصــوالت فعلــی از نظــر کیفیــت،
عملکرد ،بستهبندی وغیره.

ً
مشــتریهای خارجــی معمــوال از
طریق نمایشگاهها به ما مراجعه
میکننــد؛ امــا گاهــی هــم از طریق
ســایت با ما آشنا میشوند و با ما
تماسمیگیرند.

ارزش پــیــشــنــهــادی اصــلــی ک ــه شــمــا به
مشتریانخودارائهمیدهیدچیست؟ کیفیت؟
قــیــمــت؟ دس ــت ــرس ــی آس ـ ــان ب ــه مــحــصــول؟
عملکرد؟
همه اینها مدنظر ما است .البته مهمترین
آنهــا ارائــه محصولــی بــا کیفیــت ،ایمنــی و بــا
کارایی باال به مشتری است.
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کسبوکار نانو
از نظر قیمت چطور؟
ق ــی ــم ــت ب ـ ـ ـ ــرای م ـ ــا م ــع ــی ــار
ً
تعیینکنندهای نیست .البته اگر
قطعــا تمــام شــرکتهایی کــه میخواهنــد در یــک
زمینــه بــه صــورت جــدی وارد شــوند ،بایــد تمــام
محصول مشابه خــارجــی وجــود
مجوزهــای الزم را از مراجــع ذیربط اخــذ کنند که این
دارد ،ما سعی میکنیم قیمت را
امــر در ابتــدای کار یک چالشــی بر ســر راه شــرکتها
رقابتی کنیم؛ اما اگر این امکان
اســت و مــا هــم بــه ویــژه در ابتــدای کار خــود ایــن
بـ ــرای مــا وجـ ــود نــداشــتــه بــاشــد،
چالشهــا را داشــتیم؛ زیــرا بســیاری از محصوالتــی
ممکن اس ــت مــا مــحــصــول را به
کــه تولید میکردیم ،نمونهای نداشــت و مــا اولین و
همان قیمت محصول خارجی و
تنها تولیدکننده آنها بودیم و باید کارایی محصول
خودمان را اثبات میکردیم .حتی نمونههای خارجی
حتی کمی باالتر از آن به مشتری
آنهــا هــم خیلی کم بــود و اگر هــم بود با مــواد اولیه
ارائه کنیم .ولی اینطور نیست که
متفاوتــی تولید شــده بــود .فرآیند اخذ مجوز بســیار
تمام تالش خود را بگذاریم که به
مشــکل اســت؛ امــا مــن اینجــا میتوانــم بگویــم که
ً
هر طریقی قیمت را کاهش دهیم.
وزارت بهداشــت واقعــا بــه مــا کمــک کــرد و بــا اینکه
چـ ــون مــحــصــوالت م ــا ب ــا سطح
معیارهــای اخذ مجوز بســیار ســختگیرانه بــود ،به
فناوری باال ( )high-techهستند
ما کمک کردند و دوست داشتند که ما بتوانیم این
محصــوالت نوین را تولید کنیم؛ اما باز هم میگویم،
و مواد اولیه گران قیمتی دارند که
فرآیند اخذ مجوز بسیار سخت و طوالنی بود.
با توجه به شرایط سختی که االن
وجـــود دارد ،گــاهــی تهیه آنهــا
بسیار سخت اس ــت؛ امــا در کل،
ً
ن ـ ــه! اصـ ـ ــا م ــن ــظ ــورم بحث
مــعــیــارهــای اصــلــی م ــا کیفیت،
افسوس و پشیمانی و اینها نیست .سؤال من در مورد یک سری
کارایی و دسترسی راحت است که نزد مشتری به یک شرکت
فرضیاتی اســت که ما در بحث کسبوکار به آنهــا فرضیات
خوب و پاسخگو تبدیل شویم.
مخاطرهآمیز ( )Riskiest Assumptionsمیگوییم که کسبوکار
شما مبتنی بر آنها است و اگر اعتبارسنجی نشوند ممکن است
برای فروش خارجی ،آیا مزیت قیمتی دارید؟ یا اینکه آنجا
ً
هم مزیتهای دیگری را ارائه میکنید.
کسبوکار شما دچار شکست شود .مثال شما با خود میگویید که
مزیــت عملکــردی داریــم کــه محصــوالت مــا را میبرنــد و
محصولم را از این طریق تولید میکنم و به این طریق و با این
ً
آزمایــش میکننــد و در آنجــا برای پــروژه ثبت و تأییــد که دارند
قیمت میفروشم و بعدا میبینید که فرضیات درستی نبودهاند.
یک عملیات آزمایش بســیار پیچیــدهای را انجام میدهند .در
بله ،همه این پارامترها برای کسانی که میخواهند یک کار
ً
را شروع کنند ،هست.
برخــی مــوارد هــم واقعــا ســعی میکنیــم کــه از نظــر قیمتی یک
ً
حداقــل جذابیتــی را ایجــاد کنیم؛ ولی اساســا محصــوالت ما به
آیا میشود یک مثال بزنید؟
خاطر کیفیت بسیار باالیی که دارند و استانداردهای بینالمللی
عرض کردم ،من فرضیاتی نداشتم که تغییر کند ولی خب،
که دارا هستند ،مورد توجه قرار میگیرند.
در ابتدا میآیید و یک طرح امکانســنجی ()Feasibility Plan
کــه خیلــی خوب و رؤیایی اســت را روی کاغذ مینویســید و بعد
آیا این اتفاق افتاده است که شما در ابتدا که میخواستید
ً
وقتــی وارد بــازار میشــوید ،میبینیــد کــه نه! از ایــن خبرها هم
شــروع به کار کنید ،یک فرضیاتی را داشــته باشید که مثال ا گر
ً
ً
ً
نیست که مثال ده درصد از بازار را میگیریم .بله ،ما هم حتما از
مــا ایــن کار را کنیــم چنین میشــود و بعــدا که وارد کار شــدید
این کارها انجام دادهایم و بعد دیدهایم که گرفتن ده درصد از
متوجه شوید که آن فرضیات اشتباه بودهاند؟
ً
بازار ،مثال در شش ماه و یک سال و دو سالی که فرض کردهایم،
بلــه ،نــه فقــط در یــک شــرکت دانشبنیــان ،بلکــه در زندگی
ً
ً
اصــا کار آســانی نیســت و باید برویم کار کنیم و عــرق بریزیم تا
روزمــره نیز شــما دائما تجربهآموزی میکنید و متناســب با ســن،

آ گاهیها و موقعیتی که در آن قرار
داریــد ،آرزوهایی داریــد و نظرات و
عقایــدی را پیــدا میکنیــد کــه بــه
مرور زمان ممکن است تغییر کنند
که این یک امر عادی است و برای
همــه افراد عــادی رخ میدهد؛ اما
خــود مــن از نظــر تفکــر ،فــردی
نیستم که کاری را انجام دهم که
ً
بعــدا افســوس آن را بخــورم؛ زیــرا
همیشــه ســعی کردهام هر کاری را
که انجــام میدهم بر پایه بهترین
بررســیهایی باشــد کــه آن زمــان
میتوانســتم انجــام دهــم؛ البتــه
ممکــن اســت االن بــا توجــه بــه
آ گاهیهــا و تجربیاتــی کــه دارم،
ً
مثــا کاری کــه پانزده ســال پیش
انجــام دادهام را اکنــون بــه شــکل
متمایزی از آن انجام دهم.
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نیازهای روحی و اجتماعی مشتریان ،در کنار ویژگیهای عملکردی محصول
شــاید بتوانیــم بــه آن درصد بــازاری که روی کاغذ به کســی که
میخواستیم از او وام بگیریم گفتهایم ،برسیم .این موارد بوده
است؛ اما ما هرگاه به ویژه در بخش فروش متوجه شدهایم که
ریســکهایی کــه داریــم را خیلــی خوشبینانهتــر از واقعیتهــا
ارزیابــی کردهایــم ،همیشــه ســعی کردهایــم کــه آنهــا را اصالح
کنیم و حتی مواردی بوده اســت که شــرکت در ســالهای اولیه
تــوان پرداخــت حقــوق کارکنــان خــود را نداشــته اســت و
هزینههایی هم که انجام داده روی هم انباشــته شــده اســت؛
امــا بــه محــض اینکــه مشــکل کار را متوجــه شــدیم ،شــروع به
اصالح آن کردیم.
آیا میشــود در مورد مجوزها و مشــکالت و تجربیاتی که در
این راه داشتید ،توضیح دهید؟
ً
قطعــا تمــام شــرکتهایی کــه میخواهنــد در یــک زمینــه به
صورت جدی وارد شــوند ،باید تمــام مجوزهای الزم را از مراجع
ذیربط اخذ کنند که این امر در ابتدای کار یک چالشــی بر ســر
راه شــرکتها اســت و مــا هــم به ویــژه در ابتــدای کار خــود این
چالشهــا را داشــتیم؛ زیــرا بســیاری از محصوالتــی کــه تولیــد
میکردیم ،نمونهای نداشت و ما اولین و تنها تولیدکننده آنها
بودیــم و بایــد کارایــی محصــول خودمــان را اثبــات میکردیم.
حتــی نمونههای خارجی آنها هــم خیلی کم بود و ا گر هم بود
بــا مــواد اولیه متفاوتی تولید شــده بود .فرآیند اخذ مجوز بســیار
مشکل است؛ اما من اینجا میتوانم بگویم که وزارت بهداشت
ً
واقعــا بــه مــا کمک کرد و بــا اینکــه معیارهای اخذ مجوز بســیار
ســختگیرانه بــود ،به ما کمک کردند و دوســت داشــتند که ما
بتوانیــم ایــن محصــوالت نویــن را تولیــد کنیــم؛ امــا بــاز هــم
میگویم ،فرآیند اخذ مجوز بسیار سخت و طوالنی بود.
میانگیــن زمان اخذ مجوز برای هر یک از محصوالت شــما
چقدر بوده است؟
بــرای ابتــدای کار کــه دو ســه محصــول داشــتیم ،فرآیند اخذ
مجوز حدود ســه سال طول کشــید؛ اما سرانجام ،استانداردهای
الزم در وزارت بهداشــت تدویــن شــد و مــا هــم توانســتیم آن
آزمایشهــای الزم را برای اثبات کارایی محصول و ســایر اصولی
که در آن راهنمای ( )Guidelineوزارت بهداشت مورد سؤال قرار
داشــت ،انجام دهیم؛ اما حاال دیگر به دلیل آن راهنماهایی که
در وزارت بهداشــت تدوین شــده اســت و هم اینکه خودمان هم
یاد گرفتهایم که چه باید انجام دهیم ،فرآیند اخذ مجوز برای ما
کمی آسانتر شده است.

آیا فرآیند جذب سرمایه هم داشتهاید که کسی با شرکت شما
شریک باشد؟
نــه ،مــا هیچگونــه فرآیند جــذب ســرمایهای نداشــتیم و تنها با
وامــی کــه در همــان ابتدا اخذ کردیم ،توانســتیم کارمــان را انجام
دهیم.
یعنــی تنهــا همــان وام ابتدایــی را گرفتیــد و ادامــه کار را بــا
درآمدهای حاصل از کار شرکت پیش بردید؟
ً
بله ،شــرکت ما یک شــرکت کامال خصوصی و خانوادگی است و
هیچ شریکی نداریم.
شرکت شما یک شرکت سهامی خاص است؟
بله ،از همان ابتدا شرکت سهامی خاص ثبت کردیم.
از اینکه وقتتان را در اختیار من قرار دادید و به ســؤاالت من
پاســخ دادید ،بســیار متشــکرم .ما همه این مصاحبهها را انجام
میدهیم تا کســانی که میخواهند وارد این عرصه شــوند ،دیگر
آزمون و خطا نکنند و از تجربیات اشــخاصی مثل شــما استفاده
کنند.
بله ،من هم از شما بسیار متشکرم که چنین سؤالهای دقیق
و بــا جزییاتی را پرســیدید که بتواند بــه جوانان ما کمک کند .من
ً
همیشــه عرض کــردهام که ســتاد نانو واقعــا یک مجموعــه پویا و
فعــال اســت کــه همیــن هم باعث شــد ما یکــی دو محصــول را به
خاطــر حمایتهای این ســازمان بــا فناوری نانو تولیــد کنیم .من
هم از شما متشکرم و برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
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