کسبوکار نانو

لــزوم توجه بــه مقیاسپذیــری و تکرارپذیری
در طراحی مدل کسبوکار

مصاحبهبا مهندس محمد علیآبادی فراهانی؛ مدیرعامل شرکت آریا پلیمر پیشگام

مصاحبهکننده

دکتر علیرضا عالمی؛ مرکز کارآفرینی و شتابدهنده تهرانسایت

شرکت آریا پلیمر پیشگام در سال  ۱۳۸۷تأسیس شد و در زمینه تولید افزودنیهای پلیمری برای پالستیکها فعالیت میکند.
اضافهکردن این مواد پلیمری ،خواص منحصربهفردی به پالستیکها میدهد و منجر به بهبود خواص فیزیکی-مکانیکی آنها
میشود که در صنایع مختلفی کاربرد دارند .در این مصاحبه به گفتگو با مهندس محمد علیآبادی فراهانی؛ مدیرعامل شرکت
آریا پلیمر پیشــگام پرداختهایم .این مصاحبه دارای محورهای مختلفی اســت که از جمله آنها میتوان به این موارد اشــاره کرد:
توســعه و فروش دانش فنی ،فروش محصول و ارائه خدمات مشــاوره ،ثبت اختراع ،آزمایشها و اســتانداردها ،رقابت با رقبای
داخلی و خارجی ،منابع انسانی و توسعه ساختار شرکت .مرور تجربیات این شرکت در توسعه محصوالت متنوع دانشبنیان و
در عیــن حــال فروش یک محصول به صنایع گوناگون ،لزوم درک بحث مقیاسپذیری و تکرارپذیری را بهخوبی نشــان میدهد و
چالشهای این مسیر را مشخص میکند.
ً
لطفــا خودتــان ،شــرکتتان و محصولــی کــه داریــد را معرفی
کنید.
محمــد علیآبــادی فراهانــی؛ مدیرعامــل شــرکت «آریــا پلیمــر
پیشگام» هستم .ما تولیدکننده افزودنیهای پلیمری هستیم که
به مواد اولیه پالســتیکها اضافه شــده و خواص منحصربهفردی
به پالســتیکها میدهند؛ بــا اضافهکردن چیــزی در حدود یک تا

پنــج درصــد از افزودنیهای ما ،مواردی مثــل افزایش مقاومت به
ضربــه  ،UPVCافزایــش مقاومت به ضربه ظــروف پلیپروپیلنی،
افزایش اســتحکام در مقابل خراش محصــوالت پلیمری ،افزایش
اســتحکام کششــی ترکیبــات و در کل بهبــود خــواص فیزیکــی-
مکانیکــی ترکیبات محصــوالت مختلف پلیمــری ،میتواند اتفاق
بیفتد.
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آیا مشتری شما ،شرکتهای تولیدی
هســتند یــا اینکــه شــما محصــول را بــه
مشترینهاییمیدهید؟
ً
کســبوکار مــا کامــا  B2Bاســت .مــا
فروش محصول به مصرفکننده نهایی
نداریــم و همــه محصوالتمــان را بــه
تولیدکنندگان دیگر میفروشیم.

در فراینــدی کــه مــا ترســیم کردهایــم ،نیروهای
واحــد تحقیــق و توســعه مــا یــک محصــول را
بــرای یــک صنعــت خــاص توســعه داده و آن را
تحویــل بازرگانی میدهنــد؛ از آن به بعد ،واحد
بازرگانی کار خودش را انجام خواهد داد و واحد
تحقیــق و توســعه هــم به توســعه محصوالت
دیگــر خواهد پرداخت و منتظــر واحد بازرگانی
نخواهد ماند.

آیا شــما این نگاه را دارید که خودتان
محصولی را تولید کنید که به مشتری و
مصرفکنندهنهاییبدهید؟
در ایــن مرحلــه چنیــن برنامــهای
ً
نداریم ولی مطمئنا در برنامههای پنج سال آینده ،تکمیل زنجیره
ارزش شرکت ،یکی از اهداف بلندمدت ما خواهد بود.
االن چند محصول افزودنی دارید؟
بیش از  ۳۲محصول مختلف داریم.

محصــوالت شــما در چــه مقیاســی قابلفــروش هســتند؟ آیــا
محصوالت خود را در مقیاس آزمایشگاهی تولید میکنید؟
نــه ،کل محصوالت ما در مقیاس صنعتی هستند .ما برای
تــولــیــدکــنــنــدگــان ظـ ــروف پــل ـیپــروپــیــلــن ،تــولــیــدکــنــنــدگــان لــولــه،
تولیدکنندگان اتصاالت و تولیدکنندگان قطعات خــودرو و در کل
برای  ۲۰صنعت مختلف ،محصول داریم و میتوانیم کارخانههای
مختلفی را تأمین کنیم.
این تنوع ،کار شما را سخت نمیکند؟
همــه محصــوالت مــا افزودنــی هســتند و بایــد بگویــم طبیعت
صنعــت مهــم اســت .خیلــی از ایــن صنایعی کــه من خدمت شــما
عرض میکنم ،افزودنیهای مشابهی دارند.
شما با چه صنایعی شروع کردید؟ چگونه این صنایع را انتخاب
کردید؟ آیا صنایع دیگری هستند که در آینده بخواهید به آنها ورود
کنید؟
ما طی یک فرایند تحقیق و توســعه ،وارد یک محصول شدیم
و پس از آن ،تحقیق و توســعه خود را تبدیل به تحقیق و توســعه
تطبیقــی کردیم و به توســعه کاربردهای دیگــر محصول اول خود
در صنایــع دیگــر پرداختیم .اولین قرارداد مــا در بحث  UPVCو با
تولیدکننــده اتصــاالت بــود .در مرحلــه بعد بــه تولیدکننــدگان لوله
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ُپلیکا محصــول دادیم؛ شــاید در ظاهر،
شکل آنها مثل هم باشد اما فرمولشان
خیلــی بــا هم متفاوت اســت .ولــی ما با
یــک تحقیــق و توســعه تطبیقــی،
توانستیم این کار را انجام دهیم.
برای اولی و دومی چقدر زمان صرف
کردید؟
حدود  ۶تا  ۸ماه زمان برد.

چند نفر این کار را انجام دادند؟
دو نفــر انجــام دادنــد و بعــد از آن از
لولــه به ســمت پروفیــل  UPVCرفتیم که هم زمــان کمتری برد و
هم اینکه هزینه کمتری داشت و سریعتر انجام شد.
ً
آیــا بهجــای اینکــه ســراغ محصــوالت جدیــد رفتــه و دائما ســبد
محصوالت خود را گســترش دهید ،بهتر نبود که وقتی شما در یک
صنعتی مثل صنعت اتصاالت وارد شدید ،بروید و تمام شرکتهای
مختلفی که این اتصاالت را نیاز دارند ،تولید میکنند و میفروشند را
پیدا کنید و به آنها خدمات ارائه بدهید؟
مــا چند واحد متفاوت و در حقیقت چند  1SPUمختلف داریم.
واحد تولید ،بازرگانی و تحقیق و توســعه ما از هم جدا هســتند .در
فرایندی که ما ترســیم کردهایم ،نیروهای واحد تحقیق و توســعه
مــا یــک محصول را برای یــک صنعت خاص توســعه داده و آن را
تحویــل بازرگانــی میدهنــد؛ از آن بــه بعــد ،واحــد بازرگانــی کار
خــودش را انجــام خواهــد داد و واحــد تحقیــق و توســعه هــم بــه
توســعه محصوالت دیگــر خواهد پرداخت و منتظــر واحد بازرگانی
نخواهد ماند.
به هر حال شــما دارید هزینه میکنید .پس فرض شــما بر این
است که باید یک بخشی به نام تحقیق و توسعه داشته باشید که
همواره روی توسعه محصول کار کنند؟
بله ،ما از ابتدای شروع فعالیت شرکت ،وقتی که یک مقدار به
ســمت بحثهــای تولیــدی رفتیــم ،واحــد تحقیــق و توســعه را
تشکیل دادیم و مدیر آن را هم شخصی قرار دادیم که متخصص
این کار بود.
شرکت شما در چه سالی تأسیس شده است؟
در سال  ۱۳۸۷تأسیس شده است .ما در ابتدای کار  ۴نفر بودیم.

لزوم توجه به مقیاسپذیری و تکرارپذیری در طراحی مدل کسبوکار
آیا االن همه این  ۴نفر در شرکت
سهامدار هستید؟
از تیمی که در ابتدا شروع کردیم،
االن فقط من هستم.
یعنی همه رفتند؟
بله ولی همه مدیران ما سهامدار
هستند .سهامداران جدید هستند.
در این فاصله ،در تعداد نیروهای
فروش و نیروهای تحقیق و توســعه
شما چه تغییراتی رخ داده است؟
نیروهــای فــروش مــا همیشــه
بیشــتر از نیروهای تحقیق و توســعه
ً
بودهاند اما اگر نیروی فروش ما مثال
دو برابر شدهاند ،نیروهای تحقیق و
ٔ
توســعه مــا هــم دو برابــر شــدهاند و
خیلــی بــا هــم در تداخــل و تضــاد
نبودهاند.

وقتــی شــما میخواهید به یــک بازار وارد شــوید،
بایــد چنــد ویژگی و چند بازو داشــته باشــید .باید
توان مالی ،تجربه ،سابقه و دانش داشته باشید.
مــا کــه تــوان مالــی نداشــتیم .مــا چنــد دانشــجو
بودیــم کــه تــازه شــروع کــرده بودیــم و تــوان مالی
نداشــتیم و نمیتوانســتیم به بازاری برویم که در
ً
آنجا پول حــرف اول را میزند .مثال جنس را دارند
نســیه میدهند .دو ماهه میدهنــد .چهار ماهه
میدهنــد .ما نمیتوانســتیم ایــن کارهــا را کنیم.
تجربــه هــم نداشــتیم و تــازه از دانشــگاه آمــده
بودیم .ســابقه هم نداشتیم که ما را بشناسند و
به ما اعتماد کنند که در بازار باشــیم و به ما مواد
اولیه بدهند .تنها چیزی که داشتیم ،فقط دانش
بود .پس تصمیم گرفتیم تا وارد بازارهایی شویم
که دانش در آنها حرف اول را میزند.

آیا اینطور نبوده است که شرکت به نقطهای رسیده باشد که
بگوید ما یک فناوری و کسبوکار مرکزی داریم و میخواهیم آن
را توســعه دهیــم و تــا میتوانیــم روی آن تمرکــز کنیــم و آن را
بفروشیم؟
بله ،فناوری مرکزی ما مشخص است و تمرکز اصلی ما بر روی
آن اســت ولــی گاهــی روی محصوالتــی کار کردیم کــه محصوالت
خاصی بودند.
از چه نظر خاص بودند؟
ٔ
اندازه بازارشان کوچک بوده است .بعضی از محصوالتی که ما
روی آنها کار کردیم ،خاص بوده است .چرا این کار را کردیم؟ با
فکــر ایــن کار را کردیــم .وقتــی شــما میخواهیــد به یک بــازار وارد
شــوید ،باید چند ویژگی و چند بازو داشــته باشید .باید توان مالی،
تجربه ،ســابقه و دانش داشــته باشید .ما که توان مالی نداشتیم.
مــا چنــد دانشــجو بودیم که تازه شــروع کــرده بودیم و تــوان مالی
نداشــتیم و نمیتوانســتیم به بازاری برویم که در آنجا پول حرف
ً
اول را میزنــد .مثــا جنــس را دارنــد نســیه میدهنــد .دو ماهــه
میدهنــد .چهــار ماهــه میدهند .مــا نمیتوانســتیم ایــن کارها را
کنیم .تجربه هم نداشــتیم و تازه از دانشــگاه آمده بودیم .ســابقه

هم نداشــتیم که ما را بشناســند و به
مــا اعتمــاد کنند که در بازار باشــیم و
به ما مــواد اولیه بدهند .تنها چیزی
کــه داشــتیم ،فقط دانش بــود .پس
تصمیــم گرفتیــم تــا وارد بازارهایــی
شــویم که دانش در آنها حرف اول
را میزند.

در ابتدا وارد تولید چه محصوالتی
شدید؟
2
ما وارد تولید محصوالت Graft
شدیم .پلیپروپیلن و پلیاتیلن دو
مـ ٔ
ـاده غیرقطبی هستند و بــا مــواد
معدنی و مواد قطبی ،خوب ترکیب
نـ ـ ـمـ ـ ـیش ـ ــون ـ ــد .مـ ـ ــا یـ ـ ــک سـ ــری
سازگارکنندههایی را تولید کردیم که
بــاعــث م ـیشــونــد پــراکــنــدگــی بهتر
ص ــورت گــیــرد .در تــولــیــد ترکیبات
الیاف شیشه ،ترکیبات چــوپ پالست و تولید نانوکامپوزیتها
کاربرد دارد .در این تولیدات برای اینکه پراکندگی بهتر باشد ،ما
مولکولهای مالئیک انیدرید 3را با روش اکستروژن واکنشی روی
تنه 4پلیاتیلن مینشانیم .چون از یک طرف قطبی هستند و از
یک طرف غیرقطبی ،به هم متصل میشوند.

آیا بهراحتی وارد این صنعت شدهاید؟
این صنعت بسیار سخت و پیچیده است و دانش باالیی برای
تولید آن الزم است چون برای تولید آن به اکستروژن واکنشی نیاز
داریم.
منظورم این است که خود صنعتش چگونه صنعتی است؟ آیا
بهراحتی این فناوری جدید را میپذیرد؟
نــه ،بایــد امتحــان کننــد .راحــت نمیپذیرند .همیــن االن هم
ممکــن اســت جذب یــک مشــتری جدید ،شــش ماه طول بکشــد
چون چند مرتبه آزمایش و بررسی میکنند.
آیا مجوز یا استاندارد خاصی هم دارد؟
مجوزها ،آزمایشهای خود کارخانه است.
ً
آیا خودشان آزمایش میکنند یا اینکه باید مثال به اروپا بفرستند؟
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نــه ،خودشــان آزمایــش میکنند .خودشــان بایــد آزمایشهای
ً
کنتــرل کیفیــت را انجــام دهنــد و تصدیــق کننــد .مثــا اگــر کســی
ٔ
طاقچه عقب تولید میکند ،این محصول نباید بشــکند
تودری یا
و باید انعطافپذیر بوده یا اســتحکام کششــی خاصی داشته باشد
ً
که با استفاده از ٔ
ماده ما ،استحکام آن باال میرود .خودشان دائما
آزمایش میکنند .پس از اســتفاده از محصول ما ،آنها باید بهبود
ً
خواص را ببینند و اگر نبینند اصال استفاده نمیکنند.

از محصــوالت نانویی اســت .در واقع در مــورد محصوالت نانویی،
خیلــی روی فــروش محصــول متمرکــز نبودهایــم و بیشــتر بحــث
انتقال دانش فنی مطرح بوده است.
به چه شرکتی انتقال دادید؟ آیا شرکت داخلی بود؟
بلــه ،مــا دانــش فنــی کارهــای نانویــی را بــه حــدود  ۶شــرکت
مختلف فروختیم.

چقدر از محصوالت شما مرتبط با فناوری نانو است؟
آیــا ابتــدا دانش فنی خــود را ثبت اختراع کردیــد و بعد آن ثبت
اختراع را انتقال دادید؟
مــا چنــد مــدل محصــول داریــم .یــک
نــه ،صنعــت  UPVCیــک ســری
ســری محصــوالت عــادی داریــم کــه نانو
ً
ویژگیهــای خاص خــودش را دارد که در
نیســتند ولــی دانشبنیــان هســتند؛ مثــا
مــا چنــد مــدل محصــول داریــم .یــک
آن پایه ،دســتگاه ،فرایند ،فرموالسیون و
همین  ،graftیــک محصول دانشبنیان
ســری محصوالت عــادی داریم کــه نانو
شــرایط کارخانــه خیلــی مهــم اســت .مــا
اســت که نانو نیســت ولی در فرایند تولید
نیســتند ولــی دانشبنیــان هســتند؛
ً
ً
متناســب بــا هــر کارخانــه ،دانــش فنــی را
نانوکامپوزیتها استفاده میشود .اصال از
مثــا همیــن  ،graftیــک محصــول
برای آنها پیادهســازی میکردیم .ما دما
اینجــا بــود که ما با  graftآشــنا شــدیم .ما
دانشبنیــان اســت کــه نانــو نیســت
و شرایط کنترلی ،دورها و فشارها و درصد
دیدیــم کــه بــرای ایجــاد پراکندگــی و
ولی در فراینــد تولیــد نانوکامپوزیتها
ً
اســتفاده میشــود .اصــا از اینجــا بــود
ترکیــب را متناســب بــا آن کارخانــه قــرار
همچنین در صنایع دیگر هم کاربرد دارد.
دیدیم
مــا
شــدیم.
آشــنا
graft
با
ما
که
میدادیم و خود آنها هم همانجا کار ما
ولــی یــک ســری محصــوالت هــم نانــو
ٔ
که برای ایجــاد پراکندگی و همچنین در
را میســنجیدند و آزمایشهــای الزم را
همــه
هســتند .میخواهــم بگویــم کــه
ً
یک
ولی
دارد.
کاربــرد
هــم
دیگر
صنایــع
انجام میدادند .در واقع آزمایش خروجی
محصــوالت مــا نانــو نیســت .مثــا ایــن
سری محصوالت هم نانو هستند.
محصولــی کــه االن خدمــت شــما گفتــم،
لوله را همان جا میگرفتند.
نانویــی نیســت .جالــب اســت بگویــم
ً
همین فرایند بود که گفتید مثال شش
فــروش محصوالت دانشبنیان ما بیشــتر
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لزوم توجه به مقیاسپذیری و تکرارپذیری در طراحی مدل کسبوکار
ماه طول میکشد؟
بله.
مــدل کاری شــما بــرای انتقــال دانــش فنــی
ٔ
چیســت؟ آیــا همه خطر و ریســک فنــی کار را
شــما میپذیریــد یــا اینکــه آن شــرکت هــم از
ابتدا با شما در ریسکها شریک میشود؟
به ما پیش پرداخت میدهند ولی تا به حال
ٔ
در همــه کارهــا مــا بــه آنهــا گفتهایــم کــه اگر
جــواب نداد ،ما پول شــما را پــس میدهیم.
در واقع ما با ضمانت کار میکنیم.

نوع مشــارکت آن شــرکتها چگونه
است؟ آیا آنها از ابتدا برای اینکه این
کار انجام شود ،به شما پیش پرداخت
میدهنــد؟ مــدل کاری شــما بــرای
انتقــال دانــش فنی چیســت؟ آیــا ٔ
همه
خطــر و ریســک فنــی کار را شــما
میپذیریــد یــا اینکــه آن شــرکت هــم از
ابتــدا بــا شــما در ریســکها شــریک
میشود؟
بــه ما پیش پرداخــت میدهند ولی تا به حال در ٔ
همه کارها ما
به آنها گفتهایم که اگر جواب نداد ،ما پول شما را پس میدهیم.
در واقع ما با ضمانت کار میکنیم.
آیا اتفاق افتاده است؟
نــه ،تــا بــه حال اتفــاق نیفتاده اســت .حتی ما در یــک مورد در
ابتدای کارمان فروش الیسنس فناوری داشتیم .کار به این شکل
بود که شرکتی داشت مادهای را تولید میکرد و ما به آنها گفتیم
ٔ
حاشیه سود شما
که میتوانیم دانش فنیای را به شما بدهیم که
 ۱۰برابــر شــود .آنهــا خیلی عالقهمند شــدند .قرارداد بســتیم و آن
ســال مبلغی در حدود چند صد میلیون از آنها پول گرفتیم و قرار
ً
ٔ
سالیانه شرکتشان را هم به ما
شد عالوه بر آن مثال ۲۰درصد از سود
بدهنــد .ایــن در حالی بود که ما هنوز دانــش فنی را تدوین نکرده
بودیم .در قرارداد هم نوشــتیم که ما چند ســال زمان میخواهیم
تا این کار انجام شــود .آنها گفتند که اگر نشــد چه؟ ما گفتیم که
پولتان را برمیگردانیم .آنها گفتند که این کافی نیست و ممکن
اســت مــا لطمــه ببینیم .شــما بایــد دو برابــر آن پولی کــه دادیم را
برگردانید .ما هم یک چک ضمانت دو برابر به آنها دادیم که اگر
نشد ،دو برابر مبلغ دریافتی را برمیگردانیم ولی خوشبختانه ٔ
همه
اینها شد.
آیــا در حــال حاضر الیســنس برقرار اســت یا اینکــه محدودیت
زمانی داشته است؟ چگونه بوده است؟
ما تحویل دادیم ولی بهخاطر یک سری مسائل داخلی مربوط
به خود آن شرکت ،در حال حاضر تولید ندارند.
شــما میگویید که بــه آنها دانش فنــی میدهیم .میخواهم

ً
بدانــم که دقیقا چه چیــزی را به آنها
تحویــل میدهیــد؟ میگوییــد ثبــت
اختراع نیست .میخواهم بدانم که آیا
خودشــان بــدون شــما هــم میتواننــد
محصــول را تولیــد کننــد و کار را انجام
دهند؟
بله.

آیــا قابلیــت اینکــه کپــی کننــد و به
شرکت دیگری هم بدهند وجود دارد یا
خیر؟
قســمتی از مــواد را خودمــان بــرای
آنها تأمین میکنیم .فرموالســیون این مواد ،بســته به شــرایط و
دســتگاههای هر کارخانه متفاوت اســت .در کل ،صنعت UPVC
یــک صنعــت پیچیــده و خاص اســت؛ شــرایط این دســتگاه با آن
دســتگاه فــرق میکنــد ،دمای این بــا آن متفاوت اســت و خیلی از
ً
مواقع ،دستگاه کالیبره نیست .مثال متوجه میشوید ،این دمایی
ً
کــه اینجا  ۱۷۰میگذارند ،واقعا  ۱۷۰نیســت .بــه همین خاطر باید
برویــم روی خــط و ببینیــم اگر دما پایین اســت ،آن را بــاال ببریم.
ً
خیلــی از مواقــع مــا اصال بــه عدد نشــانگر دما نــگاه نمیکنیم بلکه
ً
روی خط میرویم و تشخیص میدهیم که مثال دمای این کم یا
زیــاد اســت و بــه ایــن شــکل میرویــم و تمــام اینهــا را تنظیــم
میکنیــم ،چــون اگر این اتفاق نیفتد خیلــی قابلیت انتقال به این
شــکل را نــدارد .عــاوه بــر ایــن ،مــا در بحثهــای نانویــی همین
ٔ
تجربــه جالبــی داشــتیم کــه حتــی در
مســئله  ،UPVCاوایــل کار
آزمایشهــای اولیــه ،خواصمان بدتر هم شــد! چون ما یک ســری
ً
آ گلومرهشدن داشتیم .اصال خودمان یک مقدار متحیر شدیم ولی
خوشــبختانه دائــم کار کردیــم و بــه هر حــال با گذشــت زمان این
مسائل حل شد.
در بحــث دانــش فنی ،عــاوه بر مــواد چه چیزهــای دیگری را
بهعنوان دانش فنی به آنها میدهید؟
فرموالســیون ،مــواد ،شــرایط فراینــدی مثــل دماهــا ،دورهــای
مارپیــچ ،ســرعت دســتگاه و تمــام مؤلفههایــی کــه تنظیــم ٔ
همــه
اینها با یکدیگر در نهایت منجر به محصول با کیفیتتر میشود.
فکر میکنید این کار چقدر قابلیت تکرارپذیری دارد؟
ً
از یــک زمــان بــه بعد ما اصــا مدل خود را عــوض کردیم و االن
دیگر خیلی روی این زمینه تمرکز نمیکنیم.
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کسبوکار نانو
چرا؟
ً
کارکردن با شــرکتها خیلی ســخت اســت و انرژی میبرد .مثال
اینکــه بخواهیــم یــک شــرکت را قانع کنیم تــا مقداری پــول به ما
بدهــد ،خیلــی از ما انرژی میگیرد .ما دیدیم که اگر آن توانی را که
بــرای تحقیــق و توســعه کارهــای دیگــران میگذاریــم روی
محصــوالت خودمــان بگذاریــم ،بازدهــی خیلی باالتــری خواهیم
داشت چون زیرساختهایمان را ایجاد کردهایم.
یعنی دارید به این سمت میروید که خودتان محصول نهایی
ً
را تولیــد کنیــد ،مثــا قطعهســاز شــوید کــه بــه یــک صنعــت دیگر
خدمات میدهد؟
منظورم از محصول ،همان محصول واســط خودمان بود و نه
محصول نهایی که مدنظر شما است .انشاءاهلل در آینده به سراغ
تولید محصول نهایی خواهیم رفت.

آیا این موضوع ،بحث مقیاسپذیری و تکرارپذیری کار شما را
کم نمیکند؟ آیا پیچیدگی صنعتی برای شــما ایجاد نمیکند؟ به
ایــن معنــی کــه وقتی یــک محصولی را تولیــد کردیــد ،نمیتوانید
همان را به ده نفر دیگر هم بفروشــید و باید دوباره بروید روی هر
مورد خاصی کار کنید؟
نــه ،خیلــی از مواقــع ،مــا آن محصــول را بــه ده نفــر دیگــر هــم
میدهیم تا امتحان کنند زیرا هر محصول ،حداقل در سه یا چهار
صنعــت کاربــرد دارد .در دنیا هم کســانی که افزودنــی و چیزهایی
شــبیه بــه آن میســازند ،همینطور هســتند و درجــات مختلفی از
ً
محصــول را بــرای کاربردهــای متفــاوت ،دارنــد .اصــا مــا دفتری
داریــم کــه در آن کاربرد محصــوالت و صنعتی که این محصول در
ً
آن کاربرد دارد ،مشــخص شده است .مثال ممکن است محصولی
کــه برای یک صنعت خاص میســازیم برای همــکار او هم کاربرد
داشــته باشــد اما در عین حال ممکن اســت که برای صنعت دیگر
خیلی کاربرد نداشته باشد.

مشکل اصلی که شما در این صنعت برای مشتریان خود حل
میکنید ،چیست؟
صنعت پلیمر ،یک صنعت خاص اســت .هر شــرکت ،بســته به
ً
محصولــی کــه تولید میکنــد ،خواص ویــژهای را میخواهــد .مثال
یکــی میخواهــد محصولــی را کــه تولیــد میکنــد ،شــفاف باشــد و
ً
شــفافیت برایــش مهم اســت .یکی اصال
شــفافیت برایــش مهــم نیســت .یکــی
میخواهد مقاومت ضربه را بهبود دهد.
فکــر میکنیــد ایــن کار چقــدر قابلیــت
یکــی میخواهــد اســتحکام کششــی را
تکرارپذیری دارد؟
ً
بهبــود دهــد .ایــن خــاص بودنهــا بــا
از یــک زمــان به بعد مــا اصال مــدل خود را
افزودنیهــای مختلــف اتفــاق میافتد.
عــوض کردیم و االن دیگــر خیلی روی این
زمینه تمرکز نمیکنیم.
ممکــن اســت محصولــی مقاومــت بــه
ضربه را افزایش دهد ولی شفافیت را کم
چرا؟
کند که این به آن معنا اســت که این به
کارکردن با شــرکتها خیلی سخت است
ً
ً
درد آن کار نمیخــورد .مثــا مــوردی را
و انــرژی میبــرد .مثال اینکــه بخواهیم یک
داشتیم که بهخاطر به دست آوردن این
شــرکت را قانــع کنیــم تــا مقــداری پــول به
ویژگیهــا ،مجبــور بــوده اســت کــه از
مــا بدهــد ،خیلــی از مــا انــرژی میگیــرد .ما
دیدیــم که اگــر آن توانی را کــه برای تحقیق
پلیپروپیلن خارجی استفاده کند ولی با
و توســعه کارهای دیگران میگذاریم روی
محصــول مــا توانســته اســت ،ایــن را از
محصــوالت خودمــان بگذاریــم ،بازدهــی
داخــل کشــور تهیــه کنــد و بــه همــان
خیلــی باالتــری خواهیــم داشــت چــون
خــواص دســت یابــد؛ یعنــی ایــن خاص
زیرساختهایمان را ایجاد کردهایم.
بــودن براســاس هــر محصول و هــر نیاز،
باعــث شــده اســت کــه تولیدکننــدگان
نیازهای خیلی متنوعی داشته باشند.

آیا تا به حال این تکرارشدن برای شما اتفاق افتاده است؟ آیا
اینطور شده است که یک محصول را بعد از آنکه برای یک نیاز
خاص توسعه دادید ،در جای دیگری هم استفاده کنید؟
بلــه ،خیلــی اتفــاق افتــاده اســت .در واقــع مــا هیــچ یــک از
محصوالتمــان را فقــط بــه یک مشــتری
نمیدهیم.
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آیا شما نوآوری خاصی داشتهاید که
مــخــتــص خـ ــودتـ ــان ب ــاش ــد و قــابــلــیــت
ثــب ـتاخــتــراعشــدن داش ــت ــه بــاشــد و یا
نوآوریای که خاص خود شما باشد؟
مباحث مواد شیمیایی و محصوالتی
ً
از قبیــل تولیــدات مــا ،اصــا قابلیــت
کپیبرداری ندارند.
چرا؟
شما نمیتوانید این را مقابل خودتان
بگذاریــد و مشــابه آن را بســازید ،چــون
نقشهای ندارد که آن را بکشید؛ ماهیت
این مواد براساس یک سری افزودنیها،
یــک ســری تغییــرات و واکنشهــای
ً
شــیمیایی اتفاق افتاده است و شما اصال
نمیتوانیــد بــا آزمایــش بفهمیــد که این
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چطور ساخته شده است .شما نمیتوانید
ایــن را بهراحتــی کپــی کنیــد .تنهــا
اســتفادهای کــه میشــود از آن کــرد ایــن
اســت کــه آن را بهعنوان معیــار بگذارید و
بــه ویژگیهای آن برســید .کار کپیکردن
ایــن محصــول بــه ایــن راحتیها نیســت
چــون مــواد ٔ
اولیه موجــود در اینجــا هم با
مــواد ٔ
اولیــه آنجــا فــرق دارد؛ دسترســیها
ً
هــم فــرق دارد و اصــا شــرایط خیلــی
متفاوت است.
ً
پــس عمال ثبت اختراع ،خیلی معنایی
ندارد.
بــه هر حال ثبت اختراع مزایای خود را
دارد.

صنعــت پلیمــر ،یــک صنعــت خــاص
اســت ،ایــن خــاص بــودن براســاس هر
محصــول و هر نیاز ،باعث شــده اســت
کــه تولیدکننــدگان نیازهــای خیلــی
متنوعی داشته باشند.
آیــا ایــن موضــوع ،بحــث مقیاسپذیری
و تکرارپذیــری کار شــما را کــم نمیکند؟
آیــا پیچیدگــی صنعتــی برای شــما ایجاد
نمیکند؟
نــه ،خیلی از مواقــع ،ما آن محصول را به
ده نفــر دیگــر هــم میدهیــم تــا امتحان
کنند زیرا هر محصول ،حداقل در سه یا
چهار صنعت کاربرد دارد.

آیا شــرکتهای خارجی هــم این کار را
نمیکنند؟
بعضی از شــرکتهای خارجــی ،برای بعضی از محصوالت خود
ثبت اختراع دارند.
اگــر شــما محصولی داشــته باشــید که مشــابه محصــول آنها
باشــد ،آیا آنها میتوانند ادعا کنند و بگویند که شــما کار آنها را
کپی کردهاید؟ آیا این کار به آسانی امکانپذیر است؟
خود شــما هم میدانید که ادعای کپیکردن مواد شــیمیایی به
این آسانیها نیست ،چون شکل ظاهری نیست که بتوانند بگویند
ً
ً
که این دقیقا مثل آن اســت .فرایندها واقعا متفاوت اســت .در واقع

فرایند ما با فرایند آنها و فرموالسیون ما با
ً
فرموالســیون آنهــا حتمــا متفاوت اســت.
هیچ دو شــرکتی وجــود ندارند که مثل هم
باشند.
پــس آیا شــما بهراحتــی میتوانید وارد
بازارهای خارجی شوید و رقابت کنید؟
بلــه ،اگر مــا خودمان به میــزان بلوغی
ً
کــه مدنظــر داریــم ،برســیم ،حتمــا ایــن
ً
امــکان وجــود خواهــد داشــت .اصــا جزو
برنامه و راهبردهای ما است که این کار را
بکنیم.

فکــر میکنیــد که چنــد وقــت دیگر به
سراغ آن بروید؟
ما امســال چند هــدف صادراتی تعیین
کردیــم ،کمیتــه صادراتی خود را تشــکیل
دادیم و با تمرکز زیاد روی این بحث فعال هستیم.

شما در ایران چند شرکت رقیب دارید؟
توضیــح دادن آن ســخت اســت .مــا محصــول رقیــب نداریم.
شــاید بهتــر باشــد بگوییــم کــه یــک ســری رقیبهــای جایگزیــن
داریم.
منظــور من از رقیب ،کســی نیســت کــه عین کار شــما را انجام
میدهــد و محصــول مشــابه دارد ،بلکه منظورم کســی اســت که
ٔ
مســئله شــما را حل میکند و نه اینکه راهحلی
مســئلهای مشــابه
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کسبوکار نانو
مثل راهحل شما را ارائه میدهد.
ً
دقیقا! خیلی از شــرکتها ،راهکارهایی
ً
داشــتهاند کــه مــا آمدهایــم و مثــا بــا
هزینههــای کمتــر ،درصدهــای کمتــر و
قیمتهــای پایینتــری آن مســئله را حل
کردهایــم .بهعنــوان مثــال ،مــا یک ســری
رقبای خارجی داریم که آمدهاند مسئلهای
را حل کردهاند.
کجایی هستند؟
آلمانــی و کــرهای هســتند .ولــی مــا
آمدهایــم و فــروش اینها را بــا قیمتهای
خیلی پایینتری حل کردهایم.
اینکــه میگوییــد خیلــی ،یعنــی چنــد
درصد؟
گاهــی وقتهــا ۵۰درصــد پایینتــر و
گاهی حتی با یکســوم قیمت آنها کار را
انجــام میدهیم که البته بــه تنوع مواد و
چیزهای دیگر هم بستگی دارد.

شما در ایران چند شرکت رقیب دارید؟
توضیــح دادن آن ســخت اســت .مــا
محصــول رقیــب نداریــم .شــاید بهتــر
باشــد بگوییم که یک سری رقیبهای
جایگزین داریم.
منظــور مــن از رقیــب ،کســی نیســت
کــه عیــن کار شــما را انجــام میدهــد و
محصــول مشــابه دارد ،بلکــه منظــورم
کســی اســت کــه مســئلهای مشــابه
ٔ
مســئله شــما را حل میکنــد و نه اینکه
راهحلــی مثــل راهحــل شــما را ارائــه
میدهد.
ً
دقیقا! خیلی از شــرکتها ،راهکارهایی
ً
داشــتهاند کــه مــا آمدهایــم و مثــا بــا
هزین ههــای کمتــر ،درصدهــای کمتــر و
قیمتهای پایینتری آن مسئله را حل
کردهایم.

ً
آیا االن بهدلیل قیمت باالی ارز اینگونه است یا اینکه شما کال
میتوانید محصولی ارزانقیمت را ارائه دهید؟ آیا مدتی قبل هم
که ارز اینقدر گران نبود ،همینطور بود؟
ً
بلــه ،قبــا هــم همینطــور بــود ،زیــرا مــا آمدیــم از یــک مــواد
جدیدتــری اســتفاده کردیــم ،در حالــی کــه آنهــا مســئله را بــا
روشهــای دیگــری حــل کردنــد .در روش مــا ،مــواد ارزانتــری
اســتفاده میشــود و خیلی به قیمت ارز ربطی ندارد چون میدانید
که مواد پتروشیمی موادی هستند که متناسب با ارز قیمتگذاری
میشوند و اینطور نیست که بگوییم مواد داخلی ارزانتر است.
آیــا فــروش یــک محصــول بــه صنایــع مختلفــی مثــل صنعت
خودرو ،صنعت لوازمخانگی و یا صنایع دیگر متفاوت است؟
ً
بلــه .حتما متفاوت اســت .فــروش ما به هــر صنعتی که دانش
باالتری دارد ،آســانتر است ،چون در آزمایشهایی که میگیرند،
ً
مثال مشــخص میشود که اســتحکام ٔ
ضربه ما دو برابر شده است.
ولی یک ســری از شــرکتهایی مانند صنایع لوازمخانگی هســتند
کــه وقتی میخواهنــد مقاومت خراش را اندازهگیــری کنند با کلید
خش میاندازند؛ به هر حال شــاید روی این ماده و آن ماده خش
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بیفتــد چــون ضدخــش نیســت و تنهــا
مقاومــت خراش آن افزایش یافته اســت،
ولــی چــون عــددی در دســت نــدارد کــه
اندازهگیری کند ،نمیتواند تصمیمگیری
کند و وارد شــود .شــاید اگر کســی از بیرون
نــگاه کنــد ،فکــر کنــد کــه کار بــا آن
انســانهای ســنتی کــه دانــش ندارنــد،
راحتتــر اســت ،زیــرا بــا خــود میگوینــد،
اینهــا که نمیدانند ،پس اگر ما به آنها
بگوییــم که ایــن کار را بکــن ،خیلی ذوق
ً
میکننــد و انجام میدهنــد ،اما معموال ما
با کسانی که دانش دارند ،خیلی راحتتر
میتوانیم کار کنیم.

آیا شما به سمت صنایع هواپیمایی و
هوافضا هم رفتهاید؟
نه ،ما به ســمت آنهــا نرفتهایم چون
در صنعتــی کــه مــا کار میکنیــم ،بیشــتر
پلیمرهایــی بــا مصرف عام هســتند که ما
آمدهایم و خــواص آنها را بهتر کردهایم.
ً
در آن صنایع ،معموال از ابتدا از پلیمرهای
گرانقیمت استفاده میکنند چون آنها خیلی محدودیت قیمتی
و رقابتــی ندارنــد ،فقــط روی خــواص تکیــه دارنــد و بــرای ٔ
پایــه
پلیمرهایشان از پلیمرهای با کارایی باال استفاده میکنند.

شــما چگونه منابع انســانی خود را پیدا میکنید؟ فرایند جذب
شما چگونه است؟ آیا سخت است؟ آیا آسان است؟
نگاه ما به منابع انسانی به این صورت است که منابع انسانی
یــک شــرکت ،بالهای پرواز آن شــرکت هســتند .ایــن بالها باید
بتوانند شــرکت را توســعه دهند و اگر ضعیف باشند ،قادر به انجام
ً
این کار نخواهند بود .من فکر میکنم که اصال یکی از بزرگترین
وظایف مدیران عامل ،انتخاب نیروهای انســانی مناســب است.
انتخاب نیروی انسانی در شرکت ما بهصورت شایستهای صورت
گرفتــه و بهدلیل مناســب بــودن نیرو بوده اســت که ما توانســتیم
تفویــض اختیــار کنیــم تــا خیلــی از کارهــا در شــرکت مــا بهصــورت
فرایندی انجام شود؛ با این حال ،نیروهای توانمند کم هستند و
پیداکردن آنها سخت است.
آیــا تعــداد زیاد نیروهــای فار غالتحصیل از دانشــگاهها باعث
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آیــا ایــن رابطه ،ربطی به شــرکت
نشــده اســت که پیداکــردن نیروی
شما دارد یا ارتباطی شخصی است؟
انســانی مناســب بــرای شــرکتها
عضویــت مــن در هیئتمدیــره
آسان شود؟
منابــع انســانی یــک شــرکت ،بالهــای پــرواز آن
آنجــا از طریــق شــرکت و بهعنــوان
مــن در جایی خوانــدم که بهطور
شــرکت هســتند .این بالها باید بتوانند شرکت
مدیرعامل شرکت آریا پلیمر پیشگام
اعجــابآوری تنهــا ۲۰درصد از علت
را توســعه دهنــد و اگــر ضعیــف باشــند ،قــادر بــه
اســت که زیــر نظر اتــاق بازرگانی قرار
موفقیــت آدمها در کارشــان ،مربوط
انجــام این کار نخواهند بــود .من فکر میکنم که
ً
دارد .مــن االن عضــو هیئتمدیــره
بــه دانــش آنها اســت .بــرای اینکه
اصــا یکــی از بزرگتریــن وظایــف مدیــران عامــل،
انجمــن شــرکتهای دانشبنیــان
شــما در کاری موفــق بــوده و نیروی
انتخاب نیروهای انسانی مناسب است.
اســتان اصفهــان و انجمــن پلیمــر
انســانی مفیدی باشــید۸۰ ،درصد از
اصفهــان هســتم .خیلــی وقتهــا
آن ،هیــچ ربطــی بــه دانــش شــما
ً
جرقههایــی در آن انجمنهــا زده
ندارد .دانشــگاهها معموال تنها روی
میشود ،مشورتهایی میدهند ،راهنماییهایی میکنند و به ما
آن ۲۰درصــد کار میکننــد .بــا ایــن شــرایط ،اگــر بهتریــن خروجی
کمک میکنند.
علمی را هم داشته باشند ،تنها ۲۰درصد از کار انجام شده است و
۸۰درصــد دیگــر آن ،بحــث کار تیمــی ،تعامل ،خالقیــت ،بازخورد
ً
ده ســال آینده ،شرکت خود را چگونه میبینید؟ دوست دارید
دادن ،دقــت ،تعهــد و نــوع نگرش اســت و البته آدمهــا معموال در
که چگونه باشد؟
اینها مشــکل دارند؛ به همین دلیل ،پیداکردن نیروی مناســب،
ً
ً
انشــاءاهلل ،حتما جزو  ۱۰شــرکت و نشــان تجــاری برتر صنعت
واقعا خیلی سخت است.
اکســتروژن واکنشــی آســیا خواهیــم بــود .حداقــل بــه ســه کشــور
ً
مختلف صادرات خواهیم داشت و حتما دفتر صادرات یا نماینده
پس شما چه کار میکنید؟
صادراتــی در آنجــا خواهیم داشــت و گردش مالی ما نیز قرار اســت
در یــک ســری از دانشــگاهها و ســایتها فراخــوان میدهیــم.
که پس از گذشت هر سه سال ،دو برابر شود.
همین االن هم ما میخواهیم سرباز امریه جذب کنیم و اگر کسی
عالقهمند باشد ،میتوانیم او را بهعنوان سرباز امریه جذب کنیم.
شرکت شما سهامی خاص است .آیا این دید را دارید که روزی
همچنین ما همیشــه به اســاتید و دوســتان هم میســپاریم تا اگر
وارد بورس شوید؟
نیرویــی را مناســب کار مــا دیدنــد ،به مــا معرفی کنند .مــا با تعداد
خیلــی بــه آن فکــر میکنــم .ا گــر اقتصاد مــا یک مقــدار اقتصاد
زیادی از افراد مصاحبه میکنیم و از بین آنها انتخاب میکنیم.
ســالمتری شــود کــه البته مــن دارم میبینم که این رونــد در حال
ً
شفافترشــدن اســت ،حتما به آن ســمت میروم .فکر میکنم که
شکل ارتباط شما با اساتید چگونه است؟
در ســه ســال آینــده ،کارهــای آن را شــروع کنیم و انشــاءاهلل در ۵
خیلی از همکالســیهای ما ،االن اســاتید دانشــگاه شدهاند و با
ً
سال آینده ،پذیرش آن صورت گیرد.
اساتید قبلی هم دائما در ارتباط هستیم.
آیا این ارتباط ســازمانی است و کار تعریفشدهای برای انجام
وجود دارد؟ یا اینکه در حد همین روابط شخصی است؟
در اصفهــان ،مــن عضــو هیئتمدیــره انجمــن صنایــع پلیمــر
استان هستم .ما در انجمن پلیمر اصفهان ،یک کلینیک صنعت
پلیمــر ایجــاد کردیــم که دفتر آن در دانشــگاه اصفهان اســت .این
کلینیــک ،بهصــورت ســازمانیافتهای بیــن صنعــت و دانشــگاه،
ارتباط ایجاد میکند و این باعث میشــود که ما در آنجا جلســات
مداومــی را بــا اســاتید داشــته باشــیم و از آن طریــق بــه آنهــا
اطالعرسانی کنیم.

آیا فکر میکنید تا آن موقع ،ترازنامههای شما همه ویژگیهایی
که باید داشته باشند را خواهند داشت؟
هــمــه ت ــرازن ــامــهه ــای م ــا ،حــســابــرســی رســمــی ش ــده اس ــت.
حسابرسهای رسمی و معتمد بورس در حال حسابرسیکردن،
هستند.
آیا رشــد دوبرابری طی هر ســه ســال ،تا االن برای شــما محقق
شده است؟
االن کــه خیلــی بیشــتر اتفــاق افتاده اســت چــون فــروش ما در
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کسبوکار نانو
ً
ابتــدای کار خیلــی کمتر بوده اســت و بعدا
سختتر خواهد شد .ولی مسئله این است
کــه بــرای آینــده ،کار ما ســختتر میشــود
چون هرچه کار بزرگتر شــود ،کار دشــوارتر
ٔ
برنامه راهبردی که برای
خواهد بود .ما در
خود تدوین کردیم ،از روش کارت امتیازی
متوازن ( )5BSCاســتفاده کردیم تا ببینیم
ٔ
توســعه متــوازن در آینــده باید به
کــه برای
ٔ
مؤلفه
چه مؤلفههایی توجه کنیم؟ ما ســه
اصلــی داریــم کــه بایــد آنهــا را درنظــر
بگیریــم .یکی از آنهــا ،فرایندهای داخلی
خودمان اســت که باید خیلــی به آن توجه
کنیم.

عملکرد ،ســه مؤلفهای هســتند کــه ما باید
آنها را درنظر بگیریم.
ً
یکی از مشکالتی که معموال بچههای
فنــی دارند ،این اســت کــه دانشهای
علــوم انســانی را دانــش نمیداننــد،
بلــد نیســتند از آن اســتفاده کننــد و
نســبت بــه آن احساســی ندارنــد .من
ایــن را خیلــی دیر فهمیــدم .اگــر زودتر
میفهمیــدم ،شــاید مراحــل را خیلــی
زودتر پشت سر میگذاشتم.

چرا خیلی مهم است؟
زیرا وقتی شــرکتها رشــد پیدا میکنند ،بهخاطر عدم شــفافیت
فرایندهــای داخلــی ،کارهایشــان خیلــی خــوب انجــام نمیشــود و
بازدهــی آنهــا خیلــی پاییــن میآیــد و خودشــان باعــث نابــودی
ً
خودشان میشوند .مثال از منظر رشد و یادگیری ،همه ،بهخصوص
مدیران ما ،باید خیلی فعالیت کنند.
شما در این زمینه چه کار میکنید؟
ً
مثال از منظر رشــد و یادگیری ،کتابهایی را مشــخص کردهایم
ً
کــه مدیران ما باید حتما بخوانند .در بحث رشــد مدیران ،مراکزی
بــرای ارزیابــی مدیــران وجــود دارد کــه توانمندیهــا و ویژگیهای
ٔ
نقشــه راهــی را میدهند که
مدیــران را ارزیابــی میکننــد و به آنها
ٔ
توسعه خود استفاده کرده و رشد کنند .ما تصمیم گرفتیم که
برای
امسال این دو را انجام دهیم و در کنار آنها یک سری شاخصهای
کمــی هــم مثــل رضایــت کارکنــان و شــاخصهای عملکــردی
گذاشــتهایم کــه بــا اینهــا مدیرانمــان را بــه ســمت جلــو حرکــت
ً
میدهیم .مثال از آنها میپرسیم وضعیت رضایت کارکنان شما چرا
االن اینگونــه اســت؟ بایــد اینطــور باشــد .شــما بایــد کار کنیــد.
مطالعات مدیریتی ،کانون ارزیابی مدیران و شــاخصهای ارزیابی

االن شما چند نفر در شرکت هستید؟
مــا بیش از  ۳۰نفر هستیم .یکی از
ٔ
مدیره انجمن شرکتهای
اعضای هیئت
دانشبنیان ،مهندس باطنی ،همیشه
مـ ـیگ ــوی ــد کـ ــه م ـ ــدی ـ ــران ش ــرکـ ـته ــای
دانشبنیان از لحاظ مدیریتی مثل یک
بچه معصوم هستند .من توصیه میکنم
ً
که حتما دانــش مدیریتی خــود را تقویت
کنند چون اگر میخواهند بهعنوان یک
مدیرعامل عمل کنند ،نقش آنها نقش
مدیرعاملی است و بحث فنی بودن آنها یک چیز جانبی است.
باید مطالعه کنند ،باید بدانند که دانشهای زیادی وجود دارد
که خیلی راحت میتوان از این دانشها و تجربیات استفاده کرد
و الزم نیست که خودشان دوبــاره بروند و تجربه کنند .یکی از
ً
مــشــکــاتــی کــه مــعــمــوال بــچ ـههــای فــنــی دارن ـ ــد ،ای ــن اس ــت که
دانشهای علوم انسانی را دانش نمیدانند ،بلد نیستند از آن
استفاده کنند و نسبت به آن احساسی ندارند .من این را خیلی
دیر فهمیدم .اگر زودتر میفهمیدم ،شاید مراحل را خیلی زودتر
پشت سر میگذاشتم.
خیلــی ممنون .ا گر نکتهای هســت که فکــر میکنید میتواند
برای شــرکتهایی که میخواهند تازه شــروع کنند ،مفید است،
ً
لطفا بیان کنید.
من فکر میکنم شــرکتهایی که تازه میخواهند شــروع کنند،
ٔ
مســئله اصلی آنها باید این باشــد که نگاه به درون داشته باشند
ً
و مشــکالت را از درون پیگیــری کننــد .ما شــدیدا از این عادتی که
همه مشکالت را به محیط خارجی نسبت دهیم ،دوری میکنیم
و برای ٔ
همه مدیران خود هم این فرهنگ را ایجاد کردهایم.
ممنون از وقتی گذاشتید.

پینوشتها

4. Backbone
5. Balanced scorecard
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3. Maleic anhydride

