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اینکه علوم پایه در ایران به
کار نمیآید و فارغالتحصیالن
این رشتهها بسته به میزان
تحصیالت یا استاد میشوند یا
معلم ،حرفی است که سالها بیخ
گوش ما خواندهاند .اما سیداحمد
مهدوی با شرکتی که تاسیس
کرده و روزبهروز هم موفقتر
شده ،نشان داده است که در
ایران هم میشود با فوق لیسانس
فیزیک کارهای بزرگی کرد .به
شرط اینکه راه را بشناسی و
خودت را باور داشته باشی .احمد
مهدوی با شرکت تحت مدیریتش،
پوششهای نانوساختار ،در زمره
کسانی قرار میگیرد که به قول
خودش در سالهای تحریم مسیر
تنفسی کشور را بازگذاشتند
و اجازه ندادند تحریمهای
ظالمانه ما را از پا بیندازد.

 بهتـر اسـت صحبتمـان را بـا معرفـی
شرکت شـروع کنیم .شـرکت پوششهای
نانوسـاختار چـه کار میکنـد؟
کار شـرکت پوشـشهای نانوسـاختار طراحـی و
سـاخت سیسـتمهای الیهنشـانی در خأل اسـت.
بـرای اینکـه یـک مقـدار بـا ایـن مفهـوم آشـنا
شـوید ،مثال الماس را در نظر بگیریـد که مادهای
اسـت بسـیار سـخت و چنانچه بخواهید جسـم
سـختی را سـوراخ کنیـد ،بـا المـاس راحتتـر
امکانپذیـر اسـت .امـا ایـن کار خیلـی گـران
درمیآیـد .امـا اگـر بتوانیـد یـک پوششـی از
المـاس روی سـطح سـرمته بدهیـد -اصطالحـا
میگوینـد  DLCکـه مخفـف جوشـش الماس
گونـه اسـت  -ایـن بسـیار ارزانتر خواهد بـود .یا
فـرض کنیـد میخواهیـد بـرای گنبد حـرم امام
رضـا پوششـی از طلا تهیه کنیـد .اگر تمـام آن
گنبـد از طلا باشـد ،فوقالعـاده هزینهبـر اسـت،
امـا وقتـی روی گنبد مسـی ،پوششـی از طال در
حـد چنـد میکـرون بدهیـد ،هزینه بسـیار کمتر
از وقتـی خواهـد بود کـه کل گنبد از طال باشـد.
حـال اگر در اتمسـفر ،مـوادی مثـل آلومینیوم را
حـرارت دهیـم ،بخـار میشـود ،ولـی چـون در
محیط اکسـیژن ،نیتروژن و گازهـای دیگر وجود
دارنـد ،این تبدیل به اکسـید آلومینیوم میشـود.
آلومینیـوم بـراق و شـفاف ،ولـی اکسـید آن تیره
اسـت .امـا چنانچـه در شـرایط خأل ایـن فلز را
بخار کنید ،اکسـید نمیشـود .و میتوان پوششی
نازکـی از آن را روی هـر مـادهای ایجاد کرد ،مثل
سـلفونهایی کـه بـرای بسـتهبندی مـواد غذایی
مثـل چیپـس و ...مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند
و این پوشـش نـازک آلومینیومی اجـازه نفوذ نور
خورشـید بـه داخـل بسـته را نمیدهـد و جلوی
سـرطانی شـدن آن مـاده غذایـی را میگیـرد.
 چـرا نانوسـاختار؟ این چه ربطـی به نانو
دارد؟
یـک مـاش را در نظـر بگیریـد که حالـت کروی
دارد .اگـر ابعـاد آن را کوچـک کنیـم تـا به کمتر
از  100نانومتـر برسـد ،اصطالحـا بـه آن یـک
ذره نانومتـری میگوینـد( .یـک نانومتـر یـک
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میلیاردیـوم یک متر اسـت ).حاال اگـر خودکاری
بـا قطـر زیـر  100نانومتـر ولـی حتـی بـا طول
زیـاد داشـته باشـیم ،بـاز هـم جـزو محصـوالت
نانومتـری اسـت .یـک ورق کاغـذ هـم ممکـن
اسـت ابعـاد بزرگـی داشـته باشـد ،ولـی اگـر
ضخامتـش را کـم کنیـم و زیـر  100نانومتـر
بیاوریـم ،یـک الیـه نانومتـری خواهیـم داشـت.
یکـی از کارهایـی کـه دسـتگاههای تولیـدی
شـرکت پوشـشهای نانوسـاختار میتواند انجام
دهـد ،این اسـت که الیههـای نانومتـری را روی
سـطوح مختلـف پوشـش
دهـد کـه کاربردهـای
خیلـی متنوعـی دارد.
من یکی ،دو بـرای اینکـه ذهنتـان را
سالی به صورت بـا مفهـوم خلأ آشـناتر
نیمهوقت در کنـم ،فکـر کنیـد کـه
جهاد دانشگاه زیـر آب اسـتخر در عمـق
صنعتی شریف چهـار متـری هسـتید و از
مشغول کار بودم .شـما میخواهنـد طـوری
و طرح ساخت ناحیـهای را در زیـر آب ،از
سیستمهای آب خالـی کنیـد که حتی
الیهنشانی در خأل یک قطـره آب هـم نماند.
را خودم آنجا االن هـم ما زیر اقیانوسـی
مطرح کردم .و با از هـوا قـرار داریـم و اگـر
پشتیبانی مالی بخواهیـم کاری کنیـم
جهاد دانشگاهی کـه هیـچ هوایـی در یـک
صنعتی شریف محفظـه وجـود نداشـته
اولین دستگاه باشـد ،کاری اسـت بسـیار
الیهنشانی در سـخت .بنابرایـن بـرای
خأل را برای خود ایـن کار بـه یکسـری
جهاد دانشگاهی تجهیـزات مثـل پمپهای
ساختیم .همان وکیـوم ،فشارسـنجها و...
کار تجربه خوبی نیـاز اسـت کـه یکـی از
برای من بود کارهایـی کـه میکنیـم،
ایجـاد محیطـی اسـت که
فشـارش تـا یـک میلیارد
برابـر کمتـر از فشـاری باشـد کـه مـا االن در
آن تنفـس میکنیـم .در ایـن صـورت گفتـه
میشـود خلأ باالیـی ایجـاد شـده و در این خأل
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میتـوان کارهـای مختلـف از جملـه الیهنشـانی
بـه روشهای مختلـف مثل اسـپاترینگ ،تبخیر
حرارتـی ،تبخیـر بـه کمک لیـزر ،تبخیر مـواد با
گرتـو الکترونـی و ...انجـام داد.
 این کار دقیقا به چه دردی میخورد؟
همین موبایلی که دسـت شماسـت ،اکثر قطعات
الکترونیکـی داخلـش ،در شـرایط خلأ سـاخته
شـده .اصطالحـا به این فیزیک سـطح میگویند.
کاربردهایـش زیـاد اسـت .از سـاخت سنسـورها
گرفتـه تـا پوشـشهای تزیینـی و الکترونیـک،
اپتیـک و نانـو .بیـش از  90درصد دسـتگاههایی
کـه مـا تولیـد میکنیـم ،در مراکـز تحقیقاتـی
و دانشـگاهی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد.
دانشـجویانی کـه در مقاطـع دکترا یا ارشـد روی
پروژههـای تحقیقاتـی تجربـی مانند سـلولهای
خورشـیدی ،سـاخت انـواع سنسـورها ماننـد
مغناطیسی ،گاز ،کاتالیسـتها ،بحث تصفیه آب،
باتریهـا ،ادوات الکترونیـک و ...کار میکنند ،نیاز
بـه تجهیزاتی دارند که بتوانند در خأل الیهنشـانی
کنند .درنتیجه عمده مشـتریهایمان دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی هسـتند .البته مراکز آموزشـی
هـم ماننـد یکسـری از پژوهشسـراها داشـتیم
کـه دانشآمـوزان را بـا بحـث نانو آشـنا کردیم و
یکـی از دسـتگاههای کوچک ما با نـگاه و رویکرد
آموزشـی در اختیـار اینهـا قرار گرفته اسـت .در
صنعـت هم حضور داریم و یکـی از محصوالتمان
دسـتگاه شبیهسـاز فضایی اسـت.
 دسـتگاه شبیهسـاز فضایـی به چـه کار
میآیـد؟
همانطـور کـه میدانیـد ،ماهـواره وسـیلهای
گرانقیمـت اسـت و پرتابـش بـه مـاورای جـو
هم کاری اسـت پردردسـر و پرهزینـه .در ماورای
جـو دمـای بسـیار بـاال -حـدود  200درجـه
سـانتیگراد -در روز و دمـای بسـیار پاییـن
حـدود منفی  70درجه -در شـب وجـود دارد واگـر قطعات الکترونیـک و اپتیک ماهـواره نتواند
این دماهـا را تحمل کند ،از بین میرود .بنابراین
قبـل از پرتـاب بایـد اینهـا در جایـی شـبیه
ماورای جو تسـت شـوند .کار دسـتگاه شبیهساز

فضایـی همیـن اسـت .منتها دسـتگاه پرمصرفی
نیسـت .اینطور دسـتگاهها سفارشـی هسـتند و
تعـداد مـورد نیازش هم بسـیار محدود اسـت .با
توجـه به تکنولوژی بـاالی این دسـتگاهها ،آنها
جـزو اقلام تحریمـی هسـتند و وقتـی بـه ایران
نفروختنـد ،خودمـان اقدام به طراحی و سـاخت
کردیم ،که خوشـبختانه با پتانسـیلهای داخلی
ایـن کار انجام شـده اسـت.
 در حـال حاضـر چند سـال اسـت که در
این حـوزه فعال هسـتید؟
شـرکت پوشـشهای نانـو سـاختار از سـال 85
تاسـیس شـد .البتـه سـابقه فعالیـت خـود مـن
برمیگـردد بـه سـالهای  73 ،72و پـروژه
فوقلیسانسـم در دانشـگاه صنعتـی شـریف کـه
طراحـی و سـاخت آینههای لیزر و پوشـشدهی
روی ایـن آینههـا بود کـه در خأل انجام میشـد.
اما در سـال  85به صورت سیسـتماتیک شرکت
پوشـشهای نانوسـاختار در مرکز رشـد دانشگاه
صنعتـی شـریف تاسـیس شـد .یـک اتاق شـش
متـری بـود و تنهـا عضـو شـرکت مـن بـودم.
امـا آرامآرام مجموعـه بزرگتـر شـد .تـا جایـی
کـه در حـال حاضـر دارای نمایندگیهایـی در
روسـیه ،اسـترالیا ،انگلیـس ،آفریقـای جنوبـی و
هنـد هسـتیم و صـادرات داریم .ایـران که زمانی
واردکننـده ایـن تجهیـزات بـود ،حـاال صـادرات
دارد .بعضـی محصـوالت مـا گواهینامـه CE
دارنـد کـه اجازه ورود بـه بازار اتحادیه اروپاسـت.
االن بـا یـک شـرکت معـروف اروپایـی در حـال
گفتوگـو هسـتیم کـه بـا برنـد و نـام خـودش
محصـوالت ما را بفروشـد .شـرکت پوشـشهای
نانـو سـاختار از چندیـن بخـش از جملـه
الکترونیـک ،مکانیـک ،اداری ،بازاریابـی و فروش
تشـکیل شـده و بچههایـی کـه اینجـا فعالیـت
میکننـد ،همگـی از فارغالتحصیلان خیلـی
خوب دانشـگاه هسـتند.
 از سـابقه کاری و تحصیلـی خودتـان
بگوییـد .چطور شـد کـه به فکر تاسـیس
شـرکت افتادید؟
فارغالتحصیـل فیزیـک دانشـگاه صنعتـی

شـریف در مقطـع فوق لیسـانس و عضـو هیئت
علمـی دانشـکده هواپیمایـی کشـوری هسـتم.
ایـده ایـن کار همانطـور کـه اشـاره کـردم ،از
دوران دانشـجویی مـن شـکل گرفـت .در پـروژه
فوقلیسانسـم بـا یـک دسـتگاه خلأ انگلیسـی
کار میکردیـم .بعد از یک سـال کار مـداوم روی
پروژهام فشارسـنج آن دسـتگاه خراب شـد .من
یـا باید پـروژهام را تغییـر میدادم ،یا این وسـیله
درسـت میشـد .بـا کمپانـی تمـاس گرفتیـم و
آنهـا در سـال  72بـرای فـروش آن  750هـزار
تومان میخواسـتند .با اسـتاد راهنمایم که نقش
بسزایی در پیشـرفت من داشتند ،صحبت کردم.
ایشـان گفتنـد کل بودجـه آزمایشـگاهی که من
و چنـد دانشـجوی دیگـر در آن کار میکردیـم،
در یـک سـال  350هـزار تومـان اسـت .بنابراین
تنهـا راهـی کـه برایـم مانـده بـود ،ایـن بـود که
خـودم ایـن فشارسـنج را درسـت کنم .نقشـه و
اطالعاتی نداشـتم و خیلی اذیت شـدم ،ولی این
فشارسـنج را با  3500تومان سـاختم .آزمایشگاه
کنـاری چنین مشـکلی داشـت ،بـرای آنها هم
سـاختم .دانشـگاههای بیرون خبردار شده بودند
و ...یعنـی هنـوز فارغالتحصیـل نشـده بـودم که
بیزینسـم راه افتـاد .مهمتریـن چیـزی کـه ایـن
داسـتان داشـت ،ایجـاد اعتمادبهنفـس بـود .بـه
خـودم گفتـم وقتـی ایـن را توانسـتم بسـازم،
چـرا نتوانـم بخشهای دیگر دسـتگاه را بسـازم؟
کمکـم نـگاه کـردم دیـدم کل ایـن دسـتگاه
را خـودم سـاختم .آرامآرام ایـن کار پررنگتـر
شـد و مـن تبدیـل شـدم به کسـی که توانسـته
سیسـتمهای الیهنشـانی در خلأ را بسـازد .خود
دانشـگاه شـریف جزو اولین دانشگاههایی بود که
سـفارشهایش را بـه مـن داد .هنوز از سـال ،72
 73ایـن سیسـتمها در آن دانشـگاه کار میکند.
بیـش از  50مرکـز تحقیقاتـی و علمـی کشـور و
 30پژوهشسـرای دانشآمـوزی دسـتگاههای
مـا را نصـب کردهانـد .بـد نیسـت از خانـم دکتر
ایرجـی ،اسـتاد محترم راهنمایم ،یـاد کنم که به
مـا آموزشهای بسـیار خـوب و باارزشـی دادند و
مهمتـر از آن اینکـه اعتمـاد کردنـد و دسـتگاه
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گرانقیمتی را به دسـت من سـپردند .این باعث
شـد که من همه تالشـم را بکنـم و بتوانم موفق
شوم.
 شـرکت مشـابهی هـم کار میکردید؟ یا
از همـان اول بیزینس خودتان را داشـتید؟
مـن یکـی ،دو سـالی بـه صـورت نیمهوقـت در
جهاد دانشـگاه صنعتی شریف مشـغول کار بودم.
و طرح سـاخت سیسـتمهای الیهنشـانی در خأل
را خـودم آنجا مطرح کردم .و با پشـتیبانی مالی
جهاد دانشـگاهی صنعتی شـریف اولین دسـتگاه
الیهنشـانی در خأل را برای خود جهاد دانشـگاهی
سـاختیم .همـان کار تجربه خوبی بـرای من بود.
 االن شـرکت مشـابه وجـود دارد یـا
بیرقیـب هسـتید؟
جهـاد دانشـگاهی شـریف کـه از قدیـم بـود و
شـرکت خیلی خوبـی اسـت .جدیدا یکـی ،دو تا
شـرکت دیگـر هم شـروع بـه کار کردنـد ،ولی با
توجه به سـابقه و کیفیـت کار میتوانم بگویم که
مـا در کشـور نفر اول هسـتیم.
 در ابتـدای کار بهعنوان یک شـرکت نوپا
چطـور توانسـتید بـازار را راضـی کنید از
شـما خرید کنند؟
یکـی از خوبیهایـی کـه بحـث تحریمهـای
بینالمللـی داشـت ،همیـن بـود .شـاید اگـر
خارجیها راحت دسـتگاه را بـه ما میفروختند،
بسـیاری از دانشـگاهها ترجیـح میدادنـد که از
آنهـا خریـد کننـد .مسـئله بعـدی کمکهایی
بـود کـه یکسـری از نهادهـا بـه مـا کردنـد .از
جملـه سـتاد نانـو معاونـت علمی و فنـاوری که
فوقالعـاده بـه مـا کمـک کـرد از ایـن بابت که
بـه ما یـاد داد چطـور آرامآرام و قدم بـه قدم به
سـمت بلـوغ بیشـتر و بینالمللـی شـدن پیش
برویم .سـتاد نانو ما را به بیش از  10نمایشـگاه
بینالمللـی بـرد و کمـک کـرد کـه بایسـتیم و
ببینیـم قـد و اندازهمان در کنـار رقبای خارجی
چقـدر اسـت؟ همین کـه به من نشـان داد قدم
خیلـی کوتاه اسـت ،لطـف بزرگی بود تا بیشـتر
تلاش کنـم و کیفیـت محصولـم را بـاال ببـرم.
اگـر کمکهـای سـتاد فنـاوری نانو نبـود ،قطعا
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مـا اینجا نبودیم .مرکز رشـد دانشـگاه شـریف
هـم کمکهـای ارزشـمندی بـه ما کمـک کرد.
فـرض کنیـد مـن بهعنـوان مهندس یـا محقق
محصولـی را سـاختم ولـی هیـچ اطالعاتـی از
قوانیـن مالیاتـی ،بازاریابـی و مسـائلی از ایـن
دسـت نـدارم .مرکـز رشـد شـریف بیـش از 10
دوره آموزشـی برایمان گذاشـت تا با یکسـری
مفاهیـم کـه تـا قبـل از آن بـا آنهـا آشـنایی
نداشـتیم ،آشنا شـویم .معاونت علمی و فناوری
ریاسـت جمهوری هم در دو ،سـه سال گذشته،
خیلـی بـه ما کمـک کـرده اسـت .از ایـن بابت
کـه یارانـهای در اختیار دانشـگاهها گذاشـته که
اگـر از شـرکتهای داخلـی خرید کننـد ،تا 50
درصـد هزینههـا را آنهـا پرداخـت میکننـد.
همیـن امـر باعـث شـده کـه سـفارشهایمان
بیشـتر شـود .بـا تزریق پول بیشـتر به شـرکت،
نیـروی انسـانی و فضـای کاری را دو برابـر
کردیـم و توانسـتیم خودمـان در یکسـری
از نمایشـگاههای خارجـی شـرکت کنیـم و
کیفیـت محصولمان را باال ببریـم .این مجموعه
اتفاقاتـی بـود که مـا را به جایی رسـانده اسـت
کـه محصوالتمـان قابـل رقابـت بـا محصـوالت
خارجـی باشـد .تـا جایـی کـه در مـورد یکی از
محصوالتمـان در دنیـا ،از نظـر کیفـی کمپانـی
سـوم یـا چهارم هسـتیم.
 شـرایط تحریـم و کمکهـا بر اسـتقبال
داخلی تاثیر گذاشـته ،اما چطور توانسـتید
نظـر خارجیها را جلـب کنید؟
اصـوال بازاریابـی بینالمللـی یـک کار حرفـهای
و پیچیـده اسـت کـه خـود مـا هـم هنـوز خوب
بلـد نیسـتیم و اگـر خوب بلـد بودیم ،قطعـا االن
تعـداد نمایندگیهـای بیشـتری در خـارج از
کشـور داشـتیم .اینها دو گروه بودنـد .یک گروه
در نمایشـگاههای خـارج از کشـور مـا را دیدنـد،
بـا دسـتگاه کار کردنـد و کیفیتـش را از نزدیـک
مشـاهده کردنـد .گروهی هـم از طریـق اینترنت
مـا را پیـدا کردنـد .ایـن عده دفعـه اول باورشـان
نمیشـد و حتی وقتی تصمیم به خرید دسـتگاه
گرفتـه بودنـد ،میترسـیدند اگر پولـش را اول به

مـا بدهنـد ،دسـتگاهی دریافت نکنند ،یا وسـیله
بیکیفیتـی تحویـل بگیرنـد .بعـد از اینکـه مـا
ارزیابـی کردیـم و دیدیـم ایـن شـرکتها معتبر
هسـتند ،بهشـان گفتیم که الزم نیست شما اول
پول بدهید .اول دسـتگاه را برایشـان فرسـتادیم.
وقتـی دسـتگاه را دریافـت کردنـد و کیفیتش را
دیدنـد ،هزینههایـش را پرداخـت کردند و مجددا
سـفارش دادنـد .درهرحـال بازاریابی کار سـختی
اسـت .بـه نظـرم در تولیـد محصـول جدیـد 30
درصـد سـختی کار ،تولیـد اسـت و  70درصـد
مابقـی فروش محصـول .توصیه میکنم کسـانی
کـه میخواهنـد بـه چنیـن کارهایـی ورود پیـدا
کنند ،سـراغ یکسری اسـتانداردهای بینالمللی
برونـد .مخصوصـا ایزو .گرفتـن ایـزو و  CEاز آن
مـواردی بود که سـتاد فنـاوری نانو ما را تشـویق
و کمـک کـرد تـا آنهـا را اخـذ کنیم.
 برداشـته شـدن تحریمهـا چـه تاثیری
روی کار شـما خواهـد گذاشـت؟
االن که به نظر میرسـد تحریمهـا را میخواهند
بردارنـد ،دولـت نبایـد فرامـوش کنـد در زمـان
تحریـم و گرفتـاری این شـرکتهای دانشبنیان

داخلـی بودنـد کـه مسـیر تنفسـی کشـور را باز
نگـه داشـتند و اجـازه ندادنـد غربیها کشـور را
خفـه کننـد .این خیلی مهـم اسـت و باید بحث
حمایتـی را ادامـه دهنـد .نمیگویم تا همیشـه،
ولـی بهطـور برنامهریزیشـده و سیسـتماتیک
الزم اسـت از تولیـدات و شـرکتهای داخلـی
حمایـت کننـد .اصال وقتـی شـرکتهای داخلی
خـوب رشـد کننـد ،خارجیهـا میداننـد
کـه تحریـم بیمعنـی اسـت .کمـا اینکـه بـا
تحریمهایـی کـه انجـام دادند ،سـبب شـدند در
بسـیاری از حوزههایـی کـه واردکننـده بودیـم،
تبدیـل به صادرکننـده و صاحب فناوری شـویم.
بـه قـول دکتر شـریعتی کـه میگویـد بعضیها
از نعمـت محرومیـت برخـوردار هسـتند ،مـا
 10سـالی اسـت کـه خیلـی خـوب از نعمـت
محرومیت برخوردار شـدیم .فشـار زیادی بهمان
آمـد ،ولـی االن کـه نـگاه میکنیـم ،میبینیـم
چقـدر یـاد گرفتیم .بـه نظرم حـاال وظیفه دولت
ادامـه دادن و بیشـتر کـردن این حمایتهاسـت.
چـون واقعا سـرمایهگذاری در ایـن حوزهها بازده
بسـیار باالیـی دارد.
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 شـما سـال  85بـا دسـت خالـی ایـن
شـرکت را راه انداختیـد .اساسـا بـرای
موفقیت یک اسـتارتآپ چـه نکاتی مهم
اسـت؟
نکات بسـیاری هسـت کـه باید بـه آن توجه کرد.
مثلا طراحـی صنعتی و اینکه شـکل دسـتگاه و
ظاهر آن زیبا باشـد ،بسـیار مهم اسـت .از سـوی
دیگـر سـایت شـرکت در حکـم ویتریـن اسـت.
اگـر شـما از جلـو مغـازهای در خیابان رد شـوید،
یـک جایـی ویترینـی را نگاه کنید که شیشـهاش
شکسـته اسـت ،رویـش
را خـاک گرفتـه و چنـد
تـا سوسـک هـم آنجـا
اگر افراد بتوانند مردهانـد ،حتـی اگـر یـک
پیش از شروع کار لبـاس قشـنگ بـا قیمـت
شخصی ،کنار یک مناسـب هـم آویـزان کرده
مجموعه آرامآرام باشـد ،اصلا نمیایسـتید
تجربه کسب کـه نـگاه کنیـد .اینهـا
کنند ،احتمال ظرافتهایـی اسـت کـه
موفقیتشان خیلی امروزه در بحث مارکتینگ
بیشتر است .ما و بازاریابـی وجـود دارد.
این را در بازار هم مدیریـت منابـع انسـانی و
میبینیم .کسی حفـظ اسـرار و اطالعـات
که رفته در مغازه شـرکت کار بسـیار سختی
پدرش چند سال اسـت ،چـون متاسـفانه
تجربه کسب در ایـران از مالکیتهـای
کرده ،بعدا وقتی معنـوی خیلـی حمایـت
که میخواهد نمیشـود .انتخـاب شـرکا
روی پای خودش نیـز از نـکات قابـل توجـه
بایستد ،خیلی دیگری اسـت .افـراد باید از
موفقتر است نظـر خلقوخـو و روحیات
بـه هـم بخورنـد و اعتمـاد
داشـته باشـند ،چـون این
مسـیر ،مسـیری اسـت که فراز و فرود و سـختی
زیـاد دارد .چنانچـه تعـداد شـرکا از یـک حـدی
بیشـتر باشد ،تصمیمگیریها سـخت میشود .به
نظر من بسـته به کار ،نباید بیشـتر از سـه ،چهار
نفر شـوند .چون شـرکت مثل ماشـینی میشـود
کـه فرمانش دسـت شـش نفـر اسـت و هدایتش
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دشـوار خواهد شـد .بحث مسـائل مالی و مالیاتی
خیلـی اهمیـت دارد .االن اداره مالیـات مـیرود و
پروندههـای هفت ،هشـت سـال پیش را بررسـی
میکنـد ،یکدفعـه میبینیـد ایـراد میگیـرد .با
اینکـه ما فکـر میکردیم کامال در مسـیر قانونی
حرکتـی میکنیـم ،اما بـه دلیل ضعـف اطالعات
مالیاتیمـان  50میلیـون تومـان جریمه شـدهایم
که مربوط به هفت ،هشـت سـال پیش و اشـتباه
حسـابدار مـا در آن ایـام اسـت.
 چقـدر نکتـه! بـا ایـن حسـاب بایـد
حـواس شـخص بـه خیلـی چیزهـا جمع
باشـد...
بلـه .یک کتابی هسـت بـه نام «عبـور از توفان»
کـه فکـر میکنـم چـاپ مرکـز رشـد دانشـگاه
شـریف اسـت .کتـاب بسـیار خوبـی اسـت و
بهطـور مختصـر و مفیـد همـه این مراحـل را از
نقطـه صفـر تـا جایـی که یک شـرکت بـه بلوغ
میرسـد ،گفتـه .توصیـه میکنم دوسـتانی که
میخواهنـد یـک شـرکتی را اسـتارتآپ کنند،
ایـن کتـاب را بخواننـد .چـون در ایـران ثبـت
شـرکت فوقالعـاده سـاده اسـت و مدیرعامـل
شـدن از آن هـم سـادهتر .مـن دیدم دوسـتانی
کـه یـک شـرکتی را بـه ثبـت میرسـانند ،میز
و صندلـی قشـنگی میگیرنـد و کارت ویزیـت
چـاپ میکننـد و فکـر میکننـد مـن حـاال
مدیرعامـل شـدم .ایـن میتواند یـک تله خیلی
بـد بـرای افـراد باشـد کـه فکـر کننـد بـا ثبت
شـرکت میتوانیـم موفق باشـیم .اما طبـق آمار
بسـیاری از این شـرکتها در سـال اول شکست
میخورنـد .ثبـت یـک شـرکت بـه معنـی تولد
یـک بچه اسـت .اگـر به این بچه نرسـی ،مریض
میشـود و ممکـن اسـت تلـف شـود.
 عمـده مشـکالتی کـه باعـث میشـود
ایـن بچـه تلـف شـود ،از کجـا ناشـی
میشـو د ؟
ببینیـد ،اشـخاص در بـدو امـر گاهـی وقتهـا
تعهدات مالیای را برای خودشـان ایجاد میکنند
کـه ایـن کار ممکن اسـت باعث بدهکاری شـود.
مبلـغ پروژههایـی کـه مسـئولیتش را بـه عهـده

میگیرنـد ،بایـد طوری باشـد که اگر بـا موفقیت
همـراه نشـد ،طـرف بتوانـد خسـارتهایش را
پرداخـت کنـد .دیـدهام کسـانی را که محاسـبات
اقتصادیشـان در یـک پروژه اشـتباه بـوده و بعدا
نتوانسـتند بـه تعهداتشـان عمل کننـد و مجبور
شـدند چنـد سـال زنـدان برونـد ،یا پدر شـخص
مجبـور شـده خانـهاش را بفروشـد .بنابرایـن در
پروژههایـی کـه در آن تجربـهای ندارنـد ،حتما از
باتجربهها مشـورت بگیرند و نگران دزدیده شـدن
ایدهشـان نباشـند .بعـد از مدتـی که افـراد تجربه
کسـب کردنـد ،کار خیلی راحتتر میشـود .مثل
دوچرخهسـواری کـه اولش سـخت اسـت و زمین
خـوردن دارد ،ولـی وقتـی طـرف راه افتـاد ،دیگر
میتوانـد خیلـی خـوب ادامـه دهد.
 اهمیـت تجربـه چیـزی اسـت کـه
بسـیاری از مدیـران عامـل موفـق روی
آن تاکیـد دارنـد .بـه نظرتـان چـه راهی
مناسـب اسـت تـا افـراد کسـب تجربـه
کننـد؟
اگـر افـراد بتواننـد پیش از شـروع کار شـخصی،
کنـار یـک مجموعه آرامآرام تجربه کسـب کنند،
احتمـال موفقیتشـان خیلـی بیشـتر اسـت .مـا
ایـن را در بـازار هـم میبینیـم .کسـی کـه رفته
در مغـازه پدرش چند سـال تجربه کسـب کرده،
بعـدا وقتـی کـه میخواهـد روی پـای خـودش
بایسـتد ،خیلـی موفقتـر از منـی اسـت که هیچ
تجربـهای نـدارم .از قدیـم گفتهانـد «کاملـی گر
خـاک گیرد ،زر شـود /ناقص ار زر برد ،خاکسـتر
شـود» .بنـده وقتـی که آشـنایی نـدارم ،اگر یک
میلیـارد بدهنـد و بگوینـد بـرو در بـازار پارچـه
فعالیـت کن ،سـال دیگر این موقع یـک میلیارد
هم بدهکارم .اما کسـی که در این حوزه سـالها
کار کـرده ،اگـر همـه پولـش را هـم از او بگیرید،
یکی ،دو سـال بعد میبینید دوباره توانسـته سـر
جـای اولـش برگردد .علـم خیلی مهم اسـت ،اما
علـم تنها همین کاغذی نیسـت که تحت عنوان
مدرک دسـت ما میدهند .در بازار کسـی هست
کـه سـطح تحصیالتـش در حد دیپلم یا سـیکل
اسـت ،ولـی دکتـرای بـازار دارد .بچههـا بایـد

برونـد یکسـری از مدرکهـا را در بـازار بگیرند.
کاغـذ هـم بهشـان نمیدهند و فقـط تجربههای
نانوشـته اسـت .معموال خیلی از فارغالتحصیالن
مـا فقط پشـت میـز و سـر کالس درس بودهاند.
یکدفعـه ورود پیـدا کـردن بـه بـازار بـرای ایـن
افـراد کار خطرناکی اسـت.
 نظرتـان دربـاره اسـتارتآپ ویکندها و
شـرکتهای شـتابدهنده چیسـت؟
علیاالصـول کار شـرکتهای شـتابدهنده
بسـیار خـوب اسـت .مثلا میآینـد سـراغ من.
از آن طرف هم کسـی هسـت که پـول و تجربه
دارد و ارزیابـیاش ایـن اسـت کـه محصـول
شـرکت پوشـشهای نانوسـاختار میتوانـد
خـوب فـروش رود .او حتـی روی R&D
سـرمایهگذاری میکنـد و میگویـد پـول از من
و تخصـص از تـو .امـا مسـائل حقوقـی بایـد از
اول شـفاف باشـد که مشـخص شـود هر کسـی
کارش چیسـت ،چقـدر باید هزینه کند و سـود
ببـرد؟ حتـی اینهـا را هـم بایـد بـه شـرکتها
یـاد داد .االن خیلیهـا هسـتند که ایـده خوبی
دارنـد ،ولـی سـرمایه و تجربـه ندارنـد .یکـی از
کارهـای خوبـی کـه مراکـز رشـد دانشـگاهها
انجـام میدهنـد ،این اسـت کـه میگویند خب
تـو ایـده داری بیـا ،مـن بـه تـو فضـا ،اینترنت،
خـط تلفـن و پشـتیبانی اداری میدهـم .دو
سـال وقـت داری ببینـم میتوانـی محصولت را
بفروشـی و روی پـای خودت بایسـتی؟ به نظرم
ذهنیتهـا را بایـد یـک مقـدار عـوض کـرد.
در دانشـگاه دانشـجویی داشـتم کـه یـک ایـده
فوقالعـاده غلـط و ناپختـه داشـت ،ولـی وقتـی
میخواسـت از مـن مشـورت بگیرد ،میترسـید
ایـدهاش را کامـل بگویـد .تصورش ایـن بود که
ممکـن اسـت مـن بیایـم از ایـده او اسـتفاده
کنـم و خـودم ایـن کار را بکنـم .بحـث حقوقی
و مالکیتهـای معنـوی اگـر اینجـا خـوب جـا
بیفتـد ،خیلـی از مشـکالت مـا کـم میشـود.
همـه چیـز باید هموزن و متناسـب با هم رشـد
کنـد؛ تامین منابـع مالی ،آموزشها ،پشـتیبانی
حقوقـی و...
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