اید ه خوبی دارد؟ پس تعلل نکنید!
 رضـا جمیلـی 
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گفتوگو

طباطبا�
گفتوگو ب� مسعود
ی
گ
ال�ن
ب
در�ره یز� بو� راهاندازی فروش�ه آن ی

مسعود طباطبایی در دنیای
کسبوکارهای آنالین ایران،
که دنیای خیلی بزرگی هم
نیست ،یکی از شناختهشدهها
محسوب میشود .موفقیت
کسبوکار فروش پوشاک
اینترنتی او خیلیها را ترغیب
کرده که استارتآپها و
ایدههای جدید را در این
حوزه بیازمایند .میگوید
راه خوبی در پیش کسانی
است که با ایده خوب و
پشتکار وارد میدان میشوند.
سایت بایکس که ذهنیت
عدم اقبال مشتری ایرانی
به خرید اینترنتی کیف و
کفش و لباس را تغییر داده،
یکی از فروشگاههای معتبر
اینترنتی در بین دوستداران
مد و پوشاک است .با او
درباره تجربه شخصیاش و
چالشهای تجارت الکترونیک
در ایران گفتوگو کردهایم.
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 بایکس چگونه متولد شد؟
عالقـه مـن بـه حـوزه تجـارت الکترونیـک بـه
سـال  82و شـروع کسـبوکار حرفـهای مـن
برمیگـردد کـه منجـر بـه تشـکیل شـرکت
هونوپـرداز در آن سـال شـد .البتـه فضـای
کسـبوکارهای اینترنتـی در آن زمـان بسـیار
نـو و جدیـد بـود و درنتیجـه من تا چند سـال
صرفا در حال بررسـی و شـناخت بـازار تجارت
الکترونیـک ایـران و کسـب تجربـه در حـوزه
تکنولـوژی بـودم .طـی سـال  88و  89تلاش
کـردم تـا حـوزه کسـبوکارهای آنالیـن را
بیشـتر رصـد کنم و رشـد دیجـیکاال از طریق
آمارهایـی کـه از فروششـان داشـتم ،بیشـتر و
بیشـتر ترغیبـم کـرد تـا ریسـک کنـم و یـک
کسـبوکار آنالیـن راه بینـدازم .سـال  89بـا
سـایت گروپان آشـنا شـدم که چاشنی تخفیف
را بهعنـوان روشـی بـرای کـم کـردن ریسـک
فـروش آنالیـن انتخـاب کـرده بود .بـا چنین
ایـدهای فعالیـت بایکـس از سـال  90بهعنوان
یـک سـایت خریدگروهی شـروع شـد و بعد از
دو سـال تصمیـم گرفتیـم کـه مسـیر را کمـی
تغییـر دهیـم و روی یک شـاخه خـاص تمرکز
کنیـم .پـس بایکـس را بهعنـوان اولین سـایت
فـروش آنالیـن لباس ،پوشـاک ،مـد و زیبایی
بـه سـوی ایـن بـازار سـوق دادیم.
 راهـی کـه از دانشـگاه تـا راهانـدازی
کسـبوکار پیمودیـد ،چگونه طی شـده
ا ست ؟
خـب البته مسـیری که مـن طی کردم ،شـاید
کمـی متفـاوت باشـد .چـون اصـوال تحصیالت
دانشـگاهی مـن کمـی متفـاوت بـود .مـن در
یـک کالـج کانادایـی کـه در ایـران نمایندگـی
داشـت ،تحصیـل کـردم .در حیـن دانشـگاه با
یکـی از همدورهایهـا و دو نفـر از دوسـتان
هممحلـیام اولین شـرکتم را راهانـدازی کردم
و بعـد از شـش مـاه دو نفـر از آنهـا از مـا
جـدا شـدند و بعـد از یـک سـال هـم شـرکت
را تعطیـل کردیـم .بعـد از آن از سـال  83تـا
 87در شـرکت رمیـس و  Statoilکـه یـک

شـرکت نفتـی شناختهشـده اسـت ،مشـغول
بـودم .تجربـه کار کـردن در یک شـرکت چند
ملیتـی و دانسـتن دیـدگاه و نگـرش آنهـا
بـه کار حرفـهای بـرای مـن خیلـی جـذاب و
ارزشـمند بود .همزمان طی  10سـال گذشـته
بـه تدریـس دورههـای تخصصی برنامهنویسـی
مشـغول بـودم .در یکـی از همیـن کالسهـای
آموزشـی بـا دوسـتی آشـنا شـدم کـه نتیجـه
این همـکاری راهاندازی مجدد شـرکت قبلیام
بـود .درنهایـت وقتـی ایـده بایکـس بـه ذهنـم
رسـید ،از او خواسـتم کـه شـرکت را تعطیـل
کنیـم و بایکـس را راهانـدازی کنیـم کـه البته
در ابتـدا مخالـف بـود و بعـد کـه مـن را خیلی
جـدی دیـد ،همـراه شـد و بایکس متولد شـد.
 تفـاوت مشـتری اینترنتـی با مشـتری
واقعی چیسـت؟
بـه نظرم بهطور کلـی خیلی تفاوتـی ندارند ،به
غیـر از اینکه اصوال مشـتریان اینترنتی سـطح
آگاهـی و اطالعـات باالتری دارنـد و البته توقع
بیشـتری هـم دارنـد .وقتـی کسـی اینترنتـی
خریـد میکند ،غالبا سـطح تحصیلات و طبقه
اجتماعـی باالتـری دارد و شـناختش از حـق و
حقـوق خـودش هـم بیشـتر اسـت .خدمـات
خـوب را از بـد بهخوبـی تشـخیص میدهـد.
بـه همیـن دلیل مـن با اینکـه دوسـال تجربه
فروشـندگی بـه صـورت سـنتی را هم داشـتم،
ولـی از روز اول راهاندازی بایکس و کسـبوکار
آنالیـن از برخـورد مشـتریان خوشـحال و
شـگفتزده شدم.
 بـرای اینکـه یـک اسـتارتآپ را از
آبوگل دربیاوریـد ،چـه تمهیداتـی باید
بیندیشـید؟ بهعبارتـی بـرای حـرام
نشـدن ایـده ،از قبـل چـه خطـرات و
موانعـی را بایـد در نظر داشـته باشـید؟
راسـتش تـا چنـد سـال پیش بـه اینکـه فقط
ایـده خیلـی مهـم اسـت ،اعتقـاد داشـتم .ولی
امـروز بایـد بگویـم کـه مهمتـر از ایـده نحـوه
اجرای آن اسـت .بسـیاری از آدمهـا و تیمها را
دیـدهام کـه ایدههـای نابی داشـتهاند و در اجرا

ضعیـف بودهانـد و درنهایـت ایـده از بیـن رفته
اسـت .امـا در مقابـل ایدههـای بسـیار معمولی
وقتـی درسـت اجـرا میشـوند ،میتواننـد بـه
یـک کسـبوکار موفـق تبدیـل شـوند .اصـوال
تمرکـز روی یـک موضـوع ،داشـتن تیـم
هماهنـگ و مـوزون هـم از نظـر دانـش فنـی
و هـم تجربـه تجـاری ،بررسـی و شـناخت
مشـتریان و درنهایـت اسـتمرار ،پیگیـری
و پشـتکار مهمتریـن اصـول موفقیـت یـک
اسـتارتآپ اسـت.
 صنعـت پوشـاک چقـدر مسـتعد
راهانـدازی اسـتارتآپهای جدیـد
اسـت؟ چـه ایدههایـی را میتـوان بـه
کسـانی کـه میخواهنـد وارد ایـن حوزه
شـوند ،توصیـه کـرد؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه متاسـفانه صنعـت
پوشـاک ایـران بهشـدت تحتتاثیـر واردات
و قاچـاق کاالسـت؛ موضوعـی کـه بـه
تولیدکنندههـا فشـار زیـادی آورده اسـت.
سـالهای گذشـته بـا بـاال رفتـن قیمـت دالر
کمـی بـازار تولیـد بهبـود پیـدا کـرده بـود که
در دو ،سـه سـال گذشـته بـا ثبـات قیمـت ارز
مجـددا واردات بسـیار بیشـتر شـده و عملا
تولیدکنندههـا بهشـدت ضعیـف شـدهاند .خود
مـا هـم در بایکـس حمایـت از تولیـد ایرانـی و
معرفـی برتریـن برندهـای ایرانی در کنـار ارائه
محصـوالت باکیفیـت وارداتـی را هـدف اصلی
خـود قـرار دادهایـم .اما در پاسـخ سـوال شـما
بایـد بگویـم در حـوزه اسـتارتآپهای جدیـد
خوشـبختانه طـی یـک سـال اخیـر مـوج
جدیـدی از راهاندازی کسـبوکارهای اینترنتی
در حـوزه پوشـاک راه افتـاده و شـاید تجربـه
موفـق بایکـس بهعنوان اولین سـایت تخصصی
پوشـاک ،مـد و زیبایـی راه را بـرای ورود بقیـه
فراهـم کـرده اسـت .به نظـرم ایدههـای زیادی
در ایـن حـوزه بـا تمرکـز بـر حمایـت از تولید
ایرانـی و برندهـای باکیفیـت داخلـی میتوانـد
زمینـه راهانـدازی یـک کسـبوکار موفـق
آنالیـن را بـرای جوانـان فراهـم کنـد.
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 چنـد نفـر نیـرو داریـد و چشـمانداز
خـود را چگونـه میبینیـد؟
در حـال حاضـر ما حـدود  30نفر نیـرو داریم.
البتـه در جـذب نیـرو بهشـدت سـختگیر
هسـتیم و سـعی میکنیـم تـا حـد امـکان
محدودیتهایـی را کـه داریم ،در نظـر بگیریم.
اصـوال بهعنـوان یک کسـبوکار آنالین سـعی
میکنیـم تـا حد ممکـن از تکنولوژی اسـتفاده
بهینـه کنیـم تا به نیـروی انسـانی کمتری نیاز
داشـته باشیم.
 کارآفرینـی در حوزه
تجـارت الکترونیـک
بیشـتر متکی بـر چه
فرقی نمیکند اصولی اسـت؟
لپتاپ باشد یا ایـن سـوالتان را خیلـی
کفش و لباس .مختصـر جـواب میدهم؛
با خدماتی خالقیـت و نـوآوری،
که بسیاری از شـناخت بازار ،تکنولوژی
فروشگاههای و مشـتریمداری .همین!
آنالین دارند  ،از کشف نیاز مشتری یا
مثل پرداخت جامعهتاشکلگیرییک
در محل ،عودت استارتآپ و درنهایت
وجه در صورت یک کسبوکار موفق
عدم رضایت از چقدر راه است؟
محصول ،تغییر شــاید کمتــر از یــک
سایز و رنگ مــاه! در صورتــی کــه
محصوالت به نیــاز مشــتری بهدرســتی
صورت رایگان ،شــناخته شــود و در
گارانتی اصالت بررســیهای اولیــه و
کاال و ...ریسک مطالعــات بــازار تاییــد
خرید اینترنتی به شــود ،بــه نظــر مــن
حداقل میرسد هرچــه ســریعتر بایــد
وارد بــازار شــد و ایــده را
در عمــل آزمــود .اصــوال
ت عمــل یکــی از مهمتریــن اصــول در
ســرع 
اســتارتآپهای اینترنتــی اســت .بگذاریــد
یــک مثــال بزنــم .ســال  89ایــده بایکــس
بــه ذهنــم رســید (بــا کمــک گرفتــن از ایــده
مشــابه خارجــی یعنــی ســایت گروپــان) .اگــر
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همــان موقــع بــدون فــوت وقــت و تــاش
بــرای توســعه سیســتم نرمافــزاری بــا اســتفاده
از یکــی از ابزارهــای موجــود اقــدام بــه
راهانــدازی بایکــس کــرده بــودم ،حداقــل شــش
مــاه از اولیــن ســایت رقیــب جلوتــر بــودم و
قاعدتــا هزینــه کمتــری بــرای ورود بــه بــازار
داشــتم .تعلــل مــن باعــث شــد رقیبــان زودتــر
وارد ایــن حــوزه شــوند.
 شـاید خیلی از دانشـجویان یا جوانانی
کـه به ایـن حـوزه عالقهمندند ،بپرسـند
اصـوال چطور میشـود اینترنتـی کفش و
لبـاس فروخت؟!
ایـن روزهـا باتوجـه بـه مشـغله روزانه مـردم و
مختصـات فرهنـگ شهرنشـینی ،بهتریـن راه
بـرای خریـد ،اینترنـت اسـت .فرقـی نمیکنـد
لپتـاپ باشـد یـا کفـش و لبـاس .بـا خدماتی
کـه بسـیاری از فروشـگاههای آنالیـن دارنـد،
مثـل پرداخـت در محـل ،عـودت وجـه در
صـورت عـدم رضایـت از محصول ،تغییر سـایز
و رنـگ محصوالت بـه صورت رایـگان ،گارانتی
اصالـت کاال و ...ریسـک خریـد اینترنتـی بـه
حداقـل میرسـد .بـه نظر من کسـی کـه فقط
یـک بـار خریـد اینترنتـی (اصال همیـن کفش
و لبـاس که شـما مثـال زدیـد!) را تجربه کند،
حداقـل بـرای نیازهـای عمومی ،سـخت حاضر
خواهـد شـد بـرود در خیابـان و دنبـال جـای
پـارک باشـد و دردسـرهای طـرح ترافیـک و
گرمـا و سـرما را بـه جـان بخرد!
 راهانـدازی کسـبوکار در حوزه تجارت
الکترونیک چـه سـختیها و چالشهایی
دارد؟
اصـوال راهانـدازی هـر کسـبوکاری سـخت
و پرچالـش اسـت و تجـارت الکترونیـک هـم
مشـکالت و چالشهـای خـودش را دارد .بـه
نظـر مـن ریسـک بـاال ،دردسـرهای اتصـال
بـازار سـنتی بـه دنیـای تجـارت الکترونیـک،
چالشهـای تکنولـوژی ،هزینههـای تبلیغات و
بازاریابـی و تامیـن و مدیریـت نیـروی انسـانی
متخصـص مهمتریـن چالشهـای راهانـدازی

کسـبوکار در حـوزه تجارت الکترونیک اسـت.
 یکی از مشـکالت اسـتارتآپها تامین
مالـی اسـت؛ در زمینـه فروشـگاههای
اینترنتـی چگونـه میتـوان این مشـکل
را حـل کرد؟
درحقیقــت ،باتوجــه بــه تجربــه جــذب
ســرمایهای کــه مــن در یــک ســال اخیــر
در بایکــس داشــتم ،میتوانــم بگویــم شــاید
تامیــن مالــی یکــی از ســادهترین و قابــل
حلتریــن مشــکالت استارتآپهاســت.
مخصوصــا طــی یــک ســال اخیــر بــا ورود
ســرمایهگذارهای مختلــف در حــوزه
تجــارت الکترونیــک کافــی اســت در جامعــه
کســبوکارهای اینترنتــی حضــور داشــته
باشــید تــا فعــاالن و ســرمایهگذارها شــما را
رصــد کننــد و بتوانیــد جــذب ســرمایه کنیــد.
البتــه مراکــز شــتابدهنده اســتارتآپها هــم
در چنــد ســال اخیــر فعــال شــدهاند کــه ایــن
موضــوع میتوانــد یکــی از گزینههــا بــرای
شــروع اســتارتآپ جوانهــای عالقهمنــد
باشــد.

 پیوند دادن کسبوکار سنتی و اینترنتی
برای نمونه خرید از تولیدکنندهای که به بازار
سنتی عادت کرده ،چگونه ممکن است؟
کار ســختی اســت .همانطــور کــه گفتــم،
پیونــد دادن تولیدکننــدهای کــه تــا دیــروز
قــرار بــوده محصوالتــش در ویتریــن یــک
بوتیــک فروختــه شــود و اصــول قیمتگذاری،
ارائــه و حتــی ســایزبندی ســنتی داشــته ،بــه
فضــای کســبوکارهای اینترنتــی کــه بایــد
نظــم و اصــول خــاص خــودش را داشــته
باشــد ،کار ســادهای نیســت .یــک مثــال
ســاده بزنــم .مــا در ایــران تعریــف درســتی
از انــدازه پیراهــن
 XLنداریــم! هرکســی
مطابــق الگــوی خــودش تعریفــی از  XLارائــه
میدهــد .جالبتــر اینکــه گاهــی محصــول
تولیــدی یــک کارخانــه طــی دو دوره مختلــف
اندازههــای مختلفــی بــرای ســایز  XLدارد!
خــب ایــن دردســرهایی را بــرای ما و مشــتری
ایجــاد میکنــد .امــا ایــن دردســرها آنقــدر
نیســت کــه کســی بخواهــد قیــد راهانــدازی
یــک کســبوکار آنالیــن را بزنــد.
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اینشرکتخانوادگی
 المـیرا حسـینـی 
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یکی از کارآفرینان معروف
و موفق معتقد بود نباید
با اقوام نزدیک شراکت
کرد ،چون نهتنها کارتان
پا نمیگیرد ،بلکه رابطه
عاطفی هم به مشکل
خواهد خورد .اما الناز
احمدی که با کمک و
حمایت مادی و معنوی
پدر و برادرش شرکت
نوین طیف پرتوگستر را
تاسیس کرده ،مثال نقض
این مدعاست .سابقه 9
ساله شرکت هم میگوید
بعید است در آینده
شراکت ،روابط خانوادگی
را تحتالشعاع قرار دهد.
خودشان میگویند اصال
این فضای خانوادگی ،راز
موفقیتشان است .اینکه
هر کسی که به گروهشان
اضافه میشود ،مثل عضوی
از خانواده با او برخورد
میکنند و همه در محیطی
صمیمی کار میکنند و
درس میخوانند .با الناز
احمدی از شرکت نوین
طیف و مصایب کارآفرین
بودن ،بهخصوص در دنیای
مردانه گپ زدیم .در این
گفتوگو کاوه احمدی ،برادر
خانم احمدی هم به برخی
از سواالت ما پاسخ گفت.

 شرکت نوین طیف پرتوگستر چه کار
میکند؟
شرکت ما تولیدکننده تجهیزات اندازهگیری
هستهای است؛ تجهیزات طیفسنجی هستهای
تولید میکنیم و به تجهیز آزمایشگاههای
هستهای دانشگاهها میپردازیم .در ابتدای
کار بیشتر هدف آموزشی داشتیم .یعنی
ساخت دستگاههایی که برای آموزش فیزیک
هستهای به کار میروند .بعدتر که تجربهمان
در این زمینه بیشتر شد ،وارد سیستمهای
اندازهگیری در نیروگاهها و تجهیزات حفاظتی
شدیم .در این شرکت محصوالت زیادی تولید
شده و توانایی تولید بسیاری محصوالت دیگر
را هم داریم که در صورتی که درخواست وجود
داشته باشد ،تولید میکنیم.
 یک مقدار جزئیتر توضیح میدهید؟
در آزمایشگاهها سیستمهای طیفسنجی
درواقع میزان رادیواکتیو موجود در محیطهای
مختلف را میتواند اندازهگیری کند .یعنی
هم اندازهگیری انجام میدهد و هم نوع ماده
رادیوایزوتوپ را تشخیص میدهد .در مورد
تجهیزات آموزشی که ارائه میدهیم ،یکسری
سیستمها به صورت کیتهای مجزا داریم.
مثل آشکارساز گایگر مولر که اولین سیستمی
است که برای آموزش به دانشجویان استفاده
میشود .این دستگاه یک شمارنده است که
پایه دوزیمترهایی است که در نیروگاهها یا
در بیمارستانها و تجهیزات پزشکی استفاده
میشود ،چون هم گاما و هم پرتو ایکس را
اندازهگیری میکند .در اصل ما مجموعهای
از آزمایشها را به دانشگاهها ارائه میدهیم.
البته اساتید دانشگاه میتوانند هر آزمایشی
میخواهند طراحی کنند و سفارش دهند.
بعد کمکم وارد اندازهگیریهای پیشرفتهتر
میشویم .یعنی تشخیص رادیوایزوتوپها هست
با آشکارسازها و تجهیزات الکترونیکی وابسته
به آن .در این قسمت باز هم یک بخشی به
کارهای آموزشی برمیگردد .ما با سیستمهای
سادهتر مفاهیم اولیه را یاد میدهیم تا زمانی
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که میخواهند وارد صنعت شوند ،با اساس
اندازهگیری و طیفسنجی آشنا باشند.
 اندازهگیری و طیفسنجی در صنعت چه
استفادهای دارد؟
قسـمتی که ما روی آن کار میکنیم ،بیشـتر به
ایمنی مربوط اسـت .مثال سیسـتمهای تولیدی
مـا در بخشهای مختلف سـازمان انـرژی اتمی
نصـب میشـود و میـزان رادیواکتیـوی را کـه
در فضـا وجـود دارد ،اندازهگیـری میکنـد.
حـاال اگـر اندازهگیـری داخـل نیـروگاه باشـد،
اسـتانداردها و کاربردهای
خاصـی دارد و اگـر خارج
از نیـروگاه و در محیـط
وقتی مدیر شرکت باشد ،شـرایط الکترونیک
یک خانم است ،خـاص و متفاوتتـری را
کارکنان شرکت میطلبـد .ایـن کار به این
خیلی راحتتر علـت اسـت کـه مطمئـن
اعتماد میکنند باشـیم میزان تشعشـعات
و مطمئن هستند افزایـش پیـدا نمیکنـد.
که در این شرکت مسـئله رادیواکتیوهـای
امنیت وجود دارد طبیعـی زمیـن هـم
و کارها براساس هسـت .بعضـی از نقـاط
اعتماد انجام بـه صورت طبیعـی میزان
میشود .کسانی رادیواکتیـو باالتری دارند،
هم که برای مثلا نزدیک معـادن یا در
مصاحبه میآیند ،مرزهـا کـه بایـد کنتـرل
میفهمند یک جو شـود .بـه ایـن شـکل
صمیمی داریم که اطالعـات و دادههـای
صددرصد روی کار مختلـف از سـطح کشـور
و تحقیقات استوار بـه دسـت میآیـد کـه
است و حالت بایـد اینهـا را جمعآوری
تجاری ندارد و آنالیـز کـرد.
 اصوال در کشور ما
حتی مراکز دولتی
خرید از کشورهای خارجی را به خرید
کاالی داخلی ترجیح میدهند .شما چطور
توانستید آنها را قانع کنید؟ استاندارد
خاصی کسب کردید یا شرایط تحریم به
کمکتان آمد؟
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نمیشود گفت که شرایط تحریم تاثیری
نداشت ،چون باالخره وقتی خرید خیلی مشکل
میشود ،مجبور میشوند به سازندههای داخلی
اعتماد کنند .ولی ما از سال  85و قبل تحریم
کارمان را شروع کردیم .در آن دوران نسبتا
خرید قطعات خیلی راحتتر بود ،ولی باز هم
در همان موقع بعضی کشورها مثل آمریکا اصال
فروش مستقیم به ایران نداشتند .اما میشد با
واسطه و بدون مشکالت زیادی خرید کرد ،ولی
بعد از تحریم خریدها مشکلتر شد .بهعالوه
بعضی از اساتید دانشگاهها اعتماد کردند و ما
تضمین دادیم که دستگاهمان درست کار کند.
از سویی دیگر آنها هم با مشکالت خرید از
خارج آشنا هستند .مثال وقتی که سیستم یک
مشکل کوچکی پیدا میکند ،دریافت خدمات
پس از فروش خیلی مشکل است .معموال
خدمات پس از فروش آن دستگاهها را هم ما
برایشان انجام میدادیم .برای همین سادهتر
اعتماد میکنند.
 از خدمات پس از فروش شروع کردید یا
همزمان بود؟
در اصل همزمان بود .وقتی شما میروید یک
دستگاهی را نصب میکنید که از یک شرکتی
خریداری شده ،این باعث میشود که هم
خودتان با مشکالت مختلف تجهیزات آشنا
شوید ،هم اینکه بفهمید چه چیزهایی را باید
درست کنید .کمکم سیستمهایی که تولید
کردیم ،تفاوت چندانی با سیستمهای خارجی
نداشت .البته به مرور آدم ایرادهای دستگاهش
را پیدا میکند .سال  85که شروع کردیم ،یکی
از اساتید معروف و متبحر فیزیک هستهای به
ما اعتماد کرد و دستگاهی را خریداری کرد.
دستگاهی که هنوز هم که هنوز است ،دارند
از آن استفاده میکنند و به دانشگاههای
مختلف توصیه میکنند .این باعث میشود
که خدمات پس از فروش و تعویض هم برای
خودشان راحتتر باشد .چون ما برای خدمات
پس از فروش هزینهای دریافت نمیکنیم و اگر
مشکلی برایشان پیش بیاید و مثال در دانشگاه

استادی عوض شود ،باز استاد جدید میتواند
در مورد دستگاهها آموزش ببیند.
 بعد از تحریمها عالقه به خرید از شما
بیشتر شد؟
بیشتر بهخاطر تجربه و تخصص و پروپوزالهایی
بود که میدادیم .مثال اوایل برای سیستمهایی
که درخواست میکردند ،یک پروپوزال فنی
میدادیم .آنها هم بررسی میکردند و
میدیدند همه چیز در نظر گرفته شده ،پس
اعتماد میکردند .البته دستگاههای ما قیمت
ارزانتری دارند .از طرفی وقتی کشورهایی
مثل روسیه میآیند در ایران کار میکنند،
هزینههای خیلی زیادی میگیرند ،مدت زمان
زیادی طول میدهند و درنهایت هم خیلی
وقتها کار را انجام نمیدهند و میروند .ولی
ما چون در دسترس هستیم ،خیلی راحت هر
وقت که خواستند ،میتوانیم سر دستگاهها
برای رفع مشکالت حاضر شویم .در ضمن با
شرایط کشورمان هم آشنا هستیم و دستگاهها
را متناسب با شرایط آبوهوایی تغییر میدهیم.
 مگر تاثیر میگذارد؟
بله .دستگاههای خارجی در جایی مثل بوشهر
که رطوبت باالیی دارد ،به مدت مثال سه ،چهار
ماه کار میکند و از بین میرود .اینها دوباره
باید هزینه زیادی بدهند و خریداری کنند.
درحالیکه میشود با یک تغییرات جزئی در
دستگاه اینها را طوری درست کرد که نسبت
به رطوبت مقاومتر باشند.
 نگران برداشته شدن تحریمها نیستید؟
نه .اتفاقا ارتباطات بیشتر که برقرار شود،
تجربیات ما هم بیشتر میشود .میتوانیم
فروشمان را گسترش بدهیم .هم راحتتر کار
میکنیم و هم خرید تجهیزات اولیه برایمان
آسانتر میشود .بهعالوه میتوانیم با کشورهای
دیگر همکاری کنیم.
 چه نوع همکاری؟
تبادل علمی ،تبادل تجهیزات .خب میشود
کارهای بهتر و بزرگتری انجام داد .چون
فناوری تولید پایه این سیستمهای اندازهگیری

را داریم ،ولی برای اینکه گسترش بدهیم ،بهتر
است که با کشورهای پیشرفتهتر تعامل داشته
باشیم.
 سرمایه اولیهتان را از کجا آوردید؟
چون شرکت ما یک شرکت خانوادگی است،
سرمایهاش را پدرم گذاشت .ایشان خیلی
حمایت و راهنمایی کرد.
 سرمایه اولیه چقدر بود؟
سرمایهمان خیلی کم بود .بهتر است اینها را
برادرم توضیح دهد که بیشتر درگیر مسائل
مالی است .مقدار خیلی
کمی بود.
کاوه احمـدی :در ابتدای
کار شـرکت ،بـا یـک اساس پیشرفت
سـرمایه اولیـه خیلـی کم شرکت نیازسنجی
شـروع کردیم .امـا با توجه درست و همدلی
بـه اینکـه ایـده اولیهمـان است که در
در خصـوص نحوه سـاخت پرسنل کاری
دسـتگاه نـو بـود و ثبـت وجود دارد .اساس
اختراع داشتیم ،با استقبال شرکت خانوادگی
خوبـی از جانب دانشـگاهها است و سیاستمان
مواجـه شـدیم و همـان این بوده که با
اوایـل براسـاس فـروش ،بقیه پرسنل هم
کار را گسـترش دادیـم .به صورت خانواده
بهخاطـر نوآوریمـان هـم برخورد کنیم .در
پیشبینـی میکردیـم این محیط سعی
کـه بـازار خواهیم داشـت .بر این است که
هرچنـد در سـالهای اول نیازهای همه تا
خیلی سـخت بود ،اما االن حد ممکن برآورده
بـه جایـی رسـیدهایم کـه شود و فکر
بیش از  60 ،50آزمایشـگاه میکنم این اساس
و مرکـز از وسـایل مـا پیشرفت ماست
اسـتفاده میکننـد.
 چرا دردسر شرکت را
به جان خریدید؟ بهتر نبود یک جا کارمند
بشوید و سر ماه حقوق مطمئن بگیرید؟
اصال در این زمینه شرکتهای خیلی زیادی کار
نمیکنند .چون کشور ما میخواهد نیروگاههای
هستهای داشته باشد و برقش را از این طریق
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تامین کند ،پیشبینی میکردیم تعداد افرادی
که بخواهند در این زمینه آموزش ببینند ،زیاد
باشد؛ کسانی که باید در این حوزه تحقیق کنند.
چون در این زمینه کشورهای پیشرفتهتر تمایلی
ندارند کشورهایی مثل ما پیشرفت کنند و
همکاری نمیکنند .ممکن هم هست حق داشته
باشند ،چون تکنولوژیای است که خودشان به
دست آوردهاند و میخواهند آن را تبدیل به
پول کنند .بر این اساس ما اولین شرکتی بودیم
که این کار را انجام دادیم و در حال حاضر هم
تعداد شرکتها در این کار خیلی کم است .البته
واردکننده زیاد داریم ،ولی تولیدکننده ،نه .از
طرف دیگر اینکه یک نفر خودش کاری را انجام
دهد ،روحیه خاصی میخواهد که در ما بوده و
فکر میکردیم که میتوانیم از پس یکچنین
کاری بربیاییم .از طرفی دیگر زمانی که مدیریت
و روحیه کار کردن و مسئولیتپذیری در یک
فردی باشد ،شخص ترجیح میدهد که خودش
یک کار جدید انجام دهد .مشکالت خیلی زیادی
هم داشتیم.
 چه مشکالتی؟
ببینید ،شرکتهایی مثل ما که برپایه دانش
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بنا شدهاند ،خیلی در مورد امور مالی و خرید و
فروش اطالعات ندارند .ما بیشتر روی تحقیق
و تولید و این چیزها سرمایهگذاری و توجه
میکنیم و این باعث میشود مشکالت زیادی
در حوزههای دیگر داشته باشیم .در مرحله اول
یک مقدار سخت است.
 االن چند نفر برای شما کار میکنند؟
حدود  9نفر هستندکه در کارگاهمان فعالیت
میکنند و به مرور هم قصد داریم که بخشهای
مختلفی را اضافه کنیم .اگر تحریمها برداشته
شود ،بخش تولید را گسترش میدهیم.
کاوه احمدی :اساس پیشرفت شرکت
نیازسنجی درست و همدلی است که در پرسنل
کاری وجود دارد .اساس شرکت خانوادگی
است و سیاستمان این بوده که با بقیه پرسنل
هم به صورت خانواده برخورد کنیم .در این
محیط سعی بر این است که نیازهای همه تا
حد ممکن برآورده شود و فکر میکنم این
اساس پیشرفت ماست.
 چطـور پرسـنل خودتـان را انتخـاب
میکنیـد ؟
از طریق مصاحبه .آگهی میدهیم و دعوت

به کار میکنیم .البته مسئلهای هم وجود
دارد که به مرور آن را فهمیدهام .اینکه وقتی
مدیر شرکت یک خانم است ،کارکنان شرکت
خیلی راحتتر اعتماد میکنند و مطمئن
هستند که در این شرکت امنیت وجود دارد
و کارها براساس اعتماد انجام میشود .کسانی
هم که برای مصاحبه میآیند ،میفهمند یک
جو صمیمی داریم که صددرصد روی کار و
تحقیقات استوار است و حالت تجاری ندارد.
 مالکتان برای پذیرفتن نیروی انسانی
چه چیزهایی است؟
توانایی فنیشان .البته صددرصد اخالق افراد
هم مهم است که این را به مرور میشود در
افراد تشخیص داد .بعدتر به این افراد آموزش
هم میدهیم ،چون خیلی از چیزهایی را که
اوایل به صورت تجربی باید یاد بگیرند ،بلد
نیستند .بهعالوه از آنها حمایت میکنیم که
تحصیالتشان را ادامه دهند .بیشتر خانمهایی
که اینجا بودند ،در مراتب باالتری پذیرفته
شدند و ادامه دادند .چون ما هم دائم در حال
تحصیل بودیم ،از این کار حمایت میکنیم.
کاوه احمدی :مثال یکی از خانمها االن در
کشور آلمان دکترا میخواند .سه نفر دیگر هم
بودند که وقتی وارد کار شدند ،لیسانس داشتند
و االن فوق لیسانس دارند.
 این جدا شدن آدمها برای تحصیل به
شرکتتان ضربه نمیزند؟
تا حدودی چرا .باالخره این جدا شدن باعث
میشود که ما مجبور باشیم شخص دیگری را
جایگزین کنیم ،ولی به نظرات افراد هم احترام
میگذاریم.
 گفتید خودتان هم دائم در حال تحصیل
هستید.
بله .برادرم دانشجوی سال اول دکترای کامپیوتر
در دانشگاه شهید بهشتی است .من هم از
دانشگاه تبریز دکترای فیزیک حالت جامد
دارم .هر سه دوره آنجا بودم .وقتی لیسانسم
تمام شده بود ،این شرکت را تاسیس کردیم.
البته از قبلش هم یک کارهایی به صورت

غیررسمی انجام میدادیم که همان نصب و
راهاندازی و تعمیرات و خدمات پس از فروش
بود .ولی از سال  83که وارد دوره فوق لیسانس
شدم ،کار را جدیتر شروع کردم و پدر و برادرم
حمایتم کردند ،چون کار و تحصیل همزمان
مشکل است.
 خانـم دکتـر ،ممکـن اسـت خانمها را
در بعضـی عرصههـا جـدی نگیرنـد .دنیا
تقریبا شـکل مردانـهای دارد کـه ممکن
اسـت مشـکل ایجاد کنـد .اینکـه پدر و
برادرتـان کمـک حالتان بودهانـد ،خیلی
کمککننـده بـوده اسـت ،امـا بهطـور
کلـی در ایـن مسـیر چقـدر بهخاطر زن
بـودن بـه مشـکل خوردید؟
بیشتر از آنکه چنین چیزی واقعا در جامعه
وجود داشته باشد ،این تفکر در خود ما وجود
دارد که میترسیم وارد جامعه شویم .خود
من در برخوردهایی که در جاهای مختلف و
سازمانها داشتم ،برخوردهای بدی ندیدم.
بنابراین به نظرم بیشتر آن ترس درونی است
و ما خودمان ،خودمان را جدی نمیگیریم.
پس خودمان نباید بترسیم ،وارد کار شویم و
اثبات کنیم .البته که حمایت نزدیکان خیلی
موثر است .زنها دارای قابلیتهای خیلی
زیادی هستند و باید این قابلیتها استفاده
شود و توسط آقایان نزدیک به خانمها جدی
گرفته شود .این جدی گرفته شدن ،روحیه
بیشتری به آدم میدهد تا بتواند در جامعه با
مشکالتی که پیش میآید ،مقابله کند .البته
در مورد اینکه کسی بخواهد استخدام شود،
تبعیضهایی وجود دارد .چون اگر بخواهید در
دانشگاه تدریس کنید ،سختگیریهایی است
که میگوید آقایان ،بهخصوص آقایان متاهل،
نسبت به خانمها اولویت دارند و خانمهای
مجرد را تقریبا استخدام نمیکنند .خود من
هم قبال تدریس میکردم ،ولی در حال حاضر
چون کارهای شرکت خیلی زیاد است ،در
دانشگاه شریف در گروهی بهخاطر عالقه خودم
کار میکنم.
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