


کارآفرینی فناورانۀ  داستان 

دکتر مهدی هادیان پور

مدیرعامل شرکت آیسان طب

از دانش به ثروت



کارآفرینی فناورانۀ  داستان 

دکتر مهدی هادیان پور

مدیرعامل شرکت آیسان طب

از دانش به ثروت



»از دانش به ثروت«

داستانکارآفرینیفناورانۀدکترهادیانپور

 مدیرعامل شرکت آیسان طب

 دفتر امور پژوهش و فناوري پارک فناوری پردیس 
 چاپ اول: تیرماه 1399

 تیراژ: 1,000 نسخه
قیمت: 20,000 تومان



فهرست
7مقدمهمقدمه

فصل اولفصل اول
15دانش آموز خالق

فصل دومفصل دوم

25در اتاق عمل
فصل سومفصل سوم

67پردیس فناوری
فصل چهارمفصل چهارم

95کارآفرینی
فصل پنجمفصل پنجم

110مصاحبه
130ضمائمضمائم



که مرا در سال های  تقدیم به همۀ عزیزانی 

پرفرازونشیب رسیدن به موفقیت، یاری رساندند.
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نازنین داس بی دستۀ ما

سال ها خوشۀ نارستۀ بذری را می چیند

که به دست پدران ما بر خاک نریخت

کودکان فردا

خرمن ِکشتۀ امروز تو را مي جویند

خواب و خاموشی امروز تو را

در حضور تاریخ

در نگاه فردا

هیچكس بر تو نخواهد بخشید

باز هم منتظری؟
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هیچكس بر در این خانه نخواهد کوبید

و نمی گوید برخیز

که صبح است

بهار آمده است

تو بهاری، آری!

خویش را باور کن                                      )دکتر مجتبی کاشانی(

***

از  داستان موفقیت دکتر مهدی هادیان پور داستان شخصی ست که سال 89، 

صفِر صفر، بدون سرمایه و پشتوانه، با قرض و وام، پا در مسیری گذاشت که 

حاال، خیلی ها حسرت موفقیت های علمی و تجاری و اجتماعی اش را می خورند. 

ُپرتحرکی  و  ُپرتپش  جوانان  داستان  همكارانشان،  و  هادیان پور  دکتر  ماجرای 

است که آرزوی فتح قله را دارند. از پنجرۀ خانه، منظرۀ کوهستان را مشاهده 

ارتفاعات  در  دارند  و  رفته اند  باالها  آن  به  که  را  کسانی  منظرۀ  و  می کنند، 

در  برسند.  آنجا  به  بتوانند  هم  آنها  کاش  که  می کنند  آرزو  می روند.  راه  بلند 

مرحلۀ آرزو نمی مانند. از رختخواب بلند می شوند، بیرون می آیند، لباس مناسب 

می پوشند، کفش مناسب به پا می کنند و به طرف کوه راه می افتند. به دامنۀ 

ُخل هایی  و  خاک  از  و  سختی ها،  از  بلندی ها،  و  پستی  از  می رسند،  که  کوه 

نمی رود. می دانند  نمی شوند، حوصله شان سر  راهشان می بینند، خسته  که سر 
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رسیدن به قله، مثل پریدن یک کبوتر نیست که پایشان را بگذارند، بپرند، به 

قله برسند و، تمام! می دانند موفقیت و رسیدن به قله، میان بر ندارد؛ خستگی و 

مأیوس شدن و راِه پرپیچ وخم دارد. می دانند قله، با سرعت و عجله، با نیم ساعت 

و یک ساعت راه افتادن، فتح شدنی نیست. مشتاقانه و صبورانه، با وجود تمام 

خود  نیروی  و  توان  همۀ  نََفس افتادن ها،  از  و  خستگی ها  و  مسیر  سختی های 

را به کار می گیرند و به حرکت خود ادامه می دهند. از طوالنی شدن زمان، از 

دراز بودن راه، از پی درپی آمدن گردنه ها و از در میاِن راه ماندن بعضی از رفیقاِن 

نیمه راه، نمی هراسند؛ و در نهایت به قله می رسند. 

قله کجاست؟ جایی است که این جوانان، پس از رسیدن به آن، از همه جهت 

لحاظ  از  می شوند،  تأمین  اقتصادی  لحاظ  از  می ایستند،  خودشان  پای  روی 

می کنند،  ایجاد  اشتغال  کشور  داخل  در  می رسند،  و صالح  سالم  به  اخالقی 

مانِع خروج ارز از کشور می شوند و ده ها و صدها منفعِت مادی و معنوی دیگر. 

***

با پرداختن به سرگذشت  دفتر امور پژوهش و فناوري پارک فناوری پردیس، 

شرکت های  و  جوانان  برای  راهی  چراغ  دارد  سعی  هادیان پور،  دکتر  جناب 

استارت آپی روشن  کند تا آنها را با مسیِر ُپرپیچ و خم و ناهموار موفقیت آشنا سازد. 

مرور  هادیان پور،  مهدی  دکتر  آقای  درس آموز  و  عبرت انگیز  سرگذشت  مرور 

دانش بنیان  و شرکت های  کارآفرین  جوانان  که  است  مسیری  بلندی  و  پستی 
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نوپا، خواه ناخواه به آن دچار خواهند شد. 

در  و  بادانش،  و  باتجربه  راهنمایی  راهنما؛  کتاب حاضر، کتابی  است در حكم 

عین حال جوان، که در طِی طریق و رسیدن به موفقیت، حكم کیمیا را دارد.

و  هادیان پور  دکتر  جناب  روزافزوِن  و  بیشتر  موفقیت های  شاهد  ان شاءاهلل 

همكاران محترمشان در آینده باشیم. 

***

دربارۀ مهدی هادیان پور 

دکتر مهدی هادیان پور متولد 16 مرداد 1363 در شهر تهران در یک خانوادۀ 

مذهبی ست.

ایشان دارای رزومۀ تحصیالتی و سوابق شغلی و افتخارات متعدد و متنوعی ست 

که از جملۀ آنها می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

ـ تكنسین اتاق عمل و مسئول آموزش پرستاری اتاق عمل چشم 

در مراکز مختلف درمانی از سال 81 

ـ مهندس برق قدرت 

ـ کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع 

ـ استاد دانشگاه در رشتۀ مهندسی صنایع؛ و استاد درس کارآفرینی 

سایر رشته های تحصیلی 

)به  مروارید  آب  درمانی  و  تشخیصی  روش های  کتاب  مؤلف  ـ 
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همراه دکتر سید مسیح هاشمی و خانم غزال خمسه(

پویای  برنامه ریزی  ISO؛   13485:2016 کتاب های  مترجم  ـ 

تصادفی شلدون راس و 100 آزمون آماری

ـ مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشكی دانش بنیان مستقر در پارک 

فناوری پردیس

ابتكار  عنوان  با  شمس  پروفسور  جشنوارۀ  طالی  مدال  دارای  ـ 

ـ بنیاد  جشنواره  دوازدهمین  بینایی  کارآفرین  و  دانش بنیان  عمل 

پروفسور محمدقلی شمس ـ 1398.

ـ دارای تندیس زرین شرکت برتر همگرای خارجی پارک فناوری 

پردیس سال 94

فناوری  پارک  ریاست  پردیس و  فرمانداری  از  تقدیر  لوح  دارای  ـ 

پردیس

ـ دارای بیش از ده   مقالۀ پژوهشی

ـ دارای ثبت اختراع اینجكتور کارتریج کارگزاری لنز داخل چشم 





فصل اول

دانش آموز خالق





فرزنِد آخر از یک خانوادۀ هفت نفرۀ مذهبی؛ و متولد مردادماه 63. 

یک دهۀ شصتی که با جنگ و صدای گلوله در تهراِن بزرگ چشم به جهان 

آن سال ها،  در  نیروهای مسلح شاغل.  در  پدرم  و  بود  خانه دار  مادرم  گشودم. 

جبهه ها  در  او  بود.  افتخارم  باعث  نمی دیدم،  خانواده  جمع  در  را  پدر  بااینكه 

می جنگید تا ما در شهر، آرامش و آسایش داشته باشیم.

دوران کودکی و نوجوانی ام مملو از شور و شوق و هیجان بود. 

و از همان دوران کودکی هم بچه  درس خوان بودم، هم بسیار خالق.

در دوراِن دانش آموزی ما، به دلیل افزایش شدید جمعیت دانش آموزی و کمبود 

بودند. من هم  گاهی سه شیفته(  )حتی  دو شیفته  مدارس  آموزشی،  فضاهای 

و  راهنمایی  دوران  در  مدارس،  همان  در  خواندم.  درس  مدارسی  چنین  در 
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در  که  علمی  مسابقات  در  بارها  و  بودم.  برتر  نفرات  جزو  همیشه  دبیرستان، 

مدارس سطح استان برگزار می شد، مقام کسب می کردم. چندبار برای شرکت 

در المپیادهای مختلف درسی انتخاب شدم.

در مدرسه، مسابقه های علمی مختلفی  می گذاشتند که من در همۀ اینها شرکت 

برای  می کردند  صدایم  صف  سر  دائم  که  بود  گرفته  جایزه  آن قدر  می کردم. 

بود.  عادی شده  قضیه  این  معلم ها  و  ناظم  و  مدیر  برای  دیگر  جایزه.  گرفتن 

گاهی هم خود بچه ها تا می فهمیدند قرار است از کسی تقدیر شود، زودتر از 

مجری داد می زدند: هادیان! هادیان!

نبود،  نقاشی ام خوب  بااینكه  که  دانش آموزی،  زمان  داشتیم  نقاشی  معلم  یک 

اعتقاد داشت من استعداد خاصی دارم. مادرم آمده بود مدرسه، معلم نقاشی مان 

نقاشی های مفهومی  این پسرت یک استعداد خاصی دارد.  بود  به مادرم گفته 

می کشد و قدرت تجزیه تحلیلش خیلی باالست. 

یا یک بار، اول سال، وقتی معلم تاریخ آمد سر کالسمان و حضور غیاب کرد، 

به من گفت: ببینم! تو برادر یحیی هستی؟

یحیی برادر بزرگ تر من بود و بازیگوشی اش زیاد بود. 

گفتم: بله. هستم. 

بخوانی، همین  داداشت درس  مثل  بخواهی  اگر  باشم  ها،  گفته  گفتنی  گفت: 
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اول، کاله مان قاطی می شود. 

آن زمان سال دوم دبیرستان بودم. گفتم: چشم. 

یک جلسه درس داد، جلسۀ دوم گفت: چه کسی حاضر است جلسۀ بعدی را 

بیاید کنفرانس بدهد؟ 

گفتم: من! 

گفت: تو؟

محكم گفتم: بله!

تعجب کرد، اما پذیرفت. جلسۀ بعد که رفتم کنفرانس دادم، کلی خوشش آمد. 

جلسه بعد گفت: کسی حاضر است این سلسلۀ زندیان را کنفرانس بدهد؟ 

باز گفتم: من! 

ارائه دادم،  رفتم دومرتبه کنفرانس دادم. سه چهار جلسه که رفتم و درس را 

گفت: نه! شما با داداشتان خیلی فرق دارید! 

خندیدم و گفتم: خواهش  می کنم! قابلی ندارد! 

را  فكرش  که  چیزی  تنها  تاریخ.  المپیاد  فرستاد  مرا  که  رسید  جای  به  کار 

نمی کردم! 

امتحان،  موقع  مثاًل  داشتم.  هم  شیطنت هایی  بودن،  درسخوان  ضمن  البته 

زکات علمم را می دادم! وسط میز یكی مانده به آخر می نشستم و از آنجا بچه ها 
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را تغذیه  می کردم.

***

که  دبیرستانی  بود.  پزشكی  مباحث  با  آشنایی  زندگی ام  عطف  نقطۀ  اولین 

کار  به  مشغول  تهران  اکرم  رسول  بیمارستان  داروخانۀ  در  تابستان ها  بودم، 

می شدم. یكی از دامادهایمان در این بیمارستان کار می کرد و تابستان ها برای 

بااینكه حقوقی دریافت  نباشم، مرا می برد داروخانه پیش خودش.  بیكار  اینكه 

نمی کردم، راضی بودم؛ داشتم با دنیای جدیدی آشنا می شدم. 

من  که  شد  باعث  این  برمی گشتیم.  باهم  عصر  و  می رفتم  دامادمان  با  صبح 

مخصوصًا  بشود.  آشنا  درمانی  مراکز  و  درمانی  سیستم  با  ذهنیتم  یک مقداری 

که  را  دارویی  تجهیزات  اسم  داروخانه  در  بودم.  کنجكاو  خیلی  من  اینكه 

 می شنیدم، همه اش  می پرسیدم: این چیه؟ اون چیه؟ کاربرد این چیه؟  با اون 

چیكار می کنن؟

دائم برایم سؤال پیش  می آمد. می پرسیدم و جواب می گرفتم و می اندوختم. 

عالقه  به خاطر  می کردند  فكر  خیلی ها  شد،  که  دبیرستان  رشتۀ  انتخاب  موقع 

به پزشكی، رشتۀ تجربی را انتخاب کنم، اما به رشتۀ ریاضی رفتم. به ریاضی 

و  جبر  و  هندسه  دبیرستان،  سوم  و  دوم  ریاضیات  مثاًل  داشتم؛  عالقه  خیلی 

احتمال و اینها را، تمامًا بیست  می شدم. تا جایی که در پیش دانشگاهی، وقتی 
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معلم هندسۀ گسسته  می آمد درس  می داد، من به ایشان توجه نمی کردم و توی 

کالس  می نشستم برای کنكور  می خواندم و برای خودم تست  می زدم. معلم به 

بقیۀ بچه ها می گفت: با هادیان کاری نداشته باشید.  بعد به من می گفت: با تو 

کاری ندارم، تو کار خودت را بكن، می دانم بلدی چه کار کنی. 

آخرش هم نمره ام در آن درس بیست شد.

بگیرد.  خاصی  نظم  نا خواه  خواه  زندگی ام  شد  باعث  ریاضی  به  عالقۀ  این 

ریاضیات علم نظم است و در همه جا، علی الخصوص در وضعیت های پیچیده، 

کمک می کند که آدم تجزیه و تحلیل درستی داشته باشد و تصمیم صحیحی 

بگیرد. درواقع ریاضیات درست فهمیدن صورت مسأله و درست فكر کردن برای 

رسیدن به جواب است.

ریاضی  کتاب های  که  داشتم  عالقه  ریاضی  به  آن قدر  دبیرستان  دوران  در 

سنگینی را می خواندم که در مدارس تدریس نمی شد. 

درس  محل  بچه های  یا  خودم  همكالسی های  به  می رفتم  دوران  آن  در 

یک  یا  ماست  دبه  یک  مثاًل  مادرشان  می آمد  ولی  نمی دادند  پولی   می دادم. 

ظرف رب یا یک چیز دیگری به مادرم  می داد. که خب برای من یک جوری 

البته گاهی هم  حس درآمد داشتن و پول درآوردن بود. خیلی ِکیف می کردم. 

بعضی ها مختصر پولی می دادند که برای خودم دفتر و خودکار و اینها می خریدم. 
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و  نبود  ویندوز  هنوز  دوره  آن  داشتم.  عالقه  بسیار  هم  روز  موضوعات  به 

کامیپوترها طبق Dos و NC بودند. بااینكه در خانه کامپیوتر نداشتیم، خیلی 

عالقه داشتم یاد بگیریم اینها را. به پدرم  می گفتم مرا بفرست فنی حرفه ای این 

دوره ها را بگذرانم، اما پدرم می گفت: پولش را ندارم نمی توانم. 

البته گاهی مادرم یواشكی پول جور می کرد که بعضی از این کالس ها را بروم 

و شرکت کنم.

***

از بچگی به من توی خونه می گفتند دکتر، گاهی هم داروخانه! بااین همه پدرم 

با دانشگاه رفتنم موافق نبود. چون پدرم نظا می  بود و تفكرات خاص خودش 

می گفت:  پدر  بود.  معمولی  حد  در  هم  خانواده ام  اقتصادی  وضعیت  داشت.  را 

بابا! مملكت که همه اش دکتر مهندس نمی خواهد، کارمند و نظامی و معلم هم 

الزم دارد. بروید یک کارمند چیزی بشوید که یک حقوق ثابت داشته باشید. 

یا  انتخاب کنند.  و  باشند  داشته  انتخاب شغل  می توانند  افراد سه دسته  اساسًا 

بود  دسته های  جزو  پدرم  کارآفرین.  یا  باشند،  خوداشتغال  یا  بشوند،  استخدام 

کارهای  که  داشتم  روحیه ای  بچگی  از  من  نداشت.  اما  ریسک پذیر  تفكر  که 

مختلفی می کردم و دوست داشتم مستقل باشم. عاشق جراحی هم بودم! خیلی 

را  یواشكی دل و روده شان  تلفن، وقتی خراب  می شد،  رادیو و  مانند  وسیله ها 
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می ریختم بیرون که ببینم قطعاتش چیست و چطوری کار می کند و چطور به 

هم وصل شده اند. 

آخرش هم همین عشق به جراحی، مرا به وادِی خاصی کشاند.





فصل دوم

در اتاق عمل





از  رفتم پیش یكی  بودم،  نتیجۀ کنكور  تابستان سال 81، همزمان که منتظر 

آشناهایمان در بازارحسن آباد که کار چرخ های آسان بر )چرخ های زیر یخچال( 

و قفل های اتوماتیک را انجام می داد. به عنوان وردست شروع به کار کردم و 

آنجا  ماه  دو  کاال.  تحویل  تا  کارها  پیگیری  از  می دادم؛  انجام  هم  همه کاری 

اما دیدم آنجا به دردم نمی خورد و آمدم بیرون. بعد رفتم پیش برادرم،  بودم، 

سبز  لوله های  نمایندگی  شرکت  اقوام،  از  یكی  با  رادیولوژی،  کار  کنار  در  که 

)لوله های روکار( را گرفته بود. برای کار بازاریابی آنجا مشغول به کار بودم تا 

مهرماه که جواب کنكور آمد. در دانشگاه دولتی، در یكی از شهرستان ها، رشتۀ 

تصمیم گیری  باید  برق.  مهندسی  رشتۀ  تهران،  در  بودم؛  شده  قبول  مهندسی 
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نمی توانستم  شهرستان  نمی دهد،  را  خرجم  پدرم  می دانستم  چون  می کردم. 

بروم. چند سال قبل، برادر بزرگم شهرستان قبول شد، رفت، اما پدرم خرجش 

این بار  و  داد  کنكور  دوباره  برگشت.  و  داد  انصراف  برادرم  بدهد،  نتوانست  را 

رادیولوژی شهید بهشتی قبول شد.

من هم دیدم اگر بخواهم در شهرستان به دانشگاه بروم، نمی توانم خرجم را 

دربیاورم. لذا تصمیم گرفتم به دانشگاه آزاد در همین تهران بروم تا بتوانم خرج 

تحصیل و زندگی خود را در بیاورم.

***

بیمارستان  در  که  دامادمان  آن   ،1381 شهریور  دانشگاه،  شروع  حین  در 

واحد  برای  بیمارستان  داد  خبر  من  به  بود،  کار  به  مشغول  اکرم  رسول 

و  آموزش  می کند.  جذب  نیرو  می شد،   ICU بخش  به  مربوط  که  تنفس 

نفر  پانزده  چهارده  حدود  کردم.  شرکت  رفتم  داشتند.  نیرو  جذب  آزمون 

یک  و  رفتند.  بد  شد  حالشان  آزمون  هنگام  یک عده  تعداد  این  از  که  بودیم 

می دادند. انصراف  و  می شد  بد  حالشان  آزمایش  و  آموزش  هنگام   تعدادی 

در  نبود.  هرکسی  کار  مجروح  و  بدحال  بیماران  دیدن  و  خون  دیدن  باالخره 

نهایت به چهار پنج نفر رسیدیم که در بین اینها، من نفر اول شدم و انتخاب 

این  به  بیشتر  از من  و  بود  کرده   ازدواج  آزمون،  آن  دوِم  نفر  دیدم  اما  شدم. 
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کار احتیاج داشت؛ این بود که رفتم دفتر پرستاری و گفتم:  می خواهم انصراف 

بدهم! 

گفتند: حاال که آموزش دیده ای و ارزیابی شده ای و نفر اول آزمون را به دست 

آوردی؟ چرا؟ 

از من  و  است  متأهل  آزمون شده،  نفر دوم  رد شده،  بنده  خدا که  این  گفتم: 

بیشتر به این کار احتیاج دارد. 

و گفت:  آمد  از من خوشش  بود،  گندمیان  نام  به  خانمی  زمان  آن  سوپروایزر 

باشد، برو، ولی مطمئن باش برای کار بعدی حتمًا با تو تماس می گیرم. 

***

واحد  در  کار  پیشنهاد  و  گرفتند  تماس  مجدد  بیمارستان  از   81 سال  مهرماه 

استریل اتاق عمِل چشم را پیشنهاد کردند، گفتند باید شش ماه دورۀ آموزش 

در واحد CSR مرکزی )واحد استریل مرکزی( را بگذرانم، بعد از این دوره برای 

اتاق عمل چشم فرستاده می شوم.

خالصه در بیمارستان مشغول به کار شدم، به همراه دو پرسنل دیگر کارهایی 

را  ابزارها  کارکرد  نحوۀ  داشتم  دوست  خیلی هم  گرفتم.  یاد  استریل  واحد  در 

بود، گفت:  خانم سختگیری  که  مسئول بخش  ماه،  از حدود شش  بعد  بدانم. 

دو نفر از این سه نفر را به همراه یكی از همكاران قدیم به اتاق عمل چشم 
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می فرستیم و یكی را نگه می داریم.

کردم  مرکزی حس   CSR در  ماندن  برای  اما  کردند.  انتخاب  مرا  هم  این بار 

از بچگی داشتم،  با توجه به روحیه ای که  دیگر چیزی برای یادگیری نیست. 

در  و  بودم  بیدار  شب  سه  تا  شب ها  بگیرم.  یاد  مختلف  چیزهای  می خواستم 

اوایل  بگیرم.  یاد  را  تا چیزهای مختلفی  سایت های مختلف جستجو  می کردم 

سال 82 رفتم دفتر پرستاری. به خانم گندمیان گفتم: من دیگر اینجا نمی توانم 

بمانم، می خواهم یک کاری انجام بدهم که سطح دانشم را باال ببرد و بعد از 

اینكه درسم تمام شد، دانش و تجربیات بیشتری داشته باشم.

ایشان هم پذیرفتند که بروم به اتاق عمل چشم. در اتاق عمل چشم، چیزهای 

بود  این  کردم،  که  کاری  اولین  داشت.  وجود  یادگیری  برای  زیادی  خیلی 

در  کتاب هایی  خریدم؛  را  ووگان  و  اسنل  سودارث؛  برونر  کتاب های  رفتم  که 

ارتباط با چشم پزشكی. می خواستم اطالعات کاملتری در خصوص بیماری ها و 

جراحی های چشم داشته باشم.

همزمان با کارم، درسم را هم در رشتۀ برق قدرت می خواندم؛ چون آدمی بودم 

که دوست داشتم پیشرفت کنم. 

با دریافت اولین حقوقم، کامپیوتر خریدم. بعد هم کم کم کتاب های مختلفی را 

  گرفتم  و  خواندم. می رفتم انقالب کتاب هایی دربارۀ اتاق عمل و مواد ضدعفونی 
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و استریل  می گرفتم  و می خواندم، خیلی دوست داشتم همه چیز را یاد بگیرم. 

را  استریل کننده  دستگاه های  و  شان  ترکیبات  با  را  ها  کننده  تمام ضدعفونی 

که  هم  ابزارهایی  دربارۀ  بودم.  گرفته  یاد  کاربردی شان  خاص  ویژگی های  با 

می آوردند، حساس بودم. دائم می پرسیدم: این چیست؟

بیشتر تحقیق  ابزارها  بعد آخر شب، می رفتم دربارۀ  آنها هم توضیح می دادند. 

می کردم. این شد که فرق همۀ ابزارهای جراحی را حفظ شده بودم.

در اتاق عمل، دستگاه هایی که آنجا داشتیم مثل اتوکال و سه فاز، مرتب خراب 

یک  دیدم  کردم  دقت  می آمدند،  درست کردنش  برای  که  شرکت  از  می شد. 

کنتاکتور و یک رله یا فیوز یا المنت سه فاز را تعویض می کنند، درست می شود. 

هر بار که برای تعویض می آمدند، حدود دویست تا سیصد هزار تومان دریافت 

می کردند؛ در حالی که دستمزد من آن زمان صد هزار تومان بود. بعد از چند 

بار تعمیر، رفتم پیش مسئول اتاق عمل، آقای بهزاد )بهزاد زمانی( گفتم: من 

می توانم این  دستگاه های خراب را تعمیر کنم. 

گفت: تو؟ مگر بلدی؟

خواهش  برقم.  رشتۀ  دانشجوری  هم  من  برقی ست.  مشكلشان  اینها  گفتم: 

می کنم به من اعتماد کنید.

گفت: باشد! به امتحانش می ارزد. 
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ناامیدتان نمی کنم. گفتم: 

یک ماه بعد، دستگاه خراب شد. مسئول اتاق عمل فرستاد دنبالم و گفت: این 

گوی و این میدان.

فاز   3 المنت  تهران.  برقی  وسایل  مرکز  الله زار،  رساندنم  را  خودم  فی الفور 

آمدم  گرفتم،  را  بود  الزم  که  وسایلی  باقی  و  متر  مولتی  و  رله  و  کنتاکتور  و 

بیمارستان عوض کردم. و دستگاه مثل روز اولش شروع کرد به کارکردن. با 

این موفقیت، نگاه مسئول اتاق عمل به من تغییر کرد و فهمید پسر بااستعدادی 

هستم. هرچند از پول خبری نبود! و  این کار را رایگان انجام می دادم. 

جالب اینكه زمان هایی که من شیفت بودم، دستگاه هیچ وقت خراب نمی شد. 

هر وقت هم در شیفت های دیگر خراب می شد، از دستگاه های دیگر استفاده 

هم  زاپاس  دستگاه  وقت ها  بعضی  کنم.  درست  را  دستگاه  من  تا  می کردند، 

خراب بود، که در این مواقع، برای درست کردن دستگاه خراب، تا صبح بیدار 

جراحی  عمل  و  نباشد  خراب  دستگاه  می آید،  که  بعدی  شیفت  که  می ماندم 

بیماران به تعویق نیفتد. 

اولیا فقط یک دستگاه را بلد بودم درست کنم. اما کم کم کار به جایی رسید که 

اتاق عمِل غیرچشم پزشكی(  )حتی  اتاق عمل خراب می شد  در  هر دستگاهی 

از  بعد  می کردم.  درستشان  و  می دادم  تشخیص  را  مشكلشان  و  می کردم  باز 
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تعمیر هم شناسنامه ای درست می کردم و می چسباندم روی دستگاه، که مثاًل 

فالن  سولفاته کردن  یا  پدال  خرابی  علت  به  دستگاه  این   82/5/12 تاریخ  در 

یا  باز شده، و فالن قطعه اش تعویض  یا قطعی کانكتور، توسط هادیان  قطعه 

تعمیر شده. 

گاهی هم وسط جراحی ها، یكی از دستگاه ها خراب می شد. همان زمان با من 

تماس می گرفتند که بروم در صحنه دستگاه را تعمیر کنم. من هم  می رفتم سر 

باز می کردم و عیب یابی می کردم، و در عرض چند  را  عمل، همانجا دستگاه 

دقیقه دستگاه را تعمیر  می کردم. 

آنقدر در این کار حرفه ای شده بودم که دیگر برای خودم جعبه ابزاری خاص 

درست کرده بودم.

در بیمارستان آقای بهزاد وظیفۀ آموزش به پرستارهای مختلف را هم برعهده 

سرکالس هایش  بدهد  اجازه  می کردم  خواهش  داشتم،  عالقه  چون  داشت. 

این چیزها پرسید. جواب  آناتومی و  استریل و  شرکت کنم. چند سوال دربارۀ 

دادم. وقتی دید اطالعات خیلی خوبی دارم، قبول کرد. من هم در کالس ها 

روی  بیشتر  مطالعات  هم  بعد  و  نت برداری؛  به  کردم  شروع  و  کردم  شرکت 

موضوعات مطروحه. بعد از چند مدت، گفتم: آقای بهزاد! می شود خواهش کنم 

فالن مبحث را اجازه بدهید من به بچه ها یاد بدهم؟

)اتاق   CSR واحد  مسئول  مرا  هستم،  مسلط  چقدر  دید  وقتی  و  کرد.  قبول 
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کرد. استریلیزاسیون( 

یكبار در یک جلسۀ آموزشی که در بیمارستان داشتیم، شروع کردم به بچه ها، 

رد   CSR واحد  پنجرۀ  پشت  از  بهزاد  آقای  دادن؛  آموزش  را  آناتومی  چشم 

و   CRS داخل  آمد  می کنم.  تدریس  آناتومی چشم  دارم  که  دید  مرا  می شد، 

گفت: هادیان! مگر تو آناتومی چشم را بلدی؟ 

گفتم: بله. از روی عالقه ام در این زمینه خیلی کتاب خوانده ام. 

بعد از این ماجرا، مسئولیت آموزش این قسمت را هم به من واگذار شد. 

من یک حقوق ثابت آنجا می گرفتم، یک درآمدی هم بابت آموزش پرسنل به 

آن اضافه شد. آقای بهزاد یک تنخواهی از پزشكان می گرفت به عنوان پِرکیس 

معادل  هم  من  به  می داد.  پرسنل  به  حقوق  از  جدا  اضافی(  کار  )حق الزحمۀ 

پرسنل اتاق عمل، و حتی بیشتر از آن را می داد. بعضًا  می گفت: آقای هادیان 

هم دستگاه درست می کند، هم آموزش می دهد؛ خالصه یک پِرکیس بیشتری 

باید به ایشان تعلق پیدا کند. 

***

سال 84 درسم در رشتۀ برق تمام شد. با برادرم در یک خانه زندگی می کردیم. 

برادرم پیشنهاد داد که بیا از اول باهم پزشكی بخوانیم. قبول نكردم. و گفتم 

می خواهم یک رشتۀ دیگر مهندسی را بخوانم و تا دکتری ادامه بدهم. 
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برای  دیدم  کردم،  تحقیق  خارجی  سایت های  در  بود،  آمده  تازه  صنایع  رشتۀ 

یا  کیفیت  کنترل  و  تولید  مدیر  یا  کیفیت  مدیر  یا  کارخانه  مدیر  کارهای 

سمت های مدیریتی که باروحیۀ من سازگاری دارد مناسب است. این شد که 

رویكرد جدیدی در پیش گرفتم و رفتم سراغ این رشته. بین سال های 81 تا 

85 به دلیل اینكه هم می بایست کار می کردم تا مخارج تحصیل و زندگی را 

دربیاورم، و هم به تحصیل و دانشگاه می پرداختم، و همزمان چند شیفت هم 

خانواده  از  جدا  زمان  آن  مجتبی،  برادرم  و  من  می کردم.  کار  روز  و هم  شب 

زندگی می کردیم و مستقل بودیم.

سال 85 بود که در بیمارستان رسول اکرم به دلیل فشار زیاد کاری، از هوش 

رفتم و بستری شدم. در اثر میزان فشار زیاد کاری که در این سال ها تحمل 

اتصال مفصلی  از  بودم؛ کمرم دچار نقص شد. مفصل ساکروایلیاک که  کرده 

استخوان خاجی که در سطح طرفی آن واقع شده با مفصل ایلیوم از استخوان 

هیپ به وجود می آید؛ ملتهب شد و موجب بروز کمر درد شد.

پیدا  انحنا  داشتم،  که  زیادی  فعالیت های  و  بی خوابی ها  اثر  در  فقرات  ستون 

راه  راه  می رفتم. هر یک کیلومتری که  بیرون که می رفتم، دست به کمر  کرد. 

 می رفتم، باید یک خورده می نشستم. 

پزشكان گفتند اگر از شدت فعالیت هایم کم نكنم، کارم به جراحی می رسد. این 
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بود که مجبور شدم شیفت شب کاریم را حذف کنم و تغییر محیط کاری بدهم.

***

در همان زمان بود که دکتر مسیح هاشمی که جراح و فوق تخصص شبكیۀ 

چشم است و استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران، دستم را گرفت و در حقم پدری 

کرد. ایشان که مدیر نشریۀ چشم خانه و مدیرمسئول نشریۀ سالم هم چشمی 

بود، سال 84  تولید تجهیزات چشم پزشكی، سهامدار اصلی  بود، و در شرکت 

کلینیكی در میدان ونک تهران راه انداخته بود به نام کلینیک مرکزی شهر، و 

مدیرعامل این کلینیک نیز بود.

خیلی  آدم  بود،  بی نظیری  تخصص  فوق  اینكه  بر  عالوه  هاشمی  دکتر  آقای 

خوبی و انسان بسیار شریفی نیز بود. به همۀ پرسنل آموزش های خوبی  می داد، 

و بدون اینكه وظیفه اش باشد کمكشان می کرد. هم در جراحی ها خیلی خالق 

بود، هم در امور مدیریتی. آقای دکتر مسیح هاشمی  بعد از کسالتی که برایم 

پیش آمد، و مشكالت بیمارستان رسول اکرم که در آن زمان برای کارم پیش 

 ،1386 سال  اردیبهشت  از  شهر  مرکزی  کلینیک  به  من  بردن  با  بود،  آمده 

نقش بزرگی در زندگیم  ایفا کرد. خب گاهی خوبی ها و محبت ها بدون اینكه 

اجتماعی  آینده شغلی و  بدانیم، می توانند زندگی و موقعیت  آینده  از  آن زمان 

باشد. داشته  اجتماع  در  زیادی  تاثیرگذاری  و  تغییر دهد  به شدت  را  فرد   یک 
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المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشون  مردم  ژاپن یک ضرب 

قرار گرفته :

به خاطر میخی نعلی افتاد

به خاطر نعلی اسبی افتاد

به خاطر اسبی سواری افتاد

به خاطر سواری جنگی شكست خورد

به خاطر شكستی مملكتی نابود شد

و همۀ اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نكوبیده بود...

همان  در  شاید  که  دارد  بزرگ  اثری  کوچک،  حتی  ما،  کار  هر  باشد  یادمان 

لحظه ما نبینیم.

***

میترال  دریچۀ  و  کمر درد  عارضه  علت  به  بیمارستان  در  که  زمانی  همان  در 

بهزاد   آقای  با  جدید  سوپروایزر  شد.  عوض  بخش  سوپروایزر  بودم،  بستری 

سرپرستار وقِت اتاق عمِل چشم مشكل داشت؛ در نهایت به بهانۀ اینكه آقای 

بهزاد شرکت تجهیزات پزشكی دارد، از کار در بیمارستان ایشان را معلق کرد. 

آقای بهزاد نیز که همان زمان در التاری برنده شده بود، بار سفر بست و از 

ایران به آمریكا رفت. این برای من خیلی ناراحت کننده بود؛ چون آقای بهزاد 
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مرا به خوبی می شناخت و اعتماد باالیی به من داشت. 

را  بیمارستان  دستگاه های  هم  من،  که  بود  رسیده  سوپروایزرجدید  گوش  به 

اینكه  و خالصه  می دهم،  آموزش  می روم، هم  می کنم، هم سر عمل  درست 

دست راست بهزاد هستم. ایشان در همان حال بیماری، آمد پیش من و به من 

گفت: یک کاری  می کنم که خودت مثل بهزاد از این بیمارستان بروی! 

بودم.  قراردادی  من  ولی  بود،  بیمارستان  رسمی  استخدام  بهزاد  آقای  حاال 

بخشی  یک  فرستادند  و  برداشتند  عمل  اتاق  از  را  من  نسبی،  بهبودی  از  بعد 

بفرستند  مرا  تمام شد،  کارم که  بودند  و سپرده  بود.  زیاد  کارهایش خیلی  که 

بودند  گفته  خون! خالصه  بانک  بروم  شد،  تمام  کارم  که  هم  آنجا  اورژانس! 

ترتیبی اتخاذ شود که تا صبح، نتوانم پلک روی هم بگذارم. 

در همین روزهای تاریک، یک روز ازطرف آقای دکتر هاشمی برایم پیام آمد 

دکتر  آقای  مرکزی.  کلینیک  بیایند  سه شنبه  روز  بگویید  هادیان  آقای  به  که 

مرا را در عمل ها  می دید و می دانست که بسیار پرجنب وجوش و فعال هستم.

سال 85 بود، یک روز سه شنبه ای رفتم کلینیک ایشان. به محض اینكه وارد 

تا  بود،  عمل  اتاق  مسئول  که  خانم خمسه  به  نام  خانمی  یک  کلینیک شدم، 

نام مرا پرسید و فهمید هادیان هستم، گفت: لباس بپوش برو اتاق عمل، آقای 

دکتر هاشمی  اتاق عمل 2 منتظر شماست. 
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رفتم دم در اتاق عمل. آقای دکتر آمد بیرون و جویای احوال شد. بعد گفت: 

اسكراب کن بیا سر عمل. 

عمل فیكو یا آب مروارید بود. رفتم سر عمل. آن روز هشت تا جراحی در کنار 

ایشان پشت سر گذاشتم.

عصر که کار تمام شد، به من گفت: از کی می توانی کارت را شروع کنی؟ 

گفتم: هر زمان که شما دستور بدهید. 

سِر ماه از بیمارستان رسول استعفا دادم و در کلینیک مرکزی شهر ) چشمخانه( 

مشغول به کار شدم.

***

به جای  که  کنم  کاری  گرفتم  تصمیم  کردم،  پیدا  که  و ضعفی  بیماری  از  بعد 

دستمزد، فكرمزد بگیرم!

توسعه یافته،  کشورهای  در  پیشرفته  سازمان ها  که  دیدم  هم  تحقیقاتم  در 

سودآوری فوق العاده شان برمی گردد به اهمیتی که به دانش و تجربۀ کارکنان 

بدنی،  فعالیت  و  حضور  به ازای  بیشتر  ما،  کشور  در  درحالی که  می دهند.  خود 

دستمزد پرداخت می شود. دیدم آن سازمان های پیشرفته از فكر کارمندان خود 

استفاده می کنند، ما هنوز از جسم کارکنان خود بهره می بریم.

لذا رفتم دنبال اینكه دانش مهندسی و چشم پزشكی ام را توأمان کامل تر کنم. 
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دانشم را آنقدر باال بردم که کار به جایی رسید برخی از جراح ها  می گفتند: وقتی 

من می آیم برای عمل، باید آقای هادیان در اتاق عمل باشد. 

بیمارستان  چشم  شبكیه  جراحی  آموزش  و  راه اندازی  مسئول   87 سال  از  و 

چمران شدم.

خالصه کم کم خودم را جا انداختم. و شروع کردم به آموزش آناتو می  چشم به 

نیروهایی که تازه تر بودند. این آموزش ها را با کمک مسئول اتاق عمل خانم 

خمسه انجام می دادم. با اجازۀ ایشان، زمانی که به اتاق عمل می رفتم، بچه ها 

بیماری ها و  را نشان می دادم و جهت آموزش  را می بردم و وسایل جراحی ها 

که  بعد  قوی تر  شدند.  کم کم  هم  آنها  می گذاشتم.  وقت  برایشان  جراحی ها 

این  جراح  به  و  می فرستادم  هم  جلو  را  آن ها  عمل  می بردم،  سر  را  بچه ها 

اطمینان را می دادم که هر اتفاقی بیافتد من اینجا هستم. این کار باعث می شد 

که آن ها تخصصی تر یاد بگیرند. 

ادامه می دادم و  بیماری ها و جراحی های چشم  به مطالعاتم در  در آن سال ها 

دیگر کتاب های AMERICAN ACADEMY را می خواندم.

در کلینیک که مشغول به کار در اتاق عمل بود، درسم در رشتۀ برق تمام شد. و 

دانشجوی رشتۀ مهندسی صنایع شدم. ازطرفی عاشق اتاق عمل و جراحی های 

نیز عاشق دروس مهندسی صنایع. رشتۀ صنایع درواقع  از طرفی  چشم بودم. 
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و  بود.  حسابداری  و  مدیریت  و  مهندسی  از  تلفیقی  و  بین رشته ای  رشتۀ  یک 

دید وسیعی به فرد می دهد. دروس مختلفی شامل آمار و احتماالت مهندسی، 

علمیات،  در  تحقیق  آماری،  کیفیت  کنترل  کیفیت،  مدیریت  تولید،  روش های 

مدیریت تولید و ... را یاد می گرفتیم. در بین اساتید آن سال ها استادی داشتم 

ایشان می رسم.  تقی زاده هرات که هنوز هم گاهی خدمت  آقای دکتر  نام  به 

نیز  ایشان  داشت.  باالیی  دانش  و  بود  و کماالت  دارای فضلیت  بسیار  ایشان 

یكی از اثرگذارن مهم بنده در رشتۀ صنایع بود.

کار به جایی رسید که سال 89 در رشته مهندسی صنایع فارغ التحصیل شدم، 

همان سال جناب آقای دکتر هاشمی  من را با وجود سنی کمی که داشتم به 

کار  به  اتاق عمل مشغول  در  برگزیدند، همزمان هم  پاراکلینیک  مدیر  عنوان 

بودم، هم به عنوان مسئول کلینیک. زمانی که به کلینیک مرکزی رفتم، دیگر 

شیفت شب کاری نداشتم، ولی به خاطر آموزشی که می دادم، حقوق بیشتری 

از  زیادی  جدید  دانش های  هم  که  پاراکلینیک  مسئول  از  می کردم.  دریافت 

دستگاه های تشخیصی و جراحی های عیوب انكساری داشت، یاد گرفتم و هم 

را  ایرادات خاصی داشتند  از دستگاه ها که  بسیاری  پاراکلینیک  کنار مدیریت 

تعمیر می  کردم.

***
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مرداد ماه 86 برادرم پزشكی شاهرود قبول شد. در همان زمان هم عقد کرد. 

خانوادۀ همسرش با طوالنی بودن دوران عقد مخالف بودند. خب ما یک سری 

وسایل خانه را با هم گرفته بودیم. من وقتی دیدم برادرم دستش خالی ست، و 

توان گرفتن منزل را ندارد، خانه را به بهانۀ دوری مسیر ترک کردم. با یكی 

آن زمان شرکت  آقای رضا سلطانی صبحت کردم، که در  نام  به  از دوستانم 

تولید تجهیزات پزشكی  داشت. رفتم پیش او. یک کارگاه قدیمی  در ده ونک 

داشت. داستان را برایش تعریف کردم و گفتم که می خواهم از خانه دربیام تا 

می شود  اگر  ببینم  می خواستم  کند.  زندگی  آنجا  در  با همسرش  بتواند  برادرم 

بیایم اینجا ساکن شوم. در کارها هم کمكت می کنم. هم تراشكاری بلدم، هم 

چون در اتاق عمل هستم، برای کارهای تولیدی بهت ایده می دهم، ازت حقوق 

هم نمی خواهم، فقط اجازه بده شب ها در کارگاه اینجا بمانم. 

فروردین 87 برای برادرم دوری راه را بهانه کردم و از او جدا شدم. و برای بار 

دوم در زندگی، با یک ساک لباس از خانه آمدم بیرون. بار اول سال 82 بود که 

از خانۀ پدرم آمدم بیرون، و این بار از خانۀ مشترک با برادرم. 

ضمن کار در اتاق عمل، در کارگاه رضا که تولید تجهیزات چشم پزشكی داشت، 

مشغول به کار شدم. بعد از جریان بیماری و آمدن به کلینیک، عهد کرده بودم 

به جای گرفتن دستمزد کاری کنم فكر مزد بگیرم. رضا فردی بسیار خالق و 



فصل دوم

43

خوش فكر بود. از قضا شریک آقای بهزاد در شرکت بود. و ایشان هم مثل آقای 

ابزار  تعمیر  دوره  قباًل یک  بهزاد  آقای  بود.  اتاق عمل خوانده  پرستاری  بهزاد 

اتاق عمل در آلمان دیده بود. و آن را به رضا هم یاد داده بود. همچنین رضا 

مدتی را مرخصی بدون حقوق گرفته بود و برای آموزش تراشكاری و فرزکاری 

و ... به اصفهان رفته بود. من هم با توجه به مشكالت و شرایط خاصی برای 

او  نزد  رضا،  موافقت  با  بود،  آمده  پیش  برایم  سال ها  آن  در  کارم  و  زندگی 

مشغول به او شدم. دفتر کار و کارگاه رضا در ده ونک بود، که به کلینیک هم 

نزدیک بود. من مدتی هم برای رضا کار می کردم و در کارگاه شب ها می ماندم. 

ایده های تازه ای  در این مدت هم به فروش محصوالت کمک می کردم، هم 

برای تولید محصوالت جدید چشم پزشكی می دادم.

به عنوان مثال با کمک و همفكری رضا یک اینجكتور فلزی تزریق سیلیكون 

ویترکتومی  و  قرنیه  پیوند  ترکیبی  جراحی  سیلیكونی  رینگ  و  چشم  داخل 

به عنوان جایگزین رینگ فلزی و اینجكتور فلزی کارگزاری لنز داخل چشمی 

و... ساختیم. که با استقبال خوب جراحان هم مواجه شد. چون مشكالت آنان 

را برطرف می کرد.

وضعیتم  شدم.  هم  کار  به  مشغول  و  شدم  مستقر  دوستم  کارگاه  در  بنابراین 

جوری بود که با یک پتو زیر و یک پتو  رو می خوابیدم. هیچ کدام از بچه های 
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کلینیک و خانواده هم از وضعیت زندگی ام خبر نداشتند. 

حدود یک سالی که در کارگاه بودم، حدود سه میلیون پس انداز کردم. بهمن 

اجارۀ  برای  پولم  کل  کردم.  اجاره  را  خانه ای  یک  مجیدیه  سمت   87 سال 

بخرم.  خودم  برای  وسیله ای  حتی  که  نداشتم  پولی  هیچ  دیگر  و  رفت  خانه 

وسایل زندگی ام یک فرش بود و یک کامپیوتر که از قبل گرفته بودم. و  یک 

ظروف.  و  ظرف  سری  یک  همراه  به  گرفتم؛  دوستان  از  که  دو  دست  تخت 

نه تلویزیونی داشتم، نه حتی بخاری. زمستان آن سال با بخاِر کتری خانه را 

گرم می کردم. البته به دارایی آن زمانم، باید کتاب هایم را هم اضافه کنم که 

باارزش ترین دارایی هایم بود.

اولین چیزی که در بدو ورود به آن خانه نظر من را جلب کرد، کمد دیواری 

بود! هم در اتاق هم در پذیرایی، کمد دیواری بود. هر دو را پر از کتاب کردم، 

به خاطر اینكه خیلی عالقه به خواندن کتاب داشتم. بعد کم کم بخاری خریدم 

و  کم کم باقی لوازم خانه را هم تكمیل کردم. وقتی اوضاع بهتر شد، یخچال 

را هم عوض کنم و وسایل بهتری نیز خریدم. 

***

با  ایشان بودم، مرا  با  سال 86 آقای دکتر خلیلی که سر جراحی های مختلف 

خود برد برای راه اندازی جراحی شبكیه در بیمارستان چمران. برای راه اندازی 
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شدم.  معرفی  چمران  بیمارستان  به  چشم  ویترکتِومی  تخصصی  فوق  جراحی 

قراردادی که با بیمارستان بستم برای آموزش و راه اندازی جراحی ویترکتِومی 

حساب  تخصصی  که  آنجایی  از  چمران  بیمارستان  در  کارم  بود.  چشم 

دانش هایی  واسطۀ  به  و  در می آوردم؛  را  ماه  یک  حقوق  روز  چهار  در  می شد، 

بود.  من  ثروت  کسب  اولین  مسیِر  این  بودم،  کرده  کسب  زمان  آن  تا  که 

کم کم به فكر تولید محصول برای خودم افتادم. تصمیم گرفتم عالوه بر رفع 

اشكال محصوالتی که در اتاق عمل مشكل دارند، محصول جدید هم تولید کنم. 

اولین محصولی که خواستم رویش کار کنم، یک اینجكتور کارتریج بود، یک وسیلۀ 

کارگزاری لنز. این محصول در بازار نمونۀ آمریكایی د اشت. یک اینجكتور فلزی که 

مشكالتی داشت. مثاًل اینكه هر چندوقت یک بار خراب می شد و رگالژش به هم 

می ریخت. یا مثاًل بعد از مدتی دچار زنگ زدگی می شد. قیمت باالیی هم داشت! 

ایده ام تبدیل اینجكتور فلزی  به اینجكتور یک بار مصرف بود. و یک کارتریج 

یكبار مصرف هم داشت که پیچیدگی خاصی هم در طراحی هم در فرموالسیون 

کوتینگ برای عبور سالم لنز از آن داخل چشم داشت.

اینجا بود که رفتم و برای خودم شرکت ثبت کردم. باید به اراده ام برای تحقق 

رویاهایم برای داشتن زندگی بهتر و کسب فكرمزد به جای دستمزد و مفیدبودن 

بیشتر برای اجتماع تحقق می بخشیدم.
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که  عمل  اتاق  همكاران  از  نفر  دو  از  نداشتم.  سرمایه ای  هیچ  شروع  هنگام 

پول قرض گرفتم که  میلیون  دو  میلیون و یک  ده  را می دانستند یک  ایده ام 

بعدها با پول حاصل از تولید، پولشان را به همراه سودش برگرداندم.

رسول  بیمارستان  در  که  چاالک  آقای  به نام  داشتم  هم  قدیمی  همكار  یک 

اکرم همكار بودیم. ایشان پیش آقای دکتر مدرس زاده به عنوان دستیار مشغول 

تو  ایده های  و  فكر  روی  حاضریم   ما  که  کرد  پیشنهاد  من  به  بود.  کار  به 

سرمایه گذاری بكنیم. من هم بعد از یک مدتی که فكر کردم، پذیرفتم.

اتاق عمل کرد می کردم،  در  از وقتی  بود! من  ایده های من چه  داستان  حاال 

به فكرم رسیده بود که برخی از تجهیزات پزشكی خاص را بتوانم تولید کنم. 

خیلی  ایده های  این  به  شد  باعث  کردم،  زندگی  کارگاه  در  که  سالی  یک  آن 

جدی تر فكر کنم.

شبكیۀ  تخصص  فوق  و  ایران  پزشكی  علوم  دانشگاه  استاد  مدرس زاده  دکتر 

چشم بود. آقای چاالک هم تكنیسین اتاق عمل. ما با همدیگر یک تیم اولیه  

را تشكیل دادیم، و سال 89 شرکتی  را ثبت کردیم به نام آریا نگاه که هر کدام 

یک سوم سهام داشتیم.

آقای دکتر مدرس زاده واحدی را که در ونک خریده بود، آن را به عنوان دفتر در 

اختیار ما گذاشت. البته قرار شد ما بابت دفتر هر کدام یک مبلغی  را به عنوان 
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اجاره به ایشان پرداخت  کنیم. دفتر در اختیار من بود. تمرکز کردم روی تولید 

لنزهای  انواع  تزریق  کمكی  وسیلۀ  همان  مصرف،  یک بار  کارتریج  اینجكتور 

شده  تكی  اینجكتور  اولیه  نمونۀ  تولید  به  موفق  سال  همان  چشمی.  داخل 

بودم و اسفند 89 حدود سه میلیون تومان از این محصول فروختم. حقوق من 

آن زمان در کلینیک حدود ششصد هزار تومان بود. البته فقط اینجكتورش را 

نظر  به  اینكه  کارتریجش علیرغم  را.  کارتریجش  نه خود  تولید کنم،  توانستم 

ساده می آمد، زمانی که شروع به ساختنش، دیدم نه! یک پلیمر ساده نیست! 

ترکیبی از چند ماده است که یک خاصیت لیزی و روان کنندگی خاصی ایجاد 

می کند که اصطالحًا به آن کوتینگ کارتریج گفته می شود. در عین حال، این 

یک  با  که  دیدم  بنابراین  باشند.  داشته  هم  پزشكی  استانداردهای  باید  مواد 

پروژۀ سخت و پیچیده روبه رو هستم.  این ایده سال 88 شروع شد تا سال 93 

به نتیجه رسید. که خودش داستان مفّصلی دارد.

گفت:  من  به  مدرس زاده  دکتر  کردم،  شروع  که   88 سال  اینكه  جالب  حاال 

اینجكتور به درد نمی خورد، کارتریج خوب است! 

که  کرد  ایجاد  ما  برای  خوبی  خیلی  فروش  اینجكتور  تولید  که  صورتی  در 

نهایتًا هم سود همین اینجكتور، باعث شد بتوانیم با تحقیقات فراوان، به تولید 

کارتریج برسیم.



داستان کارآفرینی فناورانۀ دکتر هادیان پور 

48

تزریق  پیگیری  و  قالب سازی  پیگیری  از  بود؛  خودم  با  کارها  همۀ  اوایل 

پالستیک ها تا مونتاژ و بسته بندی و پیگیری استریل و سفارش گرفتن. 

را  فروردین  تعطیالت  کل  همین  به خاطر  بودم.  خدمت  عازم   90 اردیبهشت 

صبح تا شب در دفتر بودم تا اینكه بتوانم اینجكتور کارتریج  آماده کنم. خیلی 

از شب ها هم در دفتر می خوابیدم که هم شب تا دیروقت بتوانم کار کنم و هم 

صبح زودتر مشغول به کار شوم. سفارش هم گرفته بودم. چون عازم خدمت 

بودم دو نفر نیروی انسانی همكار گرفتم و آموزششان دادم.

***

نمی توانم  و  رفته  باال  خرجمان  گفتم  پدرم  گرفتم،  که  را  دیپلم   81 سال 

اگر  بعد  و  کار،  برو سر  بعد  برو خدمت،  اول  بدهم.  را  تو  دانشگاه  هزینه های 

خواستی ادامه تحصیل بده. اما من گفتم عاشق درس و تحصیلم و می خواهم 

خودم  هم  را  زندگی ام  و  تحصیل  خرج  کنم؛  کار  هم  و  بخوانم  درس  هم 

درمی آورم. 

از خانواده مستقل شدم. که از سال 81 تا همین االن هم درس  این بود که 

خواندم، هم چند جا کار کرده ام. 81 تا 85 رشته برق خواندم و بعد 86 تا 89 

مهندسی صنایع، و تازه 90 عازم خدمت شدم. 

انجام  و  راه اندازی  برای  را  قباًل من  آقای دکتر خلیلی که  در دورن سربازی، 

دیگری  بزرگ  خدمت  بود،  کرده  معرفی  چمران  بیمارستان  شبكیۀ  عمل های 
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به من کرد. و این بار من را معرفی کرد برای امریه خدمت سربازی اتاق عمل 

بیمارستان چمران و دکتر عزیزی رئیس بیمارستان تمام کارها را پیگیری کرد 

تا دوران سربازی ام در بیمارستان چمران انجام شود. امریه گرفتن و ماندن 

در تهران، لطف بزرگ خدا در حق من بود که در آن شرایط برای حفظ و بقای 

شرکت بسیار موثر بود؛ که این لطف الهی به واسطه دکتر خلیلی انجام شد.

آموزشی افتادم قزوین، و بعد از آن برای ادامۀ خدمت به وزارت دفاع رفتم تا 

با  بااینكه سرباز بودم،  در بیمارستان چمران خدمتم را بگذرانم. در بیمارستان 

لباس شخصی در بیمارستان چمران رفت و آمد داشتم. در این دوران، عالوه 

شد.  واگذار  من  به  نیز  پزشكان   کارهای  از  سری  یک  بررسی  عمل،  اتاق  بر 

همزمان عصرها بعد از بیمارستان می رفتم دفتر برای انجام کارهای شرکت و 

تولیدات. پیگیری 

پدرم،  جبهۀ  سابقۀ  به خاطر  خدمت  کسر  ماه  نُه  احتساب  با   ،90 سال  آبان 

سربازی ام تمام شد.

به  را  من  چمران  بیمارستان  رئیس  عزیزی  دکتر  آقای  بودم،  که  خدمت  در 

اتاقش صدا کرد. یک فرمی را جلوی من گذاشت و گفت: این را امضا کن. 

سؤال کردم: این فرم چیست؟ 
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اوِل ماه یک  بیمارستان می شوی.  امضا کنی، استخدام  را  این فرم  اگر  گفت: 

خانه در نوبنیاد به تو می دهند، و یک پست سازمانی خوب هم خواهی گرفت؛ 

ما به هوش و دانش و قابلیت های تو ایمان داریم و می خواهیم کنار ما بمانی. 

که  جوابی  کردن  مزمزه  و  کردن  سنگین  سبک  مشغول  بگویم.  چه  ماندم 

می خواهم بدهم بودم، که دکتر عزیزی گفت: در این سازمان بمان و برای ما 

خدمت کن. 

نه  و  بودم؛  شده  آفریده  نظامی   سیستِم  برای  نه  که  می دانستم  نكردم.  قبول 

آمادگی سیستم کارمندی را داشتم. برای کسی مثل من که روحیۀ کارآفرینی 

و  کاِراداری  از  هرگز  می دانستم  و  نبود  ممكن  بودن،  جایی  کارمند  داشت، 

کارمندی رضایت قلبی پیدا نخواهم کرد. البته اگر هم کسی روحیۀ کارمندی 

داشته باشد، نباید آن آدم را به زور کارآفرین کرد، چون با این کار زندگی اش 

ندارند،  مدیریتی  کاریزمای  کارمندمآب،  آدم های  می اندازیم.  مخاطره  به  را 

نمی توانند فشارهای روانی کارآفرینی ـ مثل بی پولی یا تعامل با اعضای تیم و 

غیره ـ را تحمل کنند، و فقط دوست دارند کسی به آنها بگوید »فالن کار رو 

 Yes Man انجام بده« تا آنها دقیقًا همان کار را بكنند؛ به قول غربی ها یک

واقعی! خب من چنین آدمی نبودم. 

باقی  برایم  آزادی  وقتی  دیگر  می پذیرفتم،  را  عزیزی  دکتر  پیشنهاد  اگر  من 



فصل دوم

51

نمی ماند تا به اهدافی که داشتم فكر کنم و به سراغ ایده هایی که می خواستم 

پیاده سازی کنم بروم. اگر در بیمارستان استخدام می  شدم، دست و پایم بسته 

می شد و حتی نمی انستم به اهدافی که داشتم، خوب فكر کنم. 

نقطۀ  بهترین  در  سازمانی  خانۀ  و  مهم  پست  این  از  گرفتم  تصمیم  بنابراین 

تهران و استخدام رسمی و غیره، بگذرم. چون اهداف بزرگتری در ذهن داشتم 

و رویاهایی داشتم که سال ها آنها را در ذهن پرورش داده بودم و برایشان به 

سختی، در تنهایی و بدون هیچ سرمایه ای، تالش کرده بودم. در واقع در این 

قوی  ارادۀ  فقط  خدا؛  پشتوانه ای جز  نه  داشتم،  و سرمایه  پول  نه  من  سال ها 

اراده تمام سختی ها و  آرزوهایم داشتم که همان  به  برای رسیدن  و محكمی 

مشكالت را کنار می زد.

***

اما به ماجرای تولید کارتریج بپردازم. در ابتدای شروع به کار شرکت، توانستم 

ساده  نظر  به  که  کارتریج  تولید  در  اما  کنم،  تولید  مصرف  یک بار  اینجكتور 

مي آمد، موفق نبودم. هرچند دست بر نداشتم و با خودم قرار گذاشتم هرطور 

تقریبًا  و  سخت  خیلی  کار  می دانستم  البته  کنم.  تولید  را  کارتریج  این  شده 

محدود  چند  اختیار  در  کارتریج  این  فرمول  چون  دارم؛  پیش رو  را  غیرممكنی 

شرکت در دنیا بود و کسی از فرموالسیونش خبر نداشت. 
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را  مختلفی  ترکیب های  و  موادها  شبانه روزی،  تحقیقات  سال  چهار  طی  در 

آزمایش کردم، تا باالخره موفق به تولید کارتریج هم شدم. البته با چه تالش 

و مشقتی! 

بررسی می کردم.  را  فرمول  یا  مطالعه می کردم  یا  بودم  بیدار  یا  تا صبح  شب 

این  که  بود  این  نكته اش  و  کردم.  امتحان  را  فرمول  سیصدوپنجاه  باالی 

وجود  ایران  در  که  بودند  مختلفی  مواد  از  ترکیبی  می گویم،  که  فرمول هایی 

نداشتند و کشور ما هم تحریم بود! هر کدام از این مواد  را، در شرایط تحریمی، 

باید از یكی از کشورهای اروپایی می آوردم. یک ترکیبش از آلمان باید می آمد، 

یكی از هلند، یكی دیگر از بلژیک و آن یكی از فرانسه. حاال ببینید که وقتی 

این  مشكل  هزار  با  چه!  یعنی  خورد  شكست  فرمول  سیصدوپنجاه  می گویم 

جواب  به  اما  می کردم،  تست  بعد  می کردم،  ترکیبش  می کردم،   جور  را  مواد 

نمی رسیدم. بارها شد که ساعت سه نصفه شب از خواب می پریدم، بلند می شدم 

البته  آزمایش بكنم.  را  تا یک نمونۀ جدید  را روشن می کردم  و میكروسكوپ  

خوشحال  می شدم!  خوشحال  شوم،  ناامید  اینكه  جای  نمی شدم،  موفق  وقتی 

به  رسیدن  برای  جدیدی  درس های  و  کرد  ایجاد  تازه ای  امید  بشود  می شدم 

موفقیت یاد  گرفت. می فهمیدم با این فرمول هم نمی شود کارتریج تولید کرد؛ 

لذا خودم را در رسیدن به فرمول نهایی محصول، نزدیک  و نزدیک تر می دیدم. 
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اختراع  براي  شنیدم  ادیسون  آقاي  پرسید:  ادیسون  از  جواني  خبرنگار  روزي 

المپ تالش هاي زیادي کرده اي، اما موفق نشده اي، چرا؟ پس از 999 بار 

شكست همچنان به فعالیت خود ادامه مي دهي؟ 

شكست  بار   999 من  آقا!  ببخشید  دهد:  مي  جواب  خونسردي  با  ادیسون 

نخورده ام، بلكه 999 روش یاد گرفته ام که المپ چگونه ساخته نمي شود.

به  برمی دارند،  تالش  از  دست  شكست،  سه  دو  یكی  از  بعد  عادی  اشخاص 

همین دلیل است که در زندگی با انبوه اشخاص عادی، و ادیسون هایی تک و 

تنها روبه رو هستیم.

و  بودم  درآورده  هرچه  بودم.  فشار  تحت  خیلی  که  کرد  فراموش  نباید  البته 

درمی آوردم، صرف تحقیقاتم می کردم، و از همه چیز باارزش تر، وقتم بود که 

صرف این آزمایش ها می شد و سال ها در شرایط سختی زندگی کردم. خیلی از 

اطرافیان به من می گفتند که دارم وقتم را تلف می کنم؛ و گاهی هم ایمان و 

اعتماد به نفسم هم در ُشُرف از دست رفتن بود، ولی نهایتًا بر آنها پیروز شدم.

اینكه چرا تسلیم نشدم و نهایتًا پیروز شدم، دالیلی داشت. 

اول از همه اینكه شكست را می پذیرفتم و با دید مثبت به آن نگاه می کردم. 

و آن را تبدیل به دانش و تجربه ای جدید برای بهترشدن کار می کردم. به این 

نتیجه  رسیده بودم که شكست هم مثل موفقیت چیزی کاماًل طبیعی و عادی. 
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آن  با  رویارویی  آمادۀ  قبل  از  نمی شدم، چون  نمی شدم، شوکه  موفق  وقتی  و 

بودم. و تالشم را بیشتر می کردم چون باید موفق می شدم. ژاپنی ها می گویند 

انجام  اگر  و  دهم؛  انجام  نتوانم  من  چرا  داده،  انجام  قباًل  را  کاری  اگر کسی 

نداده، چرا من نفر اول نباشم. پس فقط الزم است که به خودمان ایمان داشته 

باشیم.

دوم اینكه کله شق بودم و تسلیم ناپذیر. برای منی که آن همه دستگاه را تعمیر 

کرده بود و اتاق عمل را روی دست می چرخاندم، تسلیم شدن قابل قبول نبود. 

حتی در ذهنم نیز دوست نداشتم پرچم سفید را باال ببرم. البته همیشه برایمان 

آسان تر است که رها کنیم و ادامه ندهیم و فقط به حرف مخالفان گوش کنیم، 

تصمیم  کنیم.   سعی  هم  دیگر  یكبار  اینكه  برگزیدم؛  را  راه سخت تر  من  اما 

به  آیا باالخره  اینكه زیاد فكر کنم که  انجام دهم، بدون  را  گرفته بودم کارم 

دیگران  به  اینكه  بدون  بودم  گرفته  تصمیم  نه.  یا  رسید  خواهم  الزم  نتیجۀ 

گوش کنم، و بدون اینكه از شكست مجدد بترسم، فقط کارم را انجام دهم.

درصد  نودونه  و  و  است  استعداد  درصد  نبوغ، یک  بود  باورم شده  اینكه  سوم 

اراده. لذا می دانستم تنها راه موفقیتم، کار سخت و تالش بود. قباًل  تالش و 

دیده بودم و خودم تجربه کرده بود که کار سخت همراه با تمرکز، چه نتایج 

قابل توجهی به بار می آورد. 
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حاال نتیجۀ تالشم چه شد؟ یک افتخار ملی! شرکت ما تنها شرکت در ایران و 

جزو شش شرکت در دنیا شد که دانش تولید کارتریج را به دست آورد.

اصلی  حامیان  گرفتم،  تماس  آنها  با  تحقیق  کشف  از  بعد  که  کسانی  اولین 

من بودند. برخی همكارانم که نقش مهمی در این سال ها داشتند، مثل خانم 

آقای  آقای چاالک،  هاشمی،  دکتر  آقای  خانم خمسه،  مجتبی،  برادرم  آروان، 

بهرام، و خانواده ام. و همچنین آقای عصاره قالب ساز خیلی خوبم که اگر نبود، 

در ساخت قالب کارتریج دچار مشكالت زیادی می شدم. با اینها تماس گرفتم 

و خوشحالی ام را با آنها تقسیم کردم.

در امتداد کار خیلی ها  گفته بودند ول کن، کار سختی ست، موفق نمی شوی. 

اما خب من ایستادم و مقاومت کردم. 

در طول این پنج سال، به دلیل نیاز به تامین مالی بیشتر، و تولید محصوالت 

و... مجبور شدم  اسپونژ چشمی  و  رترکتور  آیریس  و   SF6 گاز  مانند  جدیدتر 

کار  به  جدید  محصوالت  تولید  و  تحقیق  امر  در  را  محصوالت  فروش  سود 

بگیرم.

***

مدیر  پزشكی،  تجهیزات  تولیدکنندۀ  شرکت های  از  دیگر  یكی   92 سال 

برای خودش یک  و  جدا شد  از شرکت  مدیرش  داد.  از دست  را  کارخانه اش 
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شرکت جدید زد.

حاال این کار را آقای دکتر هاشمی که مدیرعامل کلینیک ما بود و آقای دکتر 

کرده  معرفی  من  به  بود،  ایران  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئیس  که  پور  ناصری 

بودند.

به من پیشنهاد دادند که بروم آنجا و جای مدیر قبلی را پر کنم. رفتم صحبت 

سال  آن  در  که  بود  میلیون  ده  تا  هشت  ماهیانه شان  حقوق  پیشنهاد  کردم. 

به همراه  در شهران می دادند،  به جز حقوق، یک خانه  هم  بود.  باالیی  حقوق 

یک ماشین با راننده. اما شرطشان این بود که شرکت تولیدی خودم را جمع 

کنم. 

در آن زمان خب شرکت تولیدی آریا نگاه را از قبل راه انداخته بود. این دوستان 

را  را جمع کنم و محصوالت  تولیدی  بود که می گفتند شرکت  این  شرطشان 

من  به  خودمان  تولیدی  از محصوالت  هم  یک سهمی  کنم.  تولید  آنجا  ببرم 

خواهد رسید و یک بخشی از سهام آن شرکت. 

قبول نكردم. 

بعد از این ماجرا، آقای دکتر هاشمی در یک جلسه ای من را دید. پرسید: چه 

کردی؟

نپذیرفتم.  گفتم: 
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سؤال کردند: چرا؟ 

گفتم: به این شرط قبول می کردم که شرکت آریا نگاه سرجای خودش باشد، 

ایده های جدید  آنها برسم و دو روز هم در هفته دنبال  چهار روز در هفته به 

خودم باشم. اگر خودم بودم می توانستم تصمیم گیری کنم، ولی در حال حاضر 

من به خاطر تعهدی که به سهامدارهای شرکت دارم، نمی توانم چنین کاری 

کنم. و در نهایت به نتیجه نرسیدیم. 

آقای دکتر هاشمی گفت: به هر حال تو نهنگی باشی کنار بقیۀ نهنگ ها، بهتر 

است تا ماهی باشی کنار ماهی ها!

رفتن  و  است  بودن  ماهی  کوچک،  شرکت  یک  داشتن  داشت  اعتقاد  ایشان 

از  بهتر  بودن  بزرگ تر  مجموعه  یک  مدیر  و  نهنگ بودن.  بزرگ،  شرکت  به 

مدیرعامل یک شرکت کوچک بودن است.

یک  که   81 سال  از  دارید؟  قبول  چقدر  را  من  گفتم:  هاشمی  دکتر  آقای  به 

پسربچه ای بودم کنار شما بزرگ شده ام. 

گفت: خیلی قبولت دارم. تو همان بچه ای بودی که آمدی کلینیک کنار خودم، 

بعد شدی مسئول آموزش و مدیر پاراکلینیک و...  و می دانم ارزش و انگیزه ات 

چقدر است.

گفتم: پس مطمئن باشید من یک کوسه ای خواهم بود کنار ماهی های دیگر.
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***

کار  به  می کردم  کار  که  همزمان  چمران،  بیمارستان  در  خدمت،  دوران  در 

فروش  تومان  هزار  سه میلیون و دویست  ما   89 سال  می رسیدم،  هم  شرکت 

داشتیم. سال 90 فروشمان شد چهل و چهار میلیون تومان. و سال 91 رسید به 

دویست و چهل میلیون تومان و سال 92 به چهارصدوهشتاد میلیون. همزمان 

به خاطرش  که  می کردم  کار  پیچیده  مادۀ  یک  فرموالسیون  روی  داشتم  هم 

مجبور بودم هفته ای دو تا سه روز بروم پژوهشگاه پلیمر و با دکترای پلیمر و 

اساتید آنجا در ارتباط باشم، صحبت هایشان را بشنوم. 

هزینه های  ولی  نرسیده،  باید،  که  جایی  به  هنوز  شرکت  دیدم  زمان،  این  در 

R &Dاش1 هزینه های باالیی ست.

مثاًل می دیدم احتیاج داریم به قالب سازی، یا به آزمایش مواد مختلف  و تزریق 

آنها و... ولی هنوز درآمد الزم  را نداریم. لذا با وجود اضافه کردن چند محصول 

تولیدی جدید در این چند سال، تصمیم گرفتم واردات  را هم به سیستم اضافه 

کنم. 

1.  اصطالح آرندی )r&d( به کار خالقانه ای گفته می شود که به طور سیستماتیک انجام می شود تا به دانش موجود در سازمان 

بیفزاید و این  دانش را برای کاربردهای تازه به کار ببرد. از اهداف آرندی می توان تأثیر مستقیم بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، 
سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمان ها موثر هستند، به شمار آورد.
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رفتم از دو شرکتی که محصوالت چشم پزشكی تولید می کردند، از دو شرکت 

از  می خواستم  آوردم.  را  و محصوالتش ان  گرفتم  نمایندگی  ایتالیایی،  و  ترک 

این طریق، سودی بكنم و درآمد حاصل از این کار را، در R &D محصوالتمان 

هزینه کنم. این بود که چند بار از ترکیه و ایتالیا محصوالتی  را آوردیم. 

در این مسیر، یک نفر را سال 92 به شرکتمان اضافه کردم؛ آقای محمدعلی 

ابتدا آقای دکتر مدرس زاده و چاالک با این موضوع موافق نبودند،  بهرام. در 

ولی بعد موافق شدند. آقای بهرام برادر خانم پانته آ بهرام )بازیگر سینما( بود. 

محمدعلی بهرام مترجمی زبان داشت و مدرس سطح FCE بود. حضور او در 

گرفتن  بحث  در  انگلیسی  زبان  به  تسلطش  کرد.  به من کمک  خیلی  شرکت 

نمایندگان خارجی و واردات مواد اولیه به ما خیلی کمک کرد.

تولیدکنندۀ  شرکت های  و  خارجی  پژوهشی  شرکت های  با  ارتباط  دوم  بحث 

خارجی بود که با آنها تبادل اطالعات می کردیم. که خیلی کمک کرد.

بحث سوم هم بحث واردات مواد اولیۀ مورد نیازمان بود. 

همچنین در همان سال 92 یک همكار جدید برای فروش محصوالت به ما 

اضافه شد به نام خانم آروان که هنوز در مجموعه ماست. ایشان این قدر باانگیزه 

و باانرژی کار را شروع کرد که به سرعت مدیریت دفتر و مدیریت فروش را 

در دست گرفت و خیالم از این قسمت راحت شد. با حضور ایشان دیگر هم در 
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مبحث بازرگانی و هم در مبحث فروش افراد قابل اتكایی داشتم و می توانستم 

با فراغ خاطر بهتر به R&Dهایم برسم. سال 93 خانم  رضایی که االن بیش 

از شش سال هست در بخش تولید همكار هستیم و اتكای خیلی امور تولیدی 

شده،  پزشک  االن  رادیولوژی  از  بعد  که  نیز  مجتبی  برادرم  است.  ایشان  به 

وارد شرکت شد و در شرکت سهامدار است و بیشتر از حضور و مشورت ها و 

نظراتش استفاده می کنم. خانم خسروانی هم که چند سال است به عنوان ناظر 

ایشان است  بر دوش  از زحمات مجوزها  فنی شرکت در کنار ماست و خیلی 

که کارشناس ارشد شیمی هستند. و خانم سراجیان که ارشد مترجمی هستند 

بازرگانی خارجی کنار بنده هستند. و بقیۀ همكاران تولید و فروش  و در امور 

و اداری و غیره که بخواهم نام ببرم زیاد هستند. همكاران عزیزم ستون های 

قوی و قابل اتكایی در این سال ها برای من شدند. و همچنین دوستانم خارج 

از شرکت که مشورت ها و کمک هایشان همیشه کمک حالم بوده، مثل بهنام 

اتاق عمل ام که  یا دوستان  است،  ریل سیرپرداز  محمودزاده که مدیر شرکت 

همیشه ممنونشان هستم.

هر  شرکت.  موفقیت  به  می کند  کمک  خیلی  خوب،  تیم  یک  داشتن  کل  در 

یک  مثل  شرکت  اعضای  می چرخد.  آن  اعضای  توانایی های  روی  شرکتی 

چرخ دنده در یک سیستم مكانیكی بزرگ هستند. اگر یكی از این چرخ دنده ها 
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یک  می تواند  موفق  تیم  یک  می شود.  مختل  سیستم  کار  نكند،  کار  خوب 

مجموعه را قدرتمند تر و حرفه ای تر جلو ببرد، مشكالت را کمتر کند، و مسیر 

رشد مجموعه را هموارتر کند.

قدر  هر  نمی آید.  به دست  توانا  مدیری  داشتن  با  فقط  موفقیت یک مجموعه 

نداشته  باالیی  سطح  همكاران  اگر  باشد،  داشته  موفقی  مدیر  مجموعه  یک 

صورتی  در  موفق  مدیر  کند.  هدایت  سالمت  به  را  سیستم   نمی تواند  باشد، 

موفقیتش کامل می شود که همكاران قوی و خوبی داشته باشد. که ما به لطف 

خدا همكارانی عالی در شرکت داریم که در محیطی بسیار صمیمی و دوستانه 

مشغول به کار هستند.

در بررسی هایی که داشتم، دیدم شرکت با وضعیت شرکایی که دارد، نمی تواند 

خروجی خوبی  داشته باشد.

مدرس زاده  دکتر  آقای  که  شد  قرار  داشتیم،  باهم  که  مشارکتی  ابتدای  در 

بیایند در تیم ما قرار بگیرند. در این صورت هم می توانستیم این وسایل را در 

اینكه کمک فكری بكنند، هم کمک های دیگر  بیمارستان استفاده کنیم، هم 

بیمارستان  استخدام  چاالک  آقای  همین طور.  هم  چاالک  آقای  بدهند.  انجام 

بود، یک وقتی باید مطب آقای دکتر می رفت، یک وقتی هم باید برای شرکت 

می گذاشت. آقای دکتر هم مطب خودشان بود، هم بیمارستان، هم تدریس در 
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دانشگاه. لذا انتظاراتی که داشتیم آقای دکتر و جناب چاالک وقت بگذارند، به 

سرانجام نرسید.

یكی از نكات خیلی مهم در کسب و کار، بحث تیم سازی و تیم مدیریتی بود. 

می شود،  بیشتر  دوستان  توقعات  حجم  می رویم،   جلوتر  هرچه  دیدم  من  اما 

انجام  انتظاری که در تزریق مالی و اجرایی و همكاری داریم، به درستی  اما 

نمی شود. در نهایت مجبور شدم در سال 93 از آقای دکتر مدرس زاده و آقای 

یا شما  دادم  پیشنهاد  داشتم، جدا شوم.  ایشان  به  ارادتی که  علیرغم  چاالک، 

شرکت  را بردارید یا من سهم شما را بگیرم. دوستان گفتند: با توجه به اینكه 

کافی  اشراف  و  نداریم  را  کافی   زمان  ما  و  دارید  اشراف  کارها  همۀ  به  شما 

نداریم، شما سهم ما را بردار. 

که خب من سهم دوستان  را تقدیم کردم و شرکت  را برداشتم.

***

بعد از اتمام شراکت و تحویل گرفتن شرکت، اتفاق تلخی برایم افتاد که ذکرش 

درس آموز است. با خروج شرکا از شرکت، با هزینه های مضاعفی مواجه شدم. 

تقریبًا سال 94 مجموع هزینه هایی که شرکت داشت، بالغ بر یک و نیم میلیارد 

بدهی بود. که مقداری کمی نبود.

نادری  دکتر  آقای  با  چشم پزشكی  محصوالت  فروش  به خاطر  ایام،  همان  در 

بود؛  خوبی  انسان  خیلی  نادری  دکتر  آقای  آشنا شدم.  بقیـ÷ اهلل  بیمارستان  در 
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وقتی از مشكالتم سردرآورد، به ما کمكی کرد که بعدها به دالیلی دیگر برای 

است  این  بكنم  شما  به  می توانم  که  کمكی  گفت  ایشان  شد.  مشكل ساز  ما 

که یک نفری را معرفی می کنم تا سرمایه ای به شما بدهد. من هم استقبال 

کردم. یک مقداری پول گرفتیم، و در مقابل، نمایندگی انحصاری فروشمان را 

به سرمایه گذار دادیم. قرار شد محصول  را بفروشند، پولش  را به ما برگردانند. 

آن  کیفی   و مشكالت  بودیم  رسیده  کارتریج  تولید  اصلی  فرمول  به   93 سال 

بود.  جدید  محصول  فروش  و  بازاریابی  نوبت  حاال  بودیم.  کرده  حل  هم  را 

بود و مشكل  آمده  اینجكتورمان  بیرون،  بیاید  ما  اینكه کارتریج  از  قبل  خب  

بیمارستانی  کمتر  در  دیگر  که  طوری  بود.  کرده  حل  را  اینجكتورآمریكایی  

اینجكتور آمریكایی مصرف می شد و همه به اینجكتورهای یک بار مصرف ما 

رو آورده بودند. حاال به محصوالتمان کارتریج هم اضافه شده بود. 

چند  از  بعد  اما  پیش  رفت؛  خوب  شرکت  محصوالت  فروش  کار  ماهی  چند 

کاال  ما  حاال  بفروشد.  خوب  را  محصوالت  نتوانست  سرمایه گذار  نمایندۀ  ماه 

بیاید  ما  پابه پای  نمی توانست  او  اما  او،  اختیار  در  تولید می کردیم می گذاشتیم 

ما  از چک های  تا  دو  نهایتًا  که  رسید  جایی  به  کار  بفروشد.  را  محصوالت  و 

و  نماینده  به  محصوالت  فروش  از  مطالباتمان  و  ماندیم  ما  و  خورد.  برگشت 

بدهی هایمان از بابت سرمایۀ دریافت شده.

گرفته  قرض  کلی  هم  داشتیم،  بدهی  قبل  از  هم  شد!  ایجاد  جدیدی  چالش 
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بودیم، و هم کاالهایمان در انبار می ماند. 

دیدم اگر بخواهم دست روی دست بگذارم و ورود نكنم، همۀ زحمات چندین 

و چندساله ام از بین می رود. آن سرمایه گذار اگر در این کار شكست می خورد، 

خیلی برایش مهم نبود، اما من به این راحتی نمی توانستم دودشدن تالش ها 

و مجاهدت هایم راببینم.

به عینه  دیدم از دور، گردبادی دارد می آید که اگر تغییر مسیر ندهم، همه چیز 

را با خود خواهد برد. 

با توجه به مقتضیات پیش آمده، باید اوضاع را ساماندهي مي کردم.

جلساتی را با حضور آن سرمایه گذار و آقای دکتر نادری و خانم آروان که دیگر 

مدیر فروش مجموعه ما و یكی از ستون های شرکت شده بود، گذاشتم تا به 

کارها سامان بدهیم و راه حلی برای مشكل به وجود آمده بیابیم. نوش داروی 

بعد از مرگ سهراب، به هیچ کس کمک نمی کرد؛ و این نكتۀ مهمی ست که 

مدیر شرکت های مختلف باید به آن توجه کنند و مشكالت را جدی بگیرند.

در جلسات به این نتیجه رسیدیم که من خودم شخصًا به حوزۀ فروش ورود 

پابرجا بود، ولی خب قرار شد ما  البته قرارداد فروش انحصاری کماکان  کنم. 

هم کمک کنیم. 

ابتدا،  در  اولویتم  که  بود  این  کردم،  رعایت  کارم  در  همیشه  من  که  اصلی 

بودم  کرده  سرمایه گذاری  آنها  روی  که  بود  محصوالتی  انداختن  چرخه  به 
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می افتادند،  فروش  و  تولید  چرخۀ  به  باید  اینها  بود.  رسیده  تولید  مرحلۀ  به  و 

درآمدزایی می کردند، بعد می رفتیم به سمت کارهای جدید.

آستین ها را باال دادم تا هم شرکتمان را نجات بدهم، هم به آن سرمایه گذار 

نشان بدهم که محصوالت شرکت بدون مشكل هستند و اگر خوب بازاریابی 

شود، فروش باالیی هم دارند. مخصوصًا اینكه در یكی از جلسات، رفقا دلیل 

افت فروش را کیفیت محصوالت عنوان کردند و گفتند: کیفیت کاالها پایین 

است و این واقعیتی ست که ما با این کیفیت، توان رقابت با محصوالت اروپایی 

و آمریكایی و روسی را نداریم.

از  این جمالت برای من خیلی سنگین بود! چون خودم می دانستم کیفیت ما 

محصوالت مشابه خارجی بیشتر نباشد، کمتر نیست!

خالصه قرار شد هم ما بفروشیم، هم جناب سرمایه گذار. منتهی قرار شد من 

اول در جاهایی ورود کنم که او در آنجاها هیچ فروشی نداشت. 

من هم از خداخواسته قبول کردم و فروش  را به عهده گرفتم. 

از هویت برند  با کمک تیم فروش مخاطبیِن هدفم را می شناختم و  خب من 

شرکت  محصوالت  برای  می توانم  چطور  می دانستم  بودم.  آگاه  محصوالتم  و 

تا  دارم  نگه  راضی  را  مشتری ها  چطور  می دانستم  حتی  کنم.  جذب  مشتری 

همواره از محصول ما استفاده کنند. 





من چون خود سال ها در اتاق عمل بودم، می دانستم پزشكان دقیقًا چه چیزی 

مشتری های  جای  به  را  خودم  محصول،  تولید  هنگام  درواقع  دارند.  احتیاج 

محصوالتم قرار دادم و از دیدگاه آنها نگاه کردم ببینیم که ایده آل شان چیست. 

حساب کردم ببینم آنها هرچند وقت یک بار از ما خرید می کنند؟ چه چیزی را 

انتخاب کنند؟ پاسخ  را  برند ما  باید  از ما می خرند؟ و اصاًل چرا  به چه هدفی 

به این سواالت، مرا در یک مسیر درست قرار داد  تا برای رشد کسب و کارم، 

برنامه ریزی دقیق و هدفمندی داشته باشم. 

خالصه در کمتر از دو ماه، انبارهایمان خالی شد و موفق به فروش محصوالتمان 

شدیم! که البته این را مدیون داشتن تیم دلسوز و با انگیزۀ فروش، مخصوصًا  

مدیر فروش خانم آروان بودم.

که  پولی  البته  شدم.  مرتكب  که  بود  بزرگی  اشتباه  انحصاری   فروش  قرارداد  

اما خب  کرد،  کمكمان  خیلی  تزریق شد،  ما  مجموعۀ  به  ازطرف سرمایه گذار 

فروش  قرارداد  با  نه  می دادم،  دیگری  طور  را  سرمایه گذاری  آن  جواب  باید 

که  پولی  و  می فروختیم،  را  محصوالت  خودمان  باید  محصوالت.  انحصاری 

سرمایه گذاری شده بود  را جبران می کردیم.

اما چرخش به موقع و تدوین استراتژی های جدید و داشتن همكاران قوی و 

متعهد در تیم کاری، ما را از این بحران سخت نجات داد.

فصل سوم

پردیس فناوری
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 92 سال  تا  سال  این  از  بود.  ویرا  نگاه  آریا  نام  به   89 سال  از  ما  کار  شروع 

تولید چند محصول شامل اینجكتور، اینجكتور کارتریِج کارگذاری لنز، آیریس 

رترکتور )رترکتور عنبیۀ چشم( و  گاز CF6 چشم را به سرانجام رسانده بودیم. 

سال 91 رفتم یک دفتر باالتر از پارک ساعی اجاره کردیم. در همان زمان نام 

پارک فناوری پردیس به گوشم خورد. در تحقیقاتم دیدم که این پارک فناوری 

قرار است تبدیل شود به قطب علمی ایران و خاورمیانه. 

آن  که  سرکار  دکتر  آقای  با  جلسه  مدرس زاده  دکتر  آقای  اتفاق  به   92 سال 

زمان مدیر سازمان ناو فناوری کشور بودند داشتیم. در این جلسه از تولیدات و 
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دستاوردهای خودمان صحبت کردیم و توضیح دادیم. گفتیم که ما می خواهیم 

بتوانیم کارمان  تا  باشیم  بگیریم، یک کارخانه ای داشته  یک فضای کارگاهی 

را توسعه بدهیم. 

دکتر سرکار سطح علمی و تكنولوژی ما را قابل قبول توصیف کردند و به عنوان 

این  از نظر ما  فناوری پردیس معرفی کردند.  پارک  به  فناوری  شرکت دارای 

پیشنهاد خیلی خوشایند بود و وقتی که از مزایا و شرایط پارک فناوری با خبر 

شدیم، از پیشنهاد ایشان استقبال کردیم.

رفتم شرایط عضویت در پارک را دیدم. متوجه شدم از آن جاهایی نیست که 

پارک  بگذارم.  را پشت سر  باشد هفت خوان رستم  آن، الزم  در  برای حضور 

پارک  تكنولوژی.  دارای  و  فناور  شرکت های  آمدن  گردهم  برای  بود  محلی 

دنبال شرکت هایی بود که در آنها نقش »علم« از »تجربه« بیشتر باشد و نقش 

تكنولوژی  ارزش افزودۀ  یعنی  باشد؛  باال  نهایی  محصول  تولید  در  تكنولوژی 

باال  بسیار  اولیه(  مواد  )مانند  تولید  دیگر  عوامل  به  نسبت  نهایی  در محصول 

باشد. به عنوان مثال ما اگر محصول یک کارخانه فوالد را بازیافت کنیم، مواد 

بازیافت شده، ارزشی تقریبًا معادل محصول نهایی را دارد. یعنی مواد اولیه در 

ارزش نهایی محصول، سهم باالیی دارد. اما اگر یک محصول های تک مانند 

یک آی سی را بازیافت کنیم، آنچه می ماند، فاقد ارزش قابل توجهی است. این 
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نشان می دهد که تكنولوژی به کار رفته برای تولید این قطعه، در تعیین ارزش 

نهایی محصول، نقش بسیاری دارد.

از شرکت های فناور  از جذابیت های پارک فناوری بود که جمعی  یكی دیگر 

متر می توانستند  یا چند هزار  متر  زیر 100  از  در فضاهای مختلفی  و هایتک 

به تولید دانش و فناوری بپردازند. چیزی که قباًل در دره سیلیكون ولی که در 

مایكروسافت،  اپل،  نظیر:  و شرکت هایی  بود  افتاده  اتفاق  کالیفرنیاست  جنوب 

hp ، اینتل، IBM و ... را در خود جای داده بود. من هم این را می دیدم که 

داشته  نزدیک  آینده  در  تكنولوژیكی خوبی  این فضای مشابه رشد  در  بتوانیم 

باشیم.

خالصه اینكه کارهای حضور در پارک را انجام دادم و درخواست دادم بیایند 

را  شرکت  آمدند  کارشناسانه  تیم  یک  فناوری  پارک  از  کنند.  ارزیابی  را  ما 

به رشد  رو  کارایی،  لحاظ  به  لحاظ علمی و هم  به  دیدند هم  ارزیابی کردند. 

پارک،  کارشناسان  گواهی  به  هستیم.  واقعی  های تک  شرکت  یک  و  هستیم 

شرکت ما ویژگی هایی داشت که استحقاق حضور در پارک فناوری را داشتیم. 

بود،  چشم پزشكی  زمینۀ  در  که  شرکت،  محوری  تكنولوژی های  اینكه  اول 

تكنولوژی خاصی بود که فعالیت تجاری شرکت، بر محور آن تكنولوژی استوار 

بود. دوم اینكه نیروی اصلی شرکت )یعنی حقیر( را، نیرویی دانشگر )محقق و 
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مهندس( تشخیص دادند. و نهایتًا اینكه دیدند شرکت ما در بازارهایی فعالیت 

دارد و خواهد داشت که نوآوری اصلی ترین سالح رقابتی مان خواهد بود. و در 

نهایت دارای تیم سازمانی قوی و آینده ای روشن هستیم، ولی نیاز به فضای 

مناسب و حمایت داریم.

به  بود.  سخت افزاری  برداشت  تكنولوژی،  از  متخصصان  برداشت  قدیم،  در 

همین دلیل برای دستیابی به تكنولوژی، مدیران عمدتًا تكنولوژی را در خرید 

ماشین آالت می دیدند. اما من خودم در امتداد سال هایی که کار کردم، به این 

ایده رسیدم که به جای »دستمزد« باید روی »فكرمزد« تمرکز کنم. دیدم که 

به  دستیابی  برای  سخت افزار  خرید  فقط  تكنولوژیک،  شرکتی  داشتن  برای 

عناصری  کنم؛  توجه  تكنولوژی  دیگر  عناصر  باید  و  نیست  کافی  تكنولوژی 

مانند نیروی انسانی و دانش فنی که باید در کنار سخت افزار باشد. که امروزه 

اپل،  مثل  بزرگ  فناور  شرکت های  در  که  چیزی  می گویند،  مغزافزار  آن  به 

مایكروسافت، IBL و.. زیاد دیده می شود.

خالصه اینكه پارک فناوری شرکت ما را پذیرفت و به ما یک فضایی دادند که 

در پارک مستقر شویم.

سال 93 که وارد پارک شدیم یكی از مشكالت ما این بود که باید می رفتیم 

هزار  چهار  متر،  هزار  دو  می خریدیم.  را  بزرگی   زمین  یک  صنعتی،  شهرک 
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را  سوله ای   یا  می زدیم  سوله  یا  آنجا  می رفتیم  باید  زیاد.  هزینه های  با  متر، 

اجاره می کردیم. برای یک کاری که می توانستیم توی فضای صد متری هم 

انجامش بدهیم. این یكی از چالش های ما بود. ورود به پارک این مشكل ما 

مجوز  بدون  متر،  دویست  حدود  فضای  یک  اختصاص  با  پارک  کرد.  حل  را 

بهره  بردارّی، ما را از حضور در شهرک صنعتی بی نیاز کرد. پارک این فضا را 

در اختیار ما قرار داد، بدون پول پیش، با اجاره ای ارزان تر از مكان های صنعتی. 

این مهم ترین کمک برای ما بود که باعث شد که ما بتوانیم هزینه هایمان را 

کنترل کنیم و در مسیر رشد قرار بگیریم. در ضمن ما در فضایی قرار گرفته 

بودیم که اطرافمان، تمامًا شرکت های هایتک )High tech( بودند. خود به 

خود این جذابیت برای ما ایجاد  شدکه فكرمان  را بارور کنیم. اینها نكات خیلی 

خوبی بود.

تا محصول تولیدی داشتم. در بدو ورود به ما  وقتی وارد پارک شدم، دو سه 

اما قبول  با یک شرکت دیگر به صورت اشتراکی جا بگیریم،  پیشنهاد دادند  

این  داشت.  متر  دویست  حدود  فضایی  که  گرفتم  دیگری  جای  رفتم  نكردم. 

فضا در ابتدای کار برای ما بار مالی زیادی اضافه  کرد، اما می دانستم اگر یک 

داشت،  خواهیم  و  داریم  که  محصوالتی  به  توجه  با  بگیرم،  کوچک تر  فضای 

را  بزرگ   فضای  گرفتم   تصمیم  می دهد.  جواب  ما  سال  یک  اندازۀ  به  فقط 
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بگیرم، یک سال آن را مدیریت  کنم، تا بعدش بتوانم در سال های بعد با داشتن 

فضای کافی، محصوالتم  را به خوبی بارور کنم. 

یكصد  بار  یک  و  تومان،  میلیون  چهل  یک  بار  یک  هم  تسهیالت  بحث  در 

میلیون تومان وام گرفتیم که آن هم به ما کمک زیادی کرد.

تعامل مدیران و کارشناسان پارک با شرکت های مستقر در پارک، کمک بزرگی 

به ما بود. ما همیشه این دلخوشی را داشتیم که هنگام بروز مشكل، کسانی 

هستند که کنارت حضور دارند که حرفت را بشنوند و  دغدغه هایت را بفهمند 

باعث  اگر مشكلت هم حل نشود،  را درک کنند. همین حتی  استرس هایت  و 

می شود فضای غلبه بر مشكل، بهتر طی شود و با آرامش بهتری کار کنی.

سال 92 که وارد پارک شدیم، مشكالت زیادی داشتیم. هر چه جلوتر رفتیم، 

وضعیت مان بهتر شد. اما با توجه تغییر وضعیت کشور و کم شدن نقدینگی و 

نیامدن مواد اولیه به کشور و تحریم ها و... مشكالت جدیدی برایمان به وجود 

با  پردیس،  فناوری  پارک  نبود.  ما  شرکت  به  منحصر  هم  فقط  البته  که  آمد 

مدیریت مهندس صفاری نیا، و معاونت علمی ریاست جمهوری با مدیریت دکتر 

نمایندگان  با  مختلفی  بازدیدهای  ما حل شود،  اینكه مشكالت  برای  ستاری، 

مجلس و وزیران و شرکت های خارجی ترتیب دادند که در جهت کمک رسانی 

و رفع موانع تولید است.
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یكی از کمک های پارک فناوری به ما، کمک به صادرات محصولمان است. که 

اگر این اتفاق بیفتد، جهشی در کارهایمان رخ خواهد داد. چون در حال حاضر، 

اینجكتور  تولید  دانش  کسب  به  موفق  که  هستیم  ایران  در  شرکت  تنها  ما 

کارتریج شده؛ و البته ششمین شرکت در دنیا. و همچنین در دیگر محصوالت 

شرکت هم وضعیت مشابهی داریم. البته در ایران، ما سالیانه حدود پانصد هزار 

عدد مورد مصرفی داریم، و در دنیا حدود چهل میلیون در سال که حجم بسیار 

زیادی مورد مصرف است.

اما متاسفانه هنوز بعد از گذشت 6 سال از تولید این محصول استراتژیک داخل 

توسط  ساله  تولید کشور، هر  نیاز  اولویت های  از  یكی  اعالم  با وجود  و  ایران 

کاالهای  واردات  جهت  دالر  میلیون  یک  حدود  پزشكی  تجهیزات  کل  ادارۀ 

مشابه خارجی اختصاص می یابد. علی رغم تصویب منع از ورود کاالی مشابه 

تولید داخلی، چند میلیون ارز دولتی )دالر 4200تومانی( از کشور خارج می شود 

که امیدواریم بتوانیم بر این رانت چیره شویم و شرایط تولید و اشتغال کشور 

را نیز بهتر کنیم.

مخصوصًا حاال که شرکت ما یک شرکت بزرگ شده و محصوالتی داریم که 

ندارند. دانش بنیان شده ایم و وارد یک فضای رقابتی. حتی  شرکت های دیگر 

در  را  خود  اروپایی، شرکت   بزرگ  کنار شرکت های  در  که  این هستیم  دنبال 
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اروپا ثبت کنیم تا برند و محصوالتمان هم در ایران باشد، و هم در دنیا توسعه 

پیدا کند.

در ایران تولید شود و در خارج از ایران هم فروش برود. می خواهیم کاری کنیم 

که نام ایران و برند ایرانی در کشورهای دیگر خوب جا بیفتد. البته فكرم این 

هست که شرکت آیسان طب در ایران به تولید با برند ساخت ایران ادامه دهد 

و شرکت دیگری در ادامه در اروپا تاسیس کنیم که مجدداً 50 درصد کار تولید 

فرایند  ادامۀ  و  ایران شده  اشتغال  باشد، که هم  ادامه کشور  و  انبوه  ایران  در 

مونتاژ و ... در آن کشور باشد که هم اشتغال ایران بیشتر شود و هم افزایش 

صادرات و فروش در اروپا.

البته مشكالتی هم هست که پارک، با وجود تالش های فراوان، هنوز نتواسته 

که  کرد  مصوب  برایمان  آمد  فناوری  پارک  مثاًل  کند.  حل  برایمان  را  آنها 

شرکت های دانش بنیان فناوری، معاف از مالیات هستند. ولی وقتی ما می رویم 

این  است.  چالش  یک  این  بپردازید! خب  مالیات  باید  می گویند  مالیات،  ادارۀ 

امتیاز در اختیار ما گذاشته شده برای اینكه ما بارور شویم. اینكه دولت از یک 

شرکت تازه تأسیِس دانش بنیان مالیات بگیرد، خب باعث می شود این شرکت 

دیرتر روی پا خود بایستد. باید یک فرصتی به این شرکت ها داد تا اینها بارور 

شوند، بعد مالیات بدهند. 
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یا مثاًل پارک مصوب کرد که ما بتوانیم از صندوق توسعۀ فناوری وام بگیریم. 

اما وقتی رفتیم سراغ این صندوق، با بروکراسی عجیب و عظیمی مواجه شدیم. 

وام  توسعه  از صندوق  محصول  یک  ساخت  برای  میلیون  خواستیم صد  مثاًل 

و  تولیدش  می کشید  ماه طول  تا شش  یک  که ظرف  محصول  یک  بگیریم. 

توان هزینه کردن از جیب را نداشتیم.

کلی  گذاشتیم،  انرژی  کلی  هم  ما  خواستند.  مدارک  کلی  کارشناسی،  از  بعد   

مدارک پر کردیم که فقط صد صفحه طرح بازاریابی بود. در نهایت گفتند باید 

نمونۀ اولیۀ محصول را ببینیم! خوب من برای زدن نمونه، اول باید بروم قالب 

سال ها  دیگر!  بسازم  قالب  بتوانم  اینكه  برای  بگیریم  پول  می خواهم  بسازم! 

شرکتمان  و  بودم،  رسیده  آن  فرموالسیون  به  و  بودم  کرده  تالش  و  مطالعه 

شده بود ششمین شرکتی که در دنیا چنین فرموالسیونی را دارد. وام را برای 

می خواستیم.  توسعه 

مهم  برایم  وام  دیگر  باشم،  داشته  که  قالب  خب  بساز!  قالب  اول  گفتند  آنها 

تولید  را  محصولم  دیگر  باشم،  داشته  را  نمونه  یک  توان  اگر  من  که!  نیست 

می کنم؛ یک محصول یا ده هزار که تفاوتی ندارد. منتها صندوق حرفش یكی 

بود و مرغش یک پا داشت! گفتند: ما نمی دانیم! باید نمونۀ اولیه داشته باشید 

که کارشناسی شود. 
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این وام را، با این همه شرط و شروط، ندهند که بهتر است! 

یا مثاًل صندوق شكوفایی قول چهارصد میلیون را دادند. بعد شد سیصد میلیون، 

و بعد صدوپنجاه میلیون! برای صدوپنجاه میلیون هم از ما وثیقۀ ملكی گرفتند، 

شد،  تصویب  میلیون  صدوپنجاه  که  بعد  گرفتند!  مدارک  کلی   گرفتند،  سفته 

گفتند: نه! این پنجاه میلیون تومان  را اول بگیرید، بقیه اش  را مرحله به مرحله 

می دهیم!

باشد.  گفتیم: 

این  گفتند  رسید،  دوم  پرداخت  موعد  که  بعد  گرفتیم،  تومان  میلیون  پنجاه 

مدارک  را بیاورید. دیدیم داریم اذیت می شویم. سه برابر انرژی تولیِد محصول 

از  را راضی کنیم! کاًل  بگیریم و صندوق  وام  اینكه  برای  داریم می گذاریم  را 

گرفتن الباقی وام منصرف شدیم!

وام  برای  بدهید،  مالیات  باید  می گویند  مالیات،  ادارۀ  می رویم  وقتی  مثاًل  یا 

می رویم، اینطوری اذیت می شویم. تجهیزات پزشكی ضمن بروکراسی سخت 

و شدیدی که برای دادن مجوز تولید دارد؛ به واردکننده هایی که عین محصول 

مشكالتی  و  چالش ها  اینها  می دهند!  دولتی  ارز  می کنند،  وارد  را  ما  تولیدی 

این کارهایشان، می شوند خار  با  انكار نیست؛ برخی مسئولین  هست که قابل 

چشم تولید و فریاد حمایت از تولید هم دارند! البته ما تابه حال ایستاده ایم و باید 
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هم بایستیم، مثل تمام سال های قبل که برای حق خودمان و مردم جامعه مان 

جنگیده ایم تا کشور آباد شود.

بیشتر  ما  بود،  بیشتر  دانش بنیان  تولید  به  کشورمان  نیاز  که  قبل  سال های 

مصرف کننده بودیم. حاال هم که در وضعیت تحریم هستیم، همكاری الزم و 

حداکثری با دانش بنیان ها نمی شود. به هر حال کشوری که بخواهد ذهنیتش  

را از یک کشوری که مصرف کننده بوده بیرون بیاورد، باید به سمتی برود که 

باور مردم طوری شكل بگیرد که ما خودمان تولید داخلی داریم. 

هم  تحریم  دوران  در  مردم  زندگی  باشد،  محور  تولید  اقتصاد  اقتصادمان  اگر 

خیلی بهتر خواهد بود. درواقع بهتر است بگویم اول باید خودتحریمی ها را که 

را خوب  تا کشور  رانت های داخلی ست، حذف کنیم  حاصل حاصل تفكرات و 

بسازیم.

چیز  هیچ  شد،  منفجر  آنجا  اتمی  بمب  که   1955 سال  از  بعد  ژاپن  کشور  در 

نداشتند. آمدند معلم هایشان را جمع کردند تا به بچه ها آموزش هایی بدهند که 

نسل جدید بتوانند تولید کنند و کشور را بچرخانند.

جهانی   جنگ   از  بعد  آمریكایی  فیلسوف  و  ریاضی دان  دمینگ  ادواردرز  دکتر 

دوم،   از آمریكا خارج شد و به ژاپن آمد، چون می گفت دورۀ تولیدات کمی تمام 

شده و باید به کیفیت پرداخت. با سمت  مشاور آمار به  ژاپن  سفر کرد و در آنجا 
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کابینۀ  اعضای  برخی  و  دانشمندان   و  مهندسان   اتحادیۀ  اعضای   از  بعضی   با 

ژاپن  مالقات  کرد. او به ژاپنی ها گفت: اگر اصول چهارده گانه ای را که می گویم 

انجام بدهید، اقتصادتان عوض می شود. و کتاب خروج از بحران را نیز نوشت.

گفتند: اگر این کار را بكنیم به آمریكا می رسیم. 

گفت: آمریكا نایستاده که شما به او برسید! اما اگر این اصول را رعایت کنید، 

وارد رقابت با آمریكا می شوید. 

تقریبًا حدود سال 1970 خودروسازی ژاپن خودروسازی آمریكا  را به ورشكستگی 

که  ژاپنی  آن هم  شد؛  آمریكا  خودروی  پرمصرف ترین  ژاپن  تویوتای  کشید. 

از دست  هیچی نداشت و در زلزله و حملۀ نظام همۀ هست و نیست خود را 

داده بودند و هیچ گونه منابع نفتی و گازی و طال و نقره هم ندارند. 

ما هم باید این  را در کشور خودمان ایجاد کنیم. راهش این است که کیفیت مان 

ببریم،  باال  را  خود  دانش  و  کنیم،  حمایت  تولیدکننده ها  از  بدهیم،  را  افزایش 

آن هم دانش مهارتی نه دانش تئورِی صرف. دانش مهارتی که تبدیل به تولید 

محصول شود. اقتصاد آمریكا و اقتصاد کشورهای پیشرفته اقتصادی است که 

هشتاد درصد  آن را کسب و کارهای کوچک و متوسط می چرخاند.

***

رنگ آمیزی  جهت   ILM Blue محلول  نظیر  دیگر  محصول  چند  پارک،  در 
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ERM Blue جهت رنگ آمیزی غشای  ILM  شبكیه چشم و محلول  الیه 

ممبران شبكیه چشم )که با بررسی فرموالسیون شرکت های خارجی و رسیدن 

به فرمول جدید با کیفیتی معادل نمونه های خارجی و یک چندم قیمت آنها 

با کمک دکتر مسیح هاشمی به آن رسیدیم(؛ گاز SF6 شبكیه چشم؛ دستگاه 

نوار قلب خانگی و... به محصوالتمان اضافه کردیم؛ و تنوع اینجكتور کارتریج 

لنز را نیز افزایش دادیم. از سمت دیگر مجوزهایمان  را کامل کردیم و از سمت 

فرآیند های  و  اقدامات  رساندیم.  بلوغ  به  را  مدیریتی   سیستم های  هم  دیگر 

شرکت را سنجیدم و با ارزیابی فرآیندهای مختلف، در یافتم شرکت تا چه میزان 

در فرآیندهای مختلف توانمند است و چقدر راه دارد تا به بلوغ در آن فرآیندها 

برسد! این بررسی )که مدل های علمی مختلفی هم دارد؛ اقداماتی ست مرتبط 

با مستندکردن فرآیندها، مدیریت فرآیندها، اندازه گیری، و کنترل شاخص های 

فرآیندها( منجر به افزایش بلوغ شرکت شد و کمک کرد تا شرکت به اهداف 

کاهش  و  خدمات  و  کیفیت محصوالت  با حفظ  همراه  خود  برنامه ریزی شدۀ 

فرآیندهای  دارای  به جایی رساندم که  را  درواقع شرکت  یابد.  هزینه ها دست 

باشد.  داشته  مستندشده  کار  انجام  شیوه های  و  بوده  نظام مند  و  سازمان یافته 

داده های گذشته  ما همیشه  مثاًل  دارد؛  ادامه  بلوغ  بررسی  روند  این  هنوز هم 

نتایج، تالش های مشابه در آینده را  را جمع آوری می کنیم، و برای پیش بینی 
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مورداستفاده قرار می دهیم.

ولی در ادامۀ کار، یک مشكل دیگر به وجود آمد. وقتی من شرکتی نداشتم، 

همه می گفتند اگر اینجكتور و کارتریج را تولید کنی، میلیارِدر خواهی شد. 

ما  وقتی  ماست.  اداری کشور  و  معیوب  دلیلش هم سیستم  نشد!  اینطور  ولی 

به  ما   94 سال  بود.  تومان  هزار  چهل  آمریكایی  اینجكتور  نمی کردیم،  تولید 

جایی رسیدیم که ماهی هفت هشت هزار اینجكتور بفروشیم. کارتریج را هم 

شرکتمان  با  دشمنی ها  دیگر  شد،  اضافه  محصوالتمان  به  و  کردیم  تولید  که 

دست  از  دارد  بازارشان  دیدند  وقتی  محصول،  این  واردکنندگان  شد.  شروع 

باال  را  لنز   قیمت  داشتند،  پزشكی  تجهیزات  با  که  ارتباطی  با  رفتند  می رود، 

دامپینگ  دامپینگ کردند.  به اصطالح  رایگان کردند!  را  کارتریجش   و  بردند، 

وقتی  و  اقتصادی ست،  خاص  واژگان  از  قیمت شكنی.  یا  بازارشكنی  یعنی 

عرضه  شده  تمام  هزینه های  از  کمتر  قیمت  با  کاال  یک  صادرات  یا  فروش 

مكارانه«  »رقابت  واژه  این  فارسی  معادل  داده.  رخ  دامپینگ  می گویند  شود، 

بازرگانان  و  تولیدکنندگان  بهتر،  به عبارت  معنا شده است.  یا »رقابت مخرب« 

برای به دست آوردن بازارها، محصوالت خود را با قیمتی کم عرضه می کنند، 

تا حریفان را از میدان به در کنند، بعد دوباره برگردند به قیمت اصلی خودشان. 

کارتریج  می رفتیم  هرجا  شد.  مواجه  دامپینگ  با  هم  ما  شرکت   95 سال 
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بفروشیم، می گفتند: این شرکت آمریكایی دارد رایگان می دهد، شما اصاًل بگو 

هزار تومان! نمی خریم! 

بود،  تومان  هزار  چهل  آمریكایی  کارتریج  قیمت   93 سال  حالی که  در  حاال 

همه  که  بود  معلوم  خب  بود.  تومان  پانصد  و  هزار  هشت  ما  محصول  قیمت 

می آیند سراغ محصول ما. اما با دامپینگ موزانه به نفع واردکنندگان بهم خورد.  

آن هم  داد.  ایران  به  نمایندگی  دیگر  آمریكایی  شرکت  یک  که  بود  همزمان 

به  آمدم  داشت.  مشكل  اینجكتورش  برای  اما  شد،  وارد  لنزش  با  کارتریج 

همكارهایم گفتم: برویم هرجایی که این شرکت آمریكایی محصول می دهد، 

ورود کنیم تا الاقل بتوانیم اینجكتورش ا تامین کنیم. 

هر جا که اینها رفتند لنز بفروشند، ما هم رفتیم و گفتیم بیاید از ما اینجكتورش 

را بخرید. ما مشكل شما  را حل می کنیم. 

از فروش ماهیانه  ده هزار محصول، رسیدیم  اینجا رسیدیم که  به  ما  خالصه 

تا رساندیم به  افتادیم  را، دنبالشان  اینجكتورمون   به جایش  تا.  به ماهی هزار 

ماهی شش هفت هزار. اینچنین بود توانستیم بر دامپینگ غلبه کنیم و شرکت 

را دوباره سرپا نگه داریم. 

سال 97، قیمت ارز از 4000 تومان، شد 16000 تومان. واردکنندگان دیدند که 

دیگر نمی توانند کارتریج را رایگان بدهند. قباًل محصول را با ارز آزاد می آوردند، 
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و قیمت  را خودشان می گذاشتند روی محصول. لذا قیمت لنز  را بیشتر می گفتند 

تا کارتریجش  را رایگان بدهند. اما وقتی قیمت ارز بیشتر شد، باید توسط دولت 

شد.  قیمت گذاری  و  آمد  پایین  لنزشان  قیمت  بنابراین  می شد.  قیمت گذاری 

و  دولتی مصوب کردند  ارز  کاتریجشان هم  برای  آمدند  کار کنیم؟  گفتند چه 

آن را قیمت گذاری کردند. محصول قیمتشان با ارز دولتی رسید به بیست هزار 

تومان. و قیمت ما رسیده بود به پانزده شانزده هزار تومان. متاسفانه دولت به 

جای اینكه از تولید داخل حمایت بكند، برخالف قانون به کاالی خارجی ارز 

دولتی اختصاص داد. قانون مصوب مجلس داریم که اگر کاالیی تولید داخلی 

بشود، باید از وارداتش جلوگیری شود. 

چهار  ارز  نكردند.  حمایت  می کرد،  حمایت  باید  اینكه  علیرغم  دولت  خالصه 

هزار تومانی در اختیار واردکننده ای قرار می گرفت که کشورش، ما را تحریم 

چنین  اگر  دیگری،  کشور  هر  در  نشده!  حل  هم  هنوز  مشكل  این  بود!  کرده 

کاالی استراتژیكی تولید می شد، آن شرکت قدر می دید و بر صدر می نشست. 

تومانی  ارز چهار هزار و دویست  ما... یک میلیون دالر در سال  اما در کشور 

در اختیار واردکننده ای قرار می گیرد که قیمت کاالی خارجی کمی گران تر از 

کاالی  وقتی  می گویند:  هم  مصرف کننده ها  خب  باشد!  داخلی  کاالی  قیمت 

وارداتی آمریكایی هست با اختالف سه چهار هزارتومانی که داِرد مشكل من  
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را حل می کند، چرا باید کاالی ایرانی استفاده کنم؟

سال 98 دیدم به این صورت نمی شود. گفتم من بیام نمونۀ دیگری از اینجكتور 

کارتریج، مدل پروانه ای را بزنم.        تا هم تنوع محصول داشته باشیم و هم دیگر 

کنم.  واردات  به جای  داخلی  تولید  از محصول  استفاده  به  مجاب  را  شرکت ها 

مخصوصًا دو سه تولیدکنندۀ یكدیگر که اینجكتور را تولید و کارتریج خود را 

از کره و هند وارد می کردند. برای موضوع یک استراتژی تنوع همگون ایجاد 

کردم و چند نمونه جدید از ایجكتور کارتریج طرح پروانه و بسته را ساختیم.

یكی از محصوالتی که تولید کرده بودیم، گاز SF6 بود. تصمیم گرفتم تولید 

نجیب  گاز  یک  که  فلوراید  هگزا  سولفور  یا   SF6 گاز  بگیرم.  سر  از  را،  آن 

از فلوئور و گوگرد به دست می آید و برای  محسوب می شود، ترکیبی ست که 

ایجاد اثر فشار روی الیه های شبكیه چشم. شبكیۀ چشم انسان یک الیه بافت 

حساس به نور است که سطح داخلی چشم ها را می پوشاند. 

تصویر دنیای بیرون از طریق قرنیه و عدسی روی شبكیه به تصویر درمی آید، 

مانند فیلمی که داخل یک دوربین عكاسی تصاویر را ضبط می کند. درکل چشم 

انسان، با وجود اینكه کوچک است، خیلی پیچیدگی دارد. 

زیرش  صلبیه،  می شود  چشم  سفیدی  این  فقط  که  دارد  پیچیدگی  قدری  به 

می شود کروئید، زیرش می شود شبكیه یا رتین. فقط رتین حدود 0/14 میلی متر 
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ضخامت دارد، که در آنجا یک چیزی حدود ده الیه داریم. که فقط الیه نهم 

به نام ماکوال، دو میلی متر در 0/01 میلی متر است که 126 میلیون سلول آنجا 

آن طرف تر  میلی متر   4 باشیم.  داشته  را  و شب  روز  دید  ما  تا  می کنند  فعالیت 

جایی داریم به نام عصب بینایی چشم که حدود 40 میلیون سلول دارد؛ مثل 

خورشید می ماند و کارهای عصبی چشم را انجام می دهد. این الیه های شبكیه 

در اثر عواملی مثل تصادف، دیابت، یا غیره، الیه هایش جدا می شود و مایعی 

درون چشمی اش می  رود بین 9 الیه )الیۀ اول و الیۀ دهم( که این موضوع 

اگر ادامه پیدا کند، عصب بینایی از بین می رود و باعث می شود شخص نابینا 

شود. حاال چارۀ کار چیست؟ جراحی. باید مایع را بیرون کشید، تا الیه ها سر 

جایش بازگردد، بعد لیزر شود. 

یک زمانی دستمان زخمی می شود، آن را پانسمان می کنیم و می بندیم؛ ولی 

برای چشم نمی توانیم گاز جراحی ببریم و داخل چشم را ببندیم. با چه وسیله ای 

باید این کار را کنیم، با این گاز SF6. من دیدم این گاز در ایران تولید نمی شود 

و اگر بتوانم آن را تولید کنم، موفقیت بزرگی را برای خودم، شرکت، و حتی 

کشورم به دست بیاورم. 

که خب خوشبختانه با ساخت دستگاه عای الزم، موفق به تولید این محصول 

ایران  در  این محصول  تولیدکننده  تنها شرکت  حاضر  حال  در  و  مهم شدیم. 
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هستیم. 

البته از این گاز در صنایع دیگر نیز استفاده می شود. این گاز که بی رنگ، بی بو 

هندسۀ  می گیرد؛   جای  گلخانه ای  گازهای  دستۀ  در  است،  اشتعال ناپذیر  و 

مولكولی شش وجهی دارد که از شش اتم فلوئور که به یک اتم گوگرد در مرکز 

پیوسته اند، تشكیل می شود. 

عنوان  به  تن(   6000( آن  بیشتر  که  می شود  تولید   SF6 تن   8000 ساالنه 

بی اثر  به عنوان یک گاز  استفاده می شود.  برق  دی الكتریک گازی در صنعت 

در ریخته گری منیزیم و به عنوان یک پرکنندۀ بی اثر در پنجره های دوجداره 

کاربرد دارد.

در صنایع نظامی هم کاربرد دارد؛ مثاًل برای باالبردن فشار در هادی موج های 

سامانه های رادار.

 15 باالست.  خیلی  ما  محصول  به  نسبت  محصول  این  خارجی  نمونۀ  قیمت 

تا وارد بشود و ترخیص و گمرک  میلی لیترش حدود 38 یورو است. که حاال 

و... قیمتش باالتر هم می رود. درحالی که قیمت محصول ما یک نهم آن است. 

ما  شرکت  را  کشور  کل  نیاز  و  ندارد  واردات  حاال  محصول  این  خوشبختانه 

تأمین می کند. 

 )ARCAD( یكی از رقبای اصلی در این زمینه، محصوالت شرکت آرکاد فرانسه
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است. که ما در تالشیم بتوانیم محصولمان را صادر کنیم. با خودم گفتم، چرا 

این شرکت فرانسوی، در 78 کشور صادرات دارد، اما من ایرانی نباید بتوانم به 

ده تا کشور صادر کنم. 

و این یكی از اهداف آتی شرکت ماست که باید به آن دست یابیم. البته اخیراً  

یک محلول دارویی مهم را نیز تولید کرده ایم به نام دکاالین، که برای فشار 

روی الیه های جدا شدۀ شبكیه چشم استفاده می شود و بعداً حین جراحی خارج 

می شود.

) Iris( است، رترکتور عنبیۀ  بازار کردیم، عنبیه  محصول دیگری که ما روانۀ 

چشم، نگهدارنده عنبیه. وسیله ای برای بازکنندگی و نگهداری عنبیه در حین 

جراحی. این محصول در حال حاضر فروش متوسطش ماهیانه 700 عدد است 

که تقریبًا سالیانه حدود 9000 عدد می شود. 

که در حال حاضر تمام نیاز کشور توسط شرکت ما تامین می شود. البته اخیراً 

برای  هم  جدید  رترکتور  یک  فارابی  بیمارستان  اساتید  از  یكی  درخواست  به 

نگه داشتن عدسی حین جراحی آب مروارید برای بیمارانی که تارهای زنوالی 

150 دالر  تا   30 بین  آن  خارجی  نمونۀ  که  است ساختیم  عدسی شان ضعیف 

است و قیمت ما حدود 130 هزار تومان است.

و  دارو  و  غذا  اداره  و  پزشكی  تجهیزات  مجوز  دارای  هم  محصوالتمان  تمام 

دارای ضمانت کیفیت و استاندارد ISO9001 و ISO 13485  هستند.
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آن صورت  در  دامپینگ  که  بازاری  در  ماندن  سرپا  برای  دیدم  اینكه  خالصه 

می گیرد و تولیدکننده برای زنده ماندن باید بجنگد، چاره ای جز تولید محصوالت 

متنوع و متفاوت و استراتژیک )که به دلیل دانش فنی فقط در اختیار ماست( 

تک  و  باشند  بلد  کار  جور  چندین  باید  دانش بنیان  شرکت های  کل  در  ندارم. 

محصولی نباشند؛ چرا که وارد یک درگیری واقعی خواهند، و درگیری، احتیاج 

به سرمایه دارد. یعنی هر شرکتی که می خواهد به هر دلیل و به هر شكل با 

مافیای بازار درگیر شود و کنار نكشد و بجنگد، قبل از هر چیز باید بتواند زنده 

بماند و برای زنده  ماندن، باید چندین و چند کار بلد باشد.

***

قلب  نوار  دستگاه  ساخت  می دهیم؛  انجام  داریم  که  هم  دیگری  جدید  کار 

خانگی است. دو سال روی پژوهشش کار  کردیم و در حال حاضر آماده شده و 

داریم روانۀ بازارش می کنیم. 

که   1397 سال  به  برمی گردد  خانگی  قلب  نوار  دستگاه  این  طراحی  جریان 

یكی از همكاران قدیم اتاق عمل به نام خانم شعاعی، به من زنگ زد و گفت: 

من یک برادرزاده دارم دانشجوی سال دوم مهندسی پزشكی در کرمان است. 

درد  به  می گویند  اساتیدش  اما  دارد؛  تولید  برای  طرحی  و  است  خالقی  آدم 

نمی خورد و اصاًل سمت تولید نرو و بچسب به درس و مشقت. اما امیرحسین 

خیلی تشویش ذهنی برای تولید دارد، اگر ممكن است جلسه ای با ایشان داشته 
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باشید و کمكش کنید. 

و  بود  آمد. پسر خالقی  با خانواده اش پیش من  امیرحسین  و  قبول کردم  من 

چند  از  بعد  داشت.  پختگی  خیلی  به  نیاز  البته  بود.  خاصی  ایدۀ  هم  ایده اش 

راه  اما  کنم،  کمک  می توانم  تو  به  من  گفتم:  امیرحسین  به  صحبت  ساعت 

سختی ست و باید ارادۀ محكمی داشته باشی.

قلب  نوار  دستگاه  سمت  به  نبض،  ضربان  گرفتن  از  را  امیرحسین  طرح  من 

خانگی کشاندم که بعد از دو سال ویرایش های مختلف، به طراحی دستگاهی  

باکیفیت، با کاربردی ساده و دقت باال رسیده است.

نوار قلب  انگشت شصت،  از  طریق دو  این صورت است که  به  نحوۀ کارش 

از آن طریق نوار قلب را  اپلیكیشن می فرستد ، و  با دقت باال به  را می گیرد و 

اشتراک  به  پزشكی  خدمات  و  اورژانس  برای  اجتماعی  شبكه های  طریق  از 

می گذارد.

حدود شش ماه پیش دو شرکت آمدند، دستگاه نوار قلب خانگی را تولید کردند، 

به قیمت بین 100 تا 200 یورو؛ منتها بدون داشتن اشتراک گذاری در شبكه 

اجتماعی و نظر پزشک. که ما این کار را تكمیل کرده و این امكانات را به آن 

اضافه کردیم.  و همین طور زمان گرفتن سیگنال و دقت خروجی بسیار باالست 

و قیمتش خیلی پایین تر است، از حدود 500 هزار تومان.

ذهن  در  ایده اش  کنند،  ثبت جهانی  را  این  دو شرکت  آن  اینكه  از  قبل  البته 
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که  بود  درگیر  آنقدر  ما  شرکت  که  این  مشكل  ولی  بود،  گرفته  شكل  من 

زودتر  خیلی  وگرنه  محصول.  این  روی  سرمایه گذاری  برای  نداشتیم  منابع 

ولی  بكنیم.  جهانی اش  ثبت  و  کنیم  بازار  روانۀ  را  محصول  این  می توانستیم 

در حال حاضر می توانیم در ایران ثبت اختراعش کنم. و به دلیل ویژگی های 

جدید، ثبت خارجی هم بشود. دستگاه خیلی خوبی ست که مطمئن هستم در 

منزل ها کاربردهای بسیاری دارد. 

که  بیماری  سر  باالی   ،CCUمی رفتیم که  رسید  اینجا  به  ما  دستگاه  دقت 

فیبریالسیون دهلیزی دارد. همزمان هم هولتر نوار قلب گرفت، هم دستگاه ما. 

پزشكان تأیید  کردند که دقت دستگاه ما با هولتر برابری می کند. حاال قیمت 

یک هولتر با آن طول و عرضی که دارد، حداقل بیست برابر دستگاه ماست! 

بود که خود  این محصول، صحبتمان در مورد هوش مصنوعی  برای  ابتدا  در 

اپلیكیشن بر اساس نوار قلب، تشخیص بدهد مشكل بیمار را. مثاًل بر اساس 

هوش  بخواهیم  اگر  دیدیم  اما  آنرمال.  یا  است،  نرمال  بگویید  موج  شكل 

مصنوعی بگذاریم و خودمان رویش تشخیص بدهیم، 

پزشكان جبهه خواهند گرفت. البته حق هم دارند، نانشان آجر می شد! سر این 

پزشک  باید تشخیص  گفتیم که حتمًا  و  از هوش مصنوعی صرف نظر کردیم 

داشته باشد. فكر کردم اگر من از طریق دستگاه برای پزشكان هم درآمدزایی 

اگر  ولی  می شود.  دستگاه  جاافتادن  و  مشتری  جذب  باعث  خودبه خود  کنم، 



و  بگیرند  جبهه  علیه اش  پزشكان  است  ممكن  بدهد،  تشخیص  دستگاه 

دستگاه بایكوت شود. البته این را هم در نظر گرفتم که باالخره تشخیص 

پزشک، ارجحیت دارد بر تشخیص دستگاه. حاال آمده ایم با پزشكان قرارداد 

بسته ایم که ماهیانه یک تعداد نوار قلب ببینند و مثاًل به ازای هر نوار قلب، 

یا کار مطب  بیكار در منزل نشسته  مبلغی دریافت کنند. یعنی مثاًل وقتی 

تمام شده، بنشیند پنج نوار قلب هم ببیند. در ضمن خودش هم دستگاه را 

به بیمارانش توصیه  کند.

***

بعد از استقرار در پارک، هم توانستم مدال طال در جشنوارۀ پورفسور شمس 

را  اینكه کتاب های مختلفی  را کسب کنم، و هم  مخصوص چشم پزشكی 

بنویسم. 

هر سال در بیمارستان فارابی جشنواره ای به نام جشنوارۀ پروفسور شمس 

برگزار می شود )دکتر شمس برترین چشم پزشكی ایران بوده( در بخش ها 

پایان نامۀ  نوین،  جراحی  روش  ابداع  برتر،  انگلیسی  مقاله  مانند:  مختلف، 

برتر، تحقیق و دانشوری، دانشور چشم پزشک، نهال دانشوری و... 



فصل چهارم

کارآفرینی



یكی از بخش های جشنواره »جایزه ابتكار عمل ممتاز دانش بنیان و کارآفرین 

بینایی« است که در سال 98، این جایزه به حقیر رسید. کاری که ارائه دادیم، 

در این جشنواره نائل به کسب مدال طال شد.

یا  ایزو،  استاندارد  ترجمۀ  مثال  به عنوان  کردم.  تألیف  هم  مختلفی  کتاب های 

دارم  آمادۀ جهت چاپ  ترجمۀ کتاب شلدن راس. یک کتاب چشم پزشكی هم 

دربارۀ روش های درمانی و تشخیص آب مروارید، و یک کتاب دیگر هم دربارۀ 

علم آمار.



یا چیزی  مقصودی می رسند،  یا  به یک هدف  وقتی  خیلی ها  اینكه  اول  نكتۀ 

به دست می آورند، دیگر ارضا می شوند و ول می کنند. سال 99 اگر به خیلی ها 

خانۀ  و  ماشین  و  راننده  همراه  به  می دهیم،  تو  به  میلیونی  ده  حقوق  بگویند 

نكردم،  قبول  را در سال 92  پیشنهاد  این  اما من  قبول می کنند؛  خوب، درجا 

چون خودم را و اهدافم را خیلی بلندتر می دیدم.

در  من  وقتی   87 سال  دیگران.  به  کمک  و  آموزش  دربارۀ  دیگر  نكتۀ  یک 

اینكه  به جای  می شد،  که  ناهار  وقت  می دادم،  عمل  اتاق  آموزش  کلینیک 

یاد می دادم.  بچه ها  به  را   ... و  و جراحی ها  بیماری ها  آموزش  کنم،  استراحت 

دوستانم می گفتند: چرا اینها را می گویی؟ یاد می گیرند فردا جایت را می گیرند!

تكنیسین و همكارهای اتاق عمل که با من کار می کردند، بعضًا فكر دستمزد 

درآمدی  گرفتنه اند  یاد  که  مهارتی  با  بودند  این  دنبال  فقط  برخی ها  و  بودند؛ 
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انجام کار  داشته باشند و کسی درآمدشان را زایل نكند! بعضی هم تمایل به 

این یكی  ایده به محصول را نمی دانند که  اما چگونگی تبدیل  متفاوتی دارند 

از موارد مهم در ایجاد و توسعه کسب و کار کارآفرینی است. آنها با آن طرز 

تفكرشان، هنوز همان تكنسین و پرستار اتاق عمل هستند، با همان حقوق چند 

میلیونی، یک شیفت اینجا کار می کنند، یک شیفت جای دیگر، باز هم خرجشان 

نمی رسد. اما من با آن تفكر که فكرمزد را ارجح بر دستمزد می دانست، و کمک 

کردن به همكاران و داشتن همكاران باسواد را به نفع خود حساب می کرد، به 

اینجا رسیده ام که االن استاد دانشگاه هستم، شرکت دارم، به کشورم خدمت 

و  برده ام.  و جوایز مختلف  تندیس  و کلی  آن شده ام،  افتخار  باعث  و  می کنم 

اینها همه حاصل تفكر است، تفكری که قبول نداشت من اگر دست دیگران را 

بگیرم، خودم به خطر می افتم و دیگر نمی توانم پیشرفت کنم. 

بسیاری از مردم هستند که زندگی مطلوبی ندارند و دائم ناله می کنند و حسرت 

جایگاه  و  خوب  درآمدی  دارند  دوست  اینها  می خورند؛  را  موفق  افراد  زندگی 

خیلی  با  وقتی  اما  باشند،  داشته  اجتماعی  احترام  و  آسایش  مناسب،  اجتماعی 

از این افراد صحبت کرده و می گوییم: شما حاضرید سختی هایی که آدم های 

موفق، در مسیر رسیدن به این جایگاه خوب، متحمل شده اند را تحمل کنید؟ 

می پرسند: مثاًل چه سختی هایی؟
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آسیب پذیری  و  تالش  میزان  متوجه  آنها  و  می دهیم  توضیح  برایشان  وقتی 

آنها هم  اما  بله،  البته برخی هم می گویند  نه!  کارآفرین ها می شوند، می گویند 

در عمل نمی توانند انجام بدهند! 

به چنین مسیری هستند،  ورود  از دوستان خودم، که عالقمند  برخی  به  مثاًل 

اول از همه چند کتاب و فایل متنی و صوتی و فیلم آموزشی انگیزشی و پروژه  

می دهم و می گویم: این را ببین، این یكی را خالصه کن، و آن یكی را تحلیل 

کن. 

بعد از چند وقت، وقتی پیگیری می کنم، می بینم کاری پیش نرفته! 

کنید  کارورزی  بگذارید مدتی  بعضی می گویم حاضرید وقت  به  وقتی  مثاًل  یا 

چیزی یاد بگیرید؟ می گویند نه!

شروع  ریسک  و  کنید  فراهم  پولی  حاضرید  می گویم  بعضی  به  وقتی  مثاًل  یا 

کاری را بپذیرید؟ باز می گویند نه!

برای  فقط  خود،  تفریح  و  استراحت  زمان های  از  نیستند  حاضر  خیلی ها  یعنی 

چند سال بگذرند تا عمری را راجت زندگی کنند. 

یک مبحثی دیگری که همیشه برای دانشجوهایم عنوان می کنم این است که 

دو تا عامل مهم باعث فنای شرکت است:

1. تک محصولی بودن؛
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Local .2 کار کردن. 

تا  کنیم  کار   Local هستیم  مجبور  فعاًل  نداریم،  صادرات  چون  ما  کشور  در 

تمام  ظرفیتش  یكجا  کردن  کار   Local حال  هر  به  اما  برسیم.  صادرات  به 

الكترونی  میكروسكوپ  ایران  در  شرکتی  دستگاه ها.  در  مخصوصًا  می شود، 

اتفاقًا در پارک فناوری پردیس هم حضور دارد.سال گذشته بنده  می سازد که 

به  بود و پیشرفته(  را )که بسیار هم های تک  افتاد. محصولش  به چالش  خدا 

تمامی بیمارستان های داخلی، مراکز تحقیقاتی و... هر جا که الزم بود ارسال 

کرده بود، و نمی توانست صادر هم کند. تک محصولی و Local این مشكالت 

را هم دارد، مخصوصًا در دستگاه. 

حاال  پزشكی.  دستگاه های  مخصوصًا  می خورند؛  مشكل  به  دستگاه ها  اکثر 

راه حل چیست؟ رفتن به سمت تولید محصوالت متعدد.

که  معلوم شد  کردیم،  اضافه  کار  به  را هم  دیگری  وقتی محصوالت  ما  خود 

دیگر به این راحتی ها زمین نمی خوریم.

تک محصولی قالِب فناست! Local کار کردن محكوم به فناست. اگر ما فقط 

محصول کارتریج را داشتیم، قطعًا یک شرکت موفق نبودیم. موفیقت شرکت 

ما به این بود که هم اینجكتور را داشتیم، هم کارتریج را، هم گاز SF6  را، و 

هم کلی محصول دیگر را. هر کدام از این ها اگر نبود، قربانی دامپینگ می شدم 
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و خیلی راحت به زمین می خوردم. پس تک محصولی »محكوم به فناست« 

و اگر شرکتی بخواهد Local کار کند و فقط بخواهد منطقۀ خودش را داشته 

باشد، قطعًا بعد از مدتی در بازارش اشباع می شود. بنابراین باید به سمت بهتر 

این کار را کردیم. امسال و سال گذشته در بحث تولید  بازار برویم. ما  شدن 

داخل کشور محصوالت را زیاد کردیم، و همزمان با کشورهایی خارج از ایران 

صحبت کردیم.

***

انتخاب استراتژی »بازار ساحلی« در ابتدای فعالیت ها هم نكتۀ مهمی ست.

بازاری که در آن  به نخستین  »بازار ساحلی« اصطالحی ست در مدیریت، که 

فروش می کنید، اطالق می شود. در این استراتژی، نقطه تمرکز محدود می شود 

و به منطقه حساس مورد هدف توجه حداکثری می شود.

یعنی پس از تقسیم بندی بازار هدف،  فقط یک فرصت بازار انتخاب شده و از 

سایر فرصت ها چشم پوشی می شود. 

کار  و  کسب  که  افرادی  همۀ  برای  بازار،  فرصت های  انگاشتن  نادیده  البته 

آزاردهنده  می تواند  گاهی  و  است  مشكل  بسیار  می کنند،  تأسیس  را  جدیدی 

احتمال  افزایش  موجب  بازارها،  تعداد  فراوانی  که  می کنند  فكر  بعضی  باشد. 

موفقیتشان می شود و بر این باورند، تا وقتی که یكی از بازارها بتواند بگیرد، با 
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تمرکز بر فرصت های متعدد بازار، کار از محكم کاری عیب نمی کند.

شما  زیرا  می شود،  موفقیت  شانس  کاهش  سبب  تفكری،  طرز  چنین  اما خب 

از  داد.  خواهید  دست  از  را  موفقیت  برای  تمرکز ضروری  جدیدتان  و شرکت 

بازار و رعایت  انتخاب یک  آنها در  توانایی  عوامل اصلی موفقیت کارآفرینان، 

اصول و قواعد برای حذف سایر بازارهاست.

انسان ها  وقتی  باشد.  دشوار  تازه کار  کارآفرینان  برای  می تواند  تمرکزی  چنین 

در موقعیتی قرار می گیرند که راه های متعددی برای دستیابی به موفقیت وجود 

از  را  هیچ کدام  و  کنند  حفظ  را  موجود  گزینه های  همۀ  می کنند  تالش  دارد، 

دست ندهند، حتی اگر انتخاب فقط یک مسیر برای دستیابی به باالترین سطح 

از موفقیت کافی باشد.

آغازین  مراحل  در  ما،  نوپای  شرکت  پیشرفت،  برای  واحد  بازاری  انتخاب  با 

پیدا  دست  بازار  در  ایده آلی  و  قدرتمند  موقعیت  به  می تواند  خود،  فعالیت های 

کند و می تواند امیدوار باشد که پیش از آنكه منابع به پایان برسد، جریان مالی 

خوبی در فعالیت ها به گردش درآید. 

خواهد  ایجاد  نقدینگی  ما  برای  که  به سمتی ست  رفتن  ساحلی،  بازار  انتخاب 

گذاشتیم.   blacklist در  را  مشتری ها  از  برخی  ما  استراتژی،  این  در  کرد. 

به عنوان مثال فالن بیمارستانی که بازپرداختش دو ساله بود، به او کاال ندادیم. 



فصل چهارم

103

چون در نظر گرفتم من کاال را سال 97 با ارز چند تومانی، با مواد اولیه، نیروی 

باز  بازگردد،  از دو سال هم  انسانی و... تولید کرده ام فالن قدر، این پول بعد 

یا  نقدی  فروش  یا  گفتم  نمی شود.  هم  اولیه  مواد  پول  است؛  ضرر  ما  برای 

فروش اعتباری به جاهایی که قباًل اثبات شده اند، مثل کلینیک های خصوصی 

یا نماینده هایی که می دانستیم یكی دو ماهه تسویه می کنند.

***

می نامند،  نوین  مدیریت  علم  پدر  را   )Peter Drucker( دراکر  پیتر  آقای 

کسی که تئوری مدیریت را به یک شاخۀ جدی تبدیل کرد و در طول زندگی 

آورد.  وجود  به  کار  و  کسب  نوین  شیوه های  در  را  انقالبی  هفتادساله اش، 

و  خصوصی سازی  متمرکزسازی،  غیر  همچون  دسترس  از  دور  تحوالت  که 

توانمندسازی را تحت تاثیر قرار می داد. 

پیتر دراکر به صورت جدی وارد دنیای مدیریت شود، شغل های  آنكه  از  قبل 

نگاری  روزنامه  پارچه،  و  نخ  بازرگانی  شرکت  یک  در  کار  جمله  از  مختلفی 

روایت  را  او  زندگی  که  کسانی  معمواًل  و  کرد  تجربه  را  صنعتی  تحقیقات  و 

به حوزه های مختلف  او  باز  نگاه  در  را  تجربیات  و  تعدد مشاغل  این  می کنند 

کسب و کار موثر می دانند. شاید به همین دلیل باشد که با وجودی که دانش 

رسمی او به حوزه مدیریت مربوط است، توصیه هایش برای زندگی فردی هم 
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به صورت گسترده مورد توجه قرار می گیرد. مثاًل می گوید: بعد از هر موفقیت، 

تامل  و  سكوت  آن  پایه  بر  بعدی  موفقیت   . بیندیشید  و  کنید  سكوت  مدتی 

ساخته می شود و نه بر پایه موفقیت قبلی.

داشت  اشتغال  مدیریت هم  مشاوره  به  مدیریت،  تدریس  از  دراکر جدای  پیتر 

مدیریتی  مختلف  حوزه های  در  را  مقاالت  و  کتاب ها  از  گسترده ای  حجم  و 

او،  اندازه   به  منتشر کرده است. کمتر کسی در دنیای مدیریت وجود دارد که 

فعالیت های گسترده و تاثیرگذار انجام داده و به اندازه  او شناخته شده باشد.

همۀ این مقدمات را گفتم که بگویم: پیتر دراکر می گوید کارآفرینی یعنی چند 

سال جوری زندگی کنیم کــه دیگران نمی خواهد، برای اینكه سال ها جوری 

زندگی کنیم که دیگران نمی توانند.

کارآفرین کسی ست که چند سال سختی ها را تحمل کند، از وقت تلویزیون و 

تفریحات و خواب هایی که دارد، بزند، تا به مهارت هایی برسد که آینده ای  خود 

را تضمین کند. بعد بقیه مجبور هستند مشغول کار معمولی و شغلی بشوند که 

کارهای  نمی رسد  و چون خرج مخارجش  بروند  8 شب  تا   7 تا شب  از صبح 

می خواهند  که  چیزهایی  به  هم  نهایت  در  و  دهند.  انجام  کنارش  در  دیگر 

اینكه سال ها  اینجوری زندگی کن، برای  نمی رسند. دارکر می گوید چند سال 

جوری زندگی کنی که دیگران نمی توانند. از اینجا به بعد هر سفر خارجی که 
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خواستی بروی می توانی، هر عزت و احترامی می توانی داشته باشی، و ... این  

را می توانی به دست بیاوری، به شرطی که آن سختی ها را کشیده باشی. 

***

واقعیت این است که در کشور ما به دلیل شرایط سخت تولیدی، و تحریم هایی 

در  ما  اگر  مثاًل  سختی ست.  بسیار  کار  ماندن  و  بودن  دانش بنیان  داریم،  که 

فرق  خیلی  درآمدمان  و  کار  و  کسب  شرایط  بودیم،  ژاپن  یا  سوئیس  آمریكا، 

می کرد و اصاًل قابل قیاس با چیزی که در ایران به دست می آوریم، نبود.

تمام  به  و  دارم.  اعتقاد  ایران  در  کارکردن  به  این ها  همۀ  وجود  با  من  اما 

حرکت  ما  اگر  سختی ها،  و  شرایط  وجود  با  می گویم  دارم،  که  دانشجویانی 

نكنیم، ریسک نكنیم، ایده ندهیم، و حتی مهارت های الزم  را به دست نیاوریم، 

دیگر حق اعتراض به کشور و مملكت و حق درخواست اصالحات  را نخواهیم 

داشت. االن خود من به اینجا رسیدم که این همه سختی  را پشت سر گذاشتم، 

اما موفق به تولید محصوالتی شدیم باعث افتخار مملكتمان است.

جلسات  این  در  و  می کنیم  شرکت  دولتی  مختلف  جلسات  در  دیگر  االن   

بگوییم.  همفكری  و  رفع  جهت  در  را  مشكالتمان  را،  حرف هایمان  می توانیم 

من بعد  اما  بوده،  وارداتی  ذهنیاتمان  تمام  بوده،  وارداتی  ما  کشور  تا کنون 

اقتصادش  تبدیل به اقتصاد تولید  محورخواهد شد. 
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برای کارآفرینی تعاریف مختلفی بیان شده. در مجموع کارآفرینی با سه مفهوم 

مختلف در ارتباط مستقیم است:  نوآوری و ریسک پذیری و تالش. 

***

اقتصادی  لحاظ  از  چون  که  است  این  ما  کشور  فعلی  شرایط  در  بعدی  نكتۀ 

شرایط ناامنی داریم، باید یاد بگیریم که تک بعدی نباشیم. من در مسیری که 

طی کردم، هم در اتاق عمل بودم، هم کتاب های مختلفی  را می خواندم، هم 

کتاب می نوشتم، هم در دانشگاه در رشته های مختلف تحصیل می کردم، و در 

نهایت هم اینكه شرکت خودم را تاسیس کردم. 

و  عالی  مدرک  لزومًا  رسیدند،  موفقیت  به  شان  کار  و  کسب  در  که  افرادی 

آکادمیک نداشتند. خوانندۀ این کتاب نیز قطعًا برای راه اندازی استارتاپ خود، 

نیازی به مدرک دانشگاهی ندارد؛ اما نیاز دارد که انسانی چندبعدی باشد.

هر انسانی در ذات خودش توانایی و استعداد انجام کارهای بزرگ و خارق العاده 

استعدادهای  این  است.   منحصربه فرد  ویژگی ها  این  انسانی  هر  در  و  دارد  را 

نیاز به تمرین و تكرار و ممارست دارند. کارآفرینی  بالقوه، برای شكوفا شدن 

نیاز دارد؛ انسانی که به آموختن  به موجب ماهیتی که دارد انسان چند بعدی 

مهارت های زیاد، تحمل مشكالت و چالش های فراوان، مدیریت صحیح منابع 

و... مسلط باشد. 
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اگر کسی بخواهد موفق شود باید طوری زندگی کند که من سال ها آنجوری 

زندگی کردم؛ باید زمان بگذارد، تک بعدی و تک محور نباشد.

که  داری  زمان  چقدر  مگر  گرفتنی  یاد  را  این ها  همه  خوب  بگویید  شاید 

بتوانی همه را انجام بدهی؟ من باید یاد بگیرم و به نیروهای انسانی ام منتقل 

از آن ها  از آن ها کار می خواهم آن ها بدانند که وقتی چیزی  کنم. زمانی که 

می خواهم ، فقط مدیریتش کنم، قرار نیست همۀ این کارها را انجام بدهم.  ولی 

باید مدیریتش کنم. این نكتۀ کلیدی اش است. 

***

کسی مثل من که از هیچ افتاد توی کار تولیدی، مشغولیت های زیادی داشت. 

من از یک زمان به بعد درگیر بدهی های زیادی شدم که شاید هر کسی تاب 

زندگی  و  ازدواج  به  نتوانستم  این مسائل،  به خاطر  باشد.  نداشته  را  و تحملش  

مشترک به درستی تمرکز کنم. به هر حال به لحاظ روانی و فكری، این مسائل 

مسائلی ست که هرکسی توان تحملش را در همراهی ندارد.

من سال ها درگیر این بودم که همزمان زندگی  ام را هم درست کنم. دوبار از 

صفِر صفر شروع کردم. ضمن اینكه همزمان تحصیل هم می کردم. اینها حجم 

باالخره  می شد.  خانواده  تشكیل  مانع  که  گرفتند،  را  انرژیم   و  وقت  از  زیادی 
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برای تشكیل زندگی موفق ضمن توجه به معیارهای مورد نیاز هر فرد از نظر 

فكری و روحی و شخصیتی باید وقت و انرژی بگذاری. البته این به این مفهوم 

نیست که در طول زندگی کسانی را دوست نداشته ام، ولی خب این ها را باید 

با شرایط زمانی و معیارهایی که برای زندگی ات داری بسنجی. به هر حال تا 

کنون که ازدواج نكرده ام! با خنده و شوخی می گوید: کسی چه می داند، شاید 

یكی از دالیل موفقیتم، مجرد بودن بوده باشد.

البته این به این مفهوم نیست که این قاعده صحیح است یا قابل توصیه باشد. 

تحملشان  قدرت  که  هستند  کسانی  یعنی  است.  برعكس  کاماًل  گاهی  اتفاقًا 

به خاطر همراهی های همسرشان بیشتر شده و زودتر به موفقیت رسیده اند. 

بسیاری از دانشمندان بزرگ دنیا، زندگی ناموفقی داشتند. مثاًل  آلبرت اینشتین 

او  بزرگان علم  از  زیادی  داد. عدۀ  ارائه  ما  به  را  تئوری نسبیت  بود که  کسی 

نابغه ای بی همتا و بزرگترین دانشمند جهان می خوانند. بسیاری از  را به عنوان 

نظریات و تحقیقات اینشتین باعث ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت علم 

در جهان شده و تاثیرات پایداری به ارمغان داشت. خدمات او در راستای علم 

قابل ستایش است.

اما خب همین آلبرت انیشتین آنگونه که در علم خود پیشرفته و نابغه و موفق 

بود، در زندگی شخصی موفق نبود و حاشیه داشت. و در زمان طالق همسرش 

برای  را  نوبل  جایزۀ  نقدی  مبلغ  دانشمند  این  بود.  گرفته  عجیبی  تصمیم  نیز 
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طالق به همسرش بخشید؛ چرا که قبل از دریافت جایزه به همسرش قول داد 

اگر قبل از دریافت نوبل از او طالق نگیرد، پول جایزه را به عنوان سهم او از 

طالق پرداخت کند. یا مثاًل استیو جابز که همگی اپل را با او می شناسند، در 

موفقی  خانوادگی  زندگی  اما  بود،  پشتكار  و  اراده  با  و  موفق  بسیار  شغل خود 

تا  ببینند  را  فیلم جابز 2015 و 2019  کارآفرین  افراد  توصیه می کنم  نداشت. 

تشكیل  وارد  دیگری  موقعیت  و  زمان  در  اگر  شاید  جابز  کنند.  درک  بتوانند  

زندگی مشترک می شد، در این موضوع هم موفق بود؛ کمااینكه خود جابز در 

پایان زندگی اش جمله ای قریب به این مضمون را بیان کرده بود.

 من می دانستم ازدواج زمانی خوب است که موجب آرامش شود نه تنش، کل 

واقعیت زندگی این است. شما در هر سمت و مقامی که باشی، باید ببینی چقدر 

آرامش داری. این خیلی مهم است. این آرامش خیلی مهم است. 

***

باز هم مسیِر  باز هم به عقب برگردم، در همین مسیر قرار می گیرم،  من اگر 

همزمان تحصیل و کارآفرینی  را با هم پیش می روم. البته اگر تجربیات حاضر 

انتخاب  نمایندگی،  مثل  تصمیمات  سری  یک  قطعًا  داشتم،  زمان  آن  در  را 

که  شكست هایی  وجود  با  بنابراین  می  گرفتم.  بهتر  تصمیم های  برخی  و  تیم 

و  دستاورد ها  و  رفتم  که  مسیری  این  از  می کنم،  نگاه  را  پشتم   وقتی  داشتم، 

موفقیت هایی که داشتم، راضی هستم.
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نمی آیند،  دنیا  به  کارآفرین  ژنتیكی  به صورت  کارآفرین  افراد  اینكه  آخر  نكتۀ 

اکتسابی  به صورت  را  آنها  که  هستند  ویژگی هایی  و  خصوصیات  دارای  بلكه 

داد. پرورش  را  مهارت ها  می بایست  بهتر  موفقیت  برای  می آورند.  دست  به 

عصر  به  حاضر  عصر  است.  مهارت  و  تالش  و  خالقیت  زائدۀ  کارآفرینی 

کارآفرینی،  طریق  از  موفق  زندگی  به  رسیدن  راه  و  است  معروف  کارآفرینی 

امیدواری  و  پشتكار  همراه  به  و خالقیت،  مهارت  بر  مبتنی  علمی،  کاری ست 

و  جنگنده  روحیه ای  ایجاِد  یا  داشتن  شرط  به  و  اینها،  با  خستگی ناپذیری.  و 

ریسک پذیر و آینده نگر، همگان می توانند به موفقیت برسند، 
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روزنامۀجامجم؛۱۴شهریور۱۳۹۵،شماره۴۶۳۲،صفحۀدانش

مدیرعامــل یک شــرکت دانش بنیان در گفتگو با جام جم از مشــكالت تولید 

محصوالت پیشرفته در کشور می گوید

دامپینگورانتآفتبازارمحصوالتدانشبنیان

حمایت از شــرکت های دانش بنیــان و ترویج علم و فناوری و فرهنگســازی 

ســاخت و عرضه تجهیزات دانش بنیان داخلی ازجمله سیاســت های معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری است که این روزها به مدد فعالیت همه جانبۀ 

روابط عمومی این معاونت به ســرخط رســانه های علم و فناوری کشور تبدیل 
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شده است. 

امری که در نفس بســیار پسندیده اســت و برای حمایت از تولید محصوالت 

فناورانــه داخلــی صدالبته الزم، اما وقتی از ســطح نظریه پــردازی به عمل 

می رسیم، گاهی متوجه شكاف ها و نارسایی های عمیقی می شویم.

این روزها پارک فناوری پردیس با شعار »بهشت فناوری منطقه« میزبان ده ها 

مجموعه دانش بنیان داخلی است که در نوع خود الگویی کم نظیر برای توسعه 

دانش و فناوری در کشور به شمار می آید. 

در صفحۀ دانش روزنامۀ جام جم در ســتون »دانش بنیان« بارها به معرفی این 

شرکت ها و دســتاوردهای کم نظیرشــان پرداخته ایم. امروز به سراغ شرکت 

آیســان طب هادیان، مستقر در پارک فناوری پردیس می رویم؛ شرکتی که در 

حال حاضر تنها شــرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات چشم پزشكی و مغز و 

اعصاب در کشور محسوب می شــود. آنها حدود هفت محصول در زمینه چشم 

پزشــكی و دو محصول در حوزه جراحی مغز و اعصاب و آرایشــی و بهداشتی 

تولید کرده اند که تعدادی از آنها مجوزهای گوناگون عرضه تجهیزات پزشكی 

و گواهینامه های ســازمان غذا و دارو را دریافت کرده اند و بقیه نیز در مراحل 

نهایی دریافت مجوز هستند.
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پارکفناوریپردیسوحمایتازنخبگانجوان

مهندس مهدی هادیان پور، رئیس جوان و 32 ساله شرکت آیسان طب هادیان 

حدود ده ســال تكنیســین اتاق عمل بوده و در مراکز مختلف آموزش درمان 

بیماری های چشــم پزشكی، دوره های متنوعی گذرانده است. وی در دانشگاه 

در رشــته مهندســی برق قدرت تا مقطع کارشناسی تحصیل کرده و در مقطع 

کارشناســی و کارشناسی ارشد مهندســی صنایع نیز ادامه تحصیل داده است. 

رئیس شــرکت آیسان طب هادیان می گوید از مهرماه قرار است دوره دکترای 

مهندسی صنایع را آغاز کند.

به اتاق رئیس شــرکت وارد می شــوم. در و دیوار پر اســت از گواهینامه های 

مختلــف داخلی و خارجی و میزی کوچک در کنــار دیوار که انواع محصوالت 

شــرکت روی آن صف شده اســت. وقتی با مهندس هادیان پور درباره وضع 

شــرکتش در پارک پردیس گفت وگو را آغــاز می کنم خاضعانه می گوید: من 

ممنونم از زحمات فراوان و خالصانه مجموعه مســئوالن و کارشناســان پارک 

فناوری که بستر رشد و توسعه کشور را در این مجموعه ایجاد کرده اند. به ویژه 

چند سالی است در مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدامات 

بســیار خوبی صورت گرفته، هرچند مشكالت زیادی در راه تولید داخلی هنوز 

وجود دارد.
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وی نقطه قوت مجموعه پارک فناوری پردیس را روحیه همكاری و پاسخگویی 

مناســب و نوع روابط عمومی مجموعه کارشناســان پارک می داند که موجب 

شــده نخبگان به حضور بیشــتر در این مجموعه ترغیب شوند. هادیان پور می 

گوید: ســاختار معماری زیبای پارک فناوری پردیــس روحیه بخش و ترغیب 

کننده اســت. همچنین اهدای جوایز ســاالنه به بهانه های مختلف و نشست 

های ماهانه و ایجاد ارتباط با شبكه های اجتماعی و نشست با مسئوالن داخلی 

و خارجی از نقاط قوت مهم پارک است.

تولیدمحصولیباقیمتکمترازیکسومنمونهخارجی

مهندس هادیان پور به میز کناری ام اشــاره می کند و اینجكتور کارتریج تولید 

داخل شــرکتش را با افتخار نشــانم می دهد و می گویــد: اینجكتور کارتریج 

کارگــذاری لنز داخل چشــم در جراحی آب مروارید از جمله تولیدات شــرکت 

ماســت. همه انسان ها در طول عمر خود با باالرفتن سن دچار آب مروارید می 

شــوند. در این میان بروز بیماری های سیســتمیک، دیابت و ضربه می تواند 

موجب تســریع در ابتالبه آب مروارید شود. در این حالت عدسی طبیعی داخل 

چشم باید خارج و عدسی مصنوعی جایگزینش شود. 

تا چند سال پیش برای این کار روی سطح قرنیه برش هفت هشت میلی متری 

ایجاد می شد که آسیب هایی می توانست به همراه داشته باشد، اما چند سالی 
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اســت دستگاهی ساخته شده که بخشی به نام اینجكتور کارتریج دارد و عدسی 

مصنوعی در آن قرار می گیرد. جراح با این دســتگاه برش کوچک دو سه میلی 

متری با کمترین آســیب به چشم، عدســی مصنوعی را وارد فضای کره چشم 

می کند. در این حالت نیازی به بخیه زدن وجود ندارد، ریســک جراحی کاهش 

می یابد و لنز آســان تر داخل چشم کار گذاشته می شود و آستیگماتیسم پس 

از عمل نیز تا حد زیادی برطرف می شود.

***

از او درباره تولیدکنندگان اصلی این محصول در جهان می پرســم. 

وی در پاســخ می گوید: تابه حال شرکت های اصلی تولیدکننده این محصول 

به ترتیب کیفیت کشــورهای آمریكا، ســوئیس، کره جنوبــی و هند بوده اند. 

وقتــی ما هنوز این ابزار را تولیــد نكرده بودیم به دلیل نیــاز داخلی و کمبود 

این محصول در داخل کشــور، قاچاق انجام می شد. هر کارتریج آمریكایی به 

تنهایی حدود 40 هزار تومان قیمت داشــت که بــا اینجكتور فلزی قیمتش به 

سه میلیون تومان می رسید. 

مــا این محصول را با اینجكتور یكبار مصرف ســاختیم کــه قیمتش به حدود 

12هزار تومان رســید. برای این محصول قرارداد صادرات به ایتالیا را بستیم و 

با ترکیه هم در حال مذاکره ایم. اکنون در حال تنوع بخشــی به محصول خود 
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هستیم و برای صادرات آن برنامه ریزی می کنیم.

دامپینگروییکمحصولتولیدداخل!

وقتی از مهندس هادیان درباره مشــكالتی می پرســم که بر سر راه تولید این 

محصول داشتند. 

به موارد تامل برانگیزی اشــاره می کند و می گوید: دو مشكل اصلی که به آن 

برخوردیــم این بود از وقتی ما این محصول را تولید کردیم، خالبازار پوشــانده 

و به همین علت قاچاق هم حذف شــد، اما در این شرایط به جای این که از ما 

حمایت واقعی شــود تا بتوانیم بازارمان را حفظ کنیم و کار را گســترش دهیم، 

ابتدا یارانه با ارز مرجع دولتی در اختیار شــرکت واردکننده قرار داده شــد. این 

کار موجب شــد قیمت محصول وارداتی را پاییــن بیاورند و به حدود 22 هزار 

تومان برسانند. 

دومیــن اتفاق این بود که نماینده شــرکت خارجی که در حال حاضر در ایران 

است، چون دید ما کاالیی با کیفیت باالو با قیمت بسیار پایین تولید می کنیم، 

از بهمن ســال گذشــته کارتریج 40 هزار تومانی را رایگان در بازار توزیع می 

کند! در واقع آنها سودشــان را روی لنز افزایش داده اند و در عوض کارتریج را 

رایگان در بازار توزیع می کنند. 

وی ادامــه می دهد: بــه این ترتیب واردکننده اصلی، دیگــر رقبای واردکننده 
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و همین طور شــرکت ایرانــی تولیدکننده محصول را بــا تكنیک ناجوانمردانه 

دامپینگ کنار می زند. یعنی آنها یک ســال این محصــول را رایگان در بازار 

توزیع می کنند تا ما که شرکتی نوپاهستیم و نمی توانیم با تولیدکننده آمریكایی 

در چنین شــرایطی رقابت کنیم از گردونه حذف شویم تا آن وقت آنها محصول 

خود را در بازار انحصاری دوباره با قیمت قبلی توزیع کنند و سود خود را ببرند. 

هادیان پور یادآور شــد: البته من این موضوع را بتازگی در جلسه ای حضوری 

با دکتر دیناروند، رئیس ســازمان غذا و دارو مطرح کردم و ایشان قول مساعد 

پیگیری دادند.

وقتیهمهگواهینامههارادارید،اماحمایت...

از رئیس آیســان طب هادیان پرسیدم آیا محصول شما گواهینامه های مرسوم 

را دریافت کرده است؟ آیا واردکننده با این استدالل که محصول داخلی ایرانی 

از کیفیت الزم برخوردار نیســت اقدام به واردات و اســتفاده از ارز مرجع نمی 

کند؟ 

وی در پاســخ می گوید: پژوهشگر پلیمر، انســتیتو پاستور و شرکت داروسازی 

ســها کیفیت محصول مــا را تایید کرده اند. ما محصولمــان را در همكاری با 

پژوهشــگاه پلیمر و مراکز دانشــگاهی تولید کرده ایم. از اداره تولید تجهیزات 
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پزشكی مجوز تولید داریم. ثبت اختراع هم انجام داده ایم و قرارداد صادرات به 

اروپا را هم داریــم. گواهینامه های ایزو 13485 و 9001 را هم اخذ کرده ایم. 

مجوز اداره کل تجهیزات پزشــكی را هم داریم. هادیان پور ادامه می دهد: ما 

برای صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس با همین مدارک می توانیم اقدام 

کنیم. اما برای صادرات به اروپا نیاز به اخذ اســتاندارد CE داریم.

***

از او پرسیدم چرا این استاندارد را اخذ نمی کنید؟ 

وی در پاســخ می گوید: بــرای تهیه این اســتاندارد در گام اول و حتی بدون 

هزینه انجام آزمایشــات، 16هزار یورو )حدود 64 میلیون تومان( باید بپردازیم. 

ما با پارک فناوری پردیس موضوع را مطرح کردیم و گفتند بیایید درخواســت 

تان را بنویسید تا صندوق توسعه فناوری های نوین به شما تسهیالت بدهد. از 

فروردین نامه نوشــته ایم و مهندس صفاری نیا، رئیس پارک نیز نامه را تایید و 

ارسال کردند به این صندوق. بعد از چهار ماه دوندگی و گرفتن مدارک مختلف 

و... در شــرایطی که ما به تســهیالتی برای ســاخت قالب های دیگر هم نیاز 

داریم، به ما گفتند اول بروید قالب هایتان را بسازید تا بعد ما به شما تسهیالت 

بدهیم! در مورد گواهینامه CE هم به ما گفتند کارشــناس ما بررســی کرده و 

گفته اند با هزینه حدود چهار پنج میلیون تومان هم این کار شــدنی اســت! در 
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حالی که این عدد برای اخذ گواهی ایزو اســت. سرانجام بعد از چهار ماه به ما 

گفتند می توانیم به شــما مبلغ 120 میلیون تومان تسهیالت بدهیم با سود 17 

درصد و با وثیقه ملكی. 

هادیان پور می گوید: در چنین شــرایطی چه فرقی بین صندوق توسعه فناوری 

های نوین که ویژه حمایت از شــرکت های دانش بنیان تاسیس شده با بانک 

های معمولی اســت که برای خرید مســكن و راه انداختن کســب و کارهای 

معمولی وام می دهند؟!

ابهامدرادامهوضعتولیدمحصوالتتخصصی

این پژوهشگر داخلی تصریح می کند: اگر قرار باشد تولیدکننده ای که محصول 

تخصصی و حساســی تولید می کند، تنها تولیدکننده ایرانی و پنجمین شرکت 

تولیدکننده آن نوع محصول در جهان اســت و قــرارداد صادرات به اروپا دارد 

و ثبــت اختراع انجام داده، با واردکننده ای رقابت کنــد که نه تنها توان مالی 

مطلوب دارد، بلكه انواع و اقســام تسهیالت را هم دریافت می کند، پس چرا ما 

باید محصوالت بســیار پیشرفته )هایتک( در کشور تولید کنیم؟ 

شــرکتی که نزدیک به ســه میلیارد تومان ارزش تجهیزاتش است و مجموعه 

ای از تجهیزات و نیروی انســانی دارد. تســهیالت صد و اندی میلیون تومانی 
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آیا دردی از او دوا می کند، آن هم بعد از ارائه وثیقه ملكی و دریافت ســود؟!

***

هادیان پور در ادامه به مشــكل دیگری در روند حمایت از شرکت های دانش 

بنیان اشــاره می کند و می گوید: گاهی متاســفانه کارهای کارشناسی که در 

سازمان ها انجام می شود فوق العاده مبتنی بر آرای شخصی و بدون اطالعات 

علمی و تخصصی اســت. وضعیتی که روند انجام کارها را به تعویق می اندازد. من 

راجع به اینها نامه نوشــتم و تذکر دادم، امــا تهدیدم کردند اگر این موارد را پیگیری 

کنید تبعاتی برایتان خواهد داشت.

چرابهدستوررهبریدرخصوصحمایتازتولیدکنندهداخلی،توجهنمیشود؟

به مهندس هادیان پور می گویم وقتی شما با ایتالیا قرارداد بسته اید، پس االن پروژه 

در دست کار دارید و نباید اوضاع بد باشد. 

امــا او نظر دیگر دارد و چنین پاســخ می دهد: ما با ایتالیا قــرارداد داریم، اما معطل 

ساخت قالب ها شدیم و همین طور دریافت استاندارد CE. از این رو فعالنمی توانیم 

ایــن قرارداد را پیش ببریم. در صورتی که آن قرارداد ســاالنه 280 هزار یورو درآمد 

بــرای ما می توانــد ایجاد کند که در واقع این فقــط ارزآوری از روی یک محصول 

برای کشــور است. اگر 300 میلیون تومان تسهیالت دریافت می کردیم نه فقط یک 
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ســال که هر سال چنین درآمدی را می توانســتیم نصیب کشور کنیم. وی تاکید می 

کند: حمایت از شــرکت های دانش بنیان در عمل مهم است. شعار دادن کار راحتی 

اســت. فرمایش رهبری اســت که وقتی کاالیی ایرانی تولید می شــود نباید مشابه 

همان کاالرا به کشــور وارد کرد، اما در عمل می بینیم نه تنها آن کاالبه کشور وارد 

می شــود که با بهره گیری از ارتباطات وسیع، دامپینگ انجام می شود تا تولیدکننده 

داخلی حذف شــود. من همه این موارد را در نامه ای به وزارت بهداشت اطالع داده 

ام و مدارک کافی داریم.
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