پای درس تجربه

پای درس تجربه

چگونه یک شرکت فناوری نانو برپا کنیم؟
مترجم :زهرا ا کرمی ،عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

ا گر تصمیم دارید یک اســتارتآپ علمی راه بیاندازید ،چه مســائلی را
باید موردنظر قرار دهید؟ جیمز ویکری ســه مورد از مهمترین مســائل این
مسیر را مبتنیبر تجربه خودش بهاختصار بیان میکند.
پایان دوره دکتری و یا پســادکتری برای پژوهشگران زمانی چالشانگیز محسوب
میشود .بهنظر میرسد دو راه برای ادامه مسیر وجود داشته باشد ،فعالیتهای
ً
دانشــگاهی یا ترک دانشــگاه و احیانا جذب شدن در یک شــرکت بزرگ .در پایان
دوره پســادکتری من در ســال  ۲۰۱۱هیچکدام از این دو راه ،جاهطلبیهای من را
جوابگو نبود .نمیخواستم ارتباطم با علم و فناوری قطع شود ولی همزمان به
یک چالش جدید نیاز داشتم .وقتی در میان صحبتهایم با چند تن از اساتید
دانشگاه ایده برپا کردن یک شرکت به میان آمد این فکر برایم بسیار جذاب بود.
رئیــس خــود بودن ،دورههای دلخواه خود را برپا کردن و ســاخت چیزی از هیچ،
یکراه فوقالعاده برای پر کردن فاصله بین دانشگاه و صنعت بهنظر میرسید.
از زمانی که من و شریکهایم  NuNanoرا برپا کردیم (شرکتی برای طراحی و تولید
تیپهای میکروسکوپهای نیروی اتمی ( ))AFMمسائل زیادی را یاد گرفتهام.
دوســت دارم تــا نظراتــم در مورد ســه مســئله اصلی در زمــان انتقال از یــک پروژه
پژوهشی به یک شرکت فناوری نانو که ارزش درنظر گرفتن دارد را با شما در میان
بگذارم.
درنظر گرفتن مسائل اولیه
برپا کردن یک شــرکت علمی نیاز به ملزومات ویژهای مانند دسترســی به محیط
آزمایشگاهی و ابزارهای میلیون پوندی دارد .این مسئله باعث میشود تا این نوع
استارتآپها از انواع دیگر استارتآپ که تنها نیاز به چند رایانه و یک دفتر دارند
متفاوت باشند .واضحترین راهحل برای  NuNanoاستفاده از امکانات دانشگاه
خودمان بود .ولی ما بهصرف اینکه فار غالتحصیالن و یا اعضای هیئتعلمی آنجا
بودیم هیچگونه دسترســی ویژهای به امکانات دانشــگاهی برای کارهای شــرکت
نداشــتیم بلکه بســیاری از دانشــگاهها برای دســتیابی بــه منابع مالی فــراوان،
امکانات خود را در دســترس شــرکتهای خصوصی گذاشتهاند .مدیریت روابط
خود با دانشگاههای میزبان برای موفقیت ما کلیدی بوده است.
حسن اینکه  NuNanoاز طریق دانشجویان و اساتید ،ریشه در دانشگاه دارد ،این
بود که دانشگاه پروبهای  AFMما را بهصورت زودهنگام موردبررسی قرار داد.
در بســیاری از موارد تســتکنندههای این پروبها از محصوالت ما بســیار راضی
بودند بهطوریکه تبدیل به مشتریان پیشرو و همچنین یک منبع درآمد شدند.
تأمین سرمایه
تأمین ســرمایه میتواند برای هر شــرکتی بســیار چالشبرانگیز باشد .منابع مالی
زیادی وجود دارد ولی ما به این نتیجه رسیدیم که رهیافت ما در سالهای اولیه
باید از یکروند تدریجی تبعیت کند تا آهسته به سمت تولید نهایی حرکت کنیم.
ً
این مسئله کامال طبیعی است.
ســرمایه اولیــه ،چه مالــی و چه زمانــی ،از طرف ما که بنیانگذاران شــرکت بودیم
ً
تأمین شد .از ابتدا به این قراردادها بهصورت کامال تجاری نگاه شد و رابطه بین

سرمایهگذاری و مالکیت شرکت از روز اول بهطور واضح مشخص شد.
بودجههــای بعدی توســط منابع دیگر تـــأمین شــد .چندین طــرح دولتی برای
کمــک به اســتارتآپها بهویــژه در بخش پژوهش و توســعه وجــود دارد .ما باید
نشــان میدادیم که معیارهایی نظیر «شرکت کوچک و متوســط بودن» را داریم
و عالوهبــر آن باید نشــان میدادیم که اختصــاص بودجه به ما منجر به خالقیت
و تولیــد کارهــای پایــدار خواهد شــد .عمده بودجههایــی که ما دریافــت کردیم،
مشروط به تأمین همان مقدار بودجه از سایر منابع بود.۱
ما گرنتهایی نیز دریافت کردیم که امکان دســتیابی به ســرویسهای مشاوره
و دورههــای آموزشــی را فراهــم میکــرد کــه هــردوی ایــن مــوارد ،هنگامیکــه مــا
درحالتوسعه مهارتهای تجاری و علمی خود بودیم بسیار مفید واقع شد.
توسعه محصول
ســومین چالش در توســعه یک ایده به محصول ،تصمیمگیری درمورد ســاخت
نمونه اولیه در داخل و یا از راه برونسپاری است .در ابتدا ما بعضی از محصوالت
خود را توسط برونسپاری در شرکتهای دیگر تأمین کردیم .من براساس اینکه
تجهیــزات آنهــا چیســت و ایــن شــرکتها توانایی انجــام چــه کارهایــی را دارند
انتظاراتی را داشــتم .متاســفانه قضیه به خوبی پیش نرفت اما برونسپاری یک
درس را به من آموخت و آن ،اهمیت شفافیت در تعامالت بود.
بــا نــگاه بــه گذشــته ،امکان اینکه یک شــرکت دیگــر در اولیــن اقدام نمونــه اولیه
موردنظر ما را تأمین کند بسیار نامحتمل بهنظر میرسد .بخشی از روند پیشرفت،
یادگیری از مســائلی اســت که منجر به شکســت میشــود .بهصورت کلی ،نباید
انتظار داشــته باشید شــرکتی که طبق یک قرارداد میپذیرد تا کاری را برای شما
ً
انجام دهد ،به حل مسائل شما فکر کند ،آنها صرفا از دستورالعملهایی که به
آنها دادهشده پیروی خواهند کرد.
در پایــان ،مــا راهی پیدا کردیم تا به تجهیزات موردنیــاز برای تولید نمونه اولیه با
مدیریــت خودمــان دسترســی یابیم .مشــکل این رهیافــت این اســت که گرچه
بهعلــت حلکردن مشــکالت هنگام مواجهه با مســائل ،پیشــرفت خوبی انجام
شــد اما من مجبور بودم تا زمان زیادی را در آزمایشــگاه سپری کنم .ا گرچه من از
کار آزمایشــگاهی بســیار لذت میبرم ،اما مدیریت یک شرکت به تخصیص دادن
زمان کافی برای کارهای اداری نیاز دارد .این کارها برای پیشــبرد کارهای روزانه
و برپا نگهداشــتن شــرکت در طوالنیمدت الزم اســت .ما ا کنــون میتوانیم برای
آزمایشــگاه نیرو اســتخدام کنیم اما در ابتدا مجبور بودیم که بســیاری از کارهای
مشکل را بهصورت همزمان مدیریت کنیم.
یک کارآفرین دانشگاهی بودن و کم کردن فاصله دانشگاه و تجارت بسیار باارزش
اســت .بســیاری از ایدههای دانشــگاهی ا گر توســط خود دانشــگاهیان در مسیر
تجاری قرار بگیرند میتوانند از هرنظر سودمند باشند.
مدیریت دسترسی به تجهیزات ،دستیابی به سرمایه و توسعه محصول باعث
شــده اســت تا ما بتوانیم پروبهای  AFMخود را به مشــتریهایی که روزبهروز
درحال افزایش هســتند بهفروش برسانیم .حس نهایی بسیار خوشایند است و
ارزش جنگیدن با چالشهای مسیر را دارد.

پینوشت:
ً
 .۱این نوع ســرمایه که تحت عنوان  MatchFundingشــناخته میشــود ،عمدتا توســط نهادهای خیریه یا دولتی تأمین میشــود .در این حالت ،مجموعه
سرمایهپذیر موظف است معادل همان مقدار بودجه دولتی یا بودجه خیریهای که دریافت میکند را از منابع دیگر نیز تأمین کند.
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