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اصلیترینداراییشرکتهایدانشبنیان،ارزشگذاریمیشود
سال هاســت که اهمیت ارزش دارای های نامشهود در اقتصاد پیشرفته جهان 
مورد توجه قرار گرفته و به عنوان پایه ای برای رشد و بلوغ کشورهای جهان اول 

به آن تکیه می شود.
در کشــور ما نیز به خصوص در ســال های اخیر و باتوجه به رشد شرکت های 
نوآور و دانش بنیان و اهمیت جایگاه آنها در اقتصاد کشور، مفاهیم مرتبط با ارزش 
دارایی های نامشهود مورد توجه ارکان مهم تصمیم گیر کشور قرار گرفته است. از 
گذشته قوانینی برای ثبت برند و عالئم تجاری به عنوان نمونه هایی از دارایی های 
نامشــهود وجود داشته اســت ولی آنچه ما را بر آن داشت که برای وضع قانونی 
جامع درباره دارایی های نامشــهود اقدام کنیم توسعه استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان و ضرورت ارزشگذاری دانش فنی، نیروی انسانی، ایده ها و اختراعات 
آن ها بود. بر همین اســاس در سال  ۹۶ از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری پیشــنهادی برای دولت آماده و آیین نامه نحوه ارزشگذاری دارایی های 
نامشهود توسط هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ در طرح های سرمایه گذاری 
به تصویب رســید. پــس از آن در معاونت علمی  و فناوری ریاســت جمهوری 
کارگروهی  برای احراز صالحیت شــرکت هایی به عنوان مرجع ارزشگذاری این 
دســته از دارایی ها ایجاد شده و از سال ۱۳۹۹ لیست اولین گروه از شرکت های 
مورد تائید این کارگروه در »سامانه ارزشگذاری دارایی های نامشهود« )سادان( به 

صورت رسمی اعالم گردید. 
شــاید به جرأت بتوان گفت در ســال ۱۴۰۰ یکی از نقاط عطف فعالیت این 
کارگروه مراجعه دادگاه ســازمان قضایی نیروهای مســلح به یکی از شرکت های 
ارزشــگذار تائید صالحیت شــده توســط کارگروه، در پرونده یکی از بزرگترین 
شرکت های استارتاپی حمل ونقل کشور اســت. به این بهانه صحبتی داشتیم با 
رئیس کارگروه راهبری و نظارت بر ارزشگذاری دارایی های نامشهود جناب آقای 

دکتر علیرضا دلیری. 
دلیری ضمن اشــاره به آیین نامه مصوب ارزشــگذاری دارایی های نامشهود 
توســط هیات وزیران اعالم کرد: ابتدا سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اجرای 
ایــن آیین نامه را بر عهــده بگیرد ولی با توجه به این کــه این تخصص در حوزه 
فناوری های نوین بود، در ســال ۹۸ مصوبه دولت اصالح شــد و معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور به عنوان متولی صدور مجوز و تعیین چهارچوب های فعالیت 
شرکت هایی که می توانند در حوزه ارزشگذاری دارایی های نامشهود فعالیت داشته 

باشند تعیین شد.
بــرای چارچوب گــذاری و تدوین آیین نامه فعالیت شــرکت ها و نحوه صدور 
مجوز آن ها نهایت دقت و ســخت گیری انجام شــد. به این منظور کارگروهی با 
عضویت نهادها و دســتگاه های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت 

اقتصاد، اتحادیه کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان بورس، صندوق نوآوری و 
شکوفایی با مسئولیت معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شد. 

در این آیین نامه شرایط خاص و سختگیرانه ای برای شرکت های متقاضی مجوز 
ارزشگذاری دارایی های نامشهود در نظر گرفته شده است.

دکتر دلیری گفت: باتوجه به نیاز مبرمی که در بازار کسب وکارها، استارتاپ ها 
و شــرکت های دانش بنیان وجود داشــت و با راه اندازی سامانه »سادان« و اعالم 
فراخوان ثبت نام شــرکت های متقاضی دریافت مجوز ارزشــگذاری دارایی های 
نامشــهود در این سامانه، بیش از ۸۰ شــرکت آمادگی خود را برای دریافت این 
مجوز اعالم کردند. پس از تشــکیل پرونده و بررسی در کارگروه مربوطه، تا سال 

۱۴۰۰ تعداد ۱۳ مجوز برای ارزشگذاری دارایی های نامشهود صادر شد.
در یک ســال اول فعالیت این شرکت ها، نظارت های ســخت گیرانه ای برای 
سنجش عملکرد و میزان دقت و تسلط شرکت ها در حوزه ارزشگذاری دارایی های 
نامشهود انجام گرفت و تاکنون چهار شرکت موفق شده اند مجوز فعالیت خود را 
تمدید کنند. در مجموع دارایی های نامشهود حدود ۲۰۰ شرکت و استارتاپ در 
مدت یک سال ارزش گذاری شده و بیشتر این ها منجر به سرمایه گذاری شده اند. 
وی افــزود: این کار باید به تدریج در کشــور نهادینه شــود و هم بازار و هم 
دســتگاه های قضایی و اجرایی نتایج ارزشگذاری دارایی های نامشهود را به عنوان 

سند رسمی و مرجع تصمیم گیری بپذیرند و به آن بها بدهند.
طی نامه ای از یک ســو به قوه قضائیه شــرکت های دارای مجوز ارزشگذاری 
دارایی های نامشــهود به عنوان مرجع رســمی و قابل اعتماد در دعاوی حقوقی 
معرفی شدند و از ســوی دیگر به همین ترتیب این شرکت ها به سازمان بورس 
اوراق بهادار نیز معرفی شــده اند تا از خدمات آن ها برای ســنجش شرکت های 

متقاضی ورود به بازار سهام استفاده شود.
این در حالی است که در سال گذشته دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح، 
شرکت ارزشــگذار دانش بنیان رایان توســعه پایا که دارای تائید صالحیت این 
کارگروه اســت را برای انجام ارزشگذاری در پرونده یکی از بزرگترین شرکت های 

استارتاپی حمل ونقل کشور انتخاب کرد.
ســوده حیدری نسب، رئیس هیات مدیره این شــرکت ارزشگذار مورد تائید 
معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری، ضمن تائید خبر دعوت دادگاه سازمان 
قضایی نیروهای مسلح از شرکت دانش بنیان رایان توسعه پایا به عنوان ارزشگذار 
رســمی این پرونده، این موضوع را دلگرم کننده خواند و آن را نشانه درک عمیق 

قضات و مسئوالن دستگاه قضا نسبت به مسائل علمی و صنعتی کشور دانست.
حیدری نسب در ادامه افزود: مرسوم است که از کارشناسان رسمی دادگستری 
برای ارزشگذاری شــرکت ها دعوت می شود اما در این پرونده، جناب آقای کاوه، 

بازپرس محترم پرونده با استعالم از معاونت علمی از شرکت رایان توسعه پایا برای 
همکاری در کارگروه  ارزشگذاری این پرونده دعوت کردند و ما ارزشگذاری سهام 

این شرکت را با توجه به دارایی های نامشهود و دانش فنی انجام دادیم.
اینکه دســتگاه قضایی کشور در موارد مربوط به دانش فنی، مثل موارد عادی 
برخورد نکرده و دارایی های نامشهود این دسته از شرکت ها را، فارغ از دارایی های 
فیزیکی و یا ســودآوری مالی، به عنوان ارزش ثروت آفرین و دارایی آن ها پذیرفته 
است، خبری بسیار خوب و دلگرم کننده است و ما افتخار می کنیم که برای اولین 

بار از بین گروه های همکار برای مشارکت در یک پرونده رسمی انتخاب شدیم. 
رئیس هیات مدیره این شــرکت ارزشگذار دانش بنیان در ادامه به این مطلب 
اشــاره کرد که مراجعه شرکت های مهمی مانند شرکت صدرفردا از شرکت های 
وابسته به مجموعه معظم شستا، شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش 
از زیرمجموعه های بانک مرکزی کشور و بانک هایی مانند بانک گردشگری به این 
شرکت برای دریافت خدمات ارزشگذاری دارایی های نامشهود برای تصمیم گیری 
درخصوص ســرمایه گذاری ، نشانگر بلوغ و درک مدیران ارشد مجموعه های مهم 

کشور در به رسمیت شناختن اهمیت دارایی های نامشهود است.
حیدری نســب مراجعه یکی از مهم ترین دادگاه های کشــور به شرکت رایان 
توســعه پایا برای ارزشــگذاری دارایی های نامشــهود را تاریخی دانست و افزود: 
درک ارزش دارایی های نامشهود توسط دولت، مجلس، قوه قضائیه و سازمان ها و 
شرکت های دولتی و خصوصی در سالی که به عنوان سال حمایت از شرکت های 
دانش بنیان نامگذاری شده می تواند نقطه عطفی باشد برای جوان هایی که هنوز 

در کشور مانده اند و به کشور و به کارآفرینی عالقه مند هستند.
وی بــا تاکید بر نقش کلیدی معاون محتــرم علمی و فناوری رئیس جمهور 
جناب آقای دکتر ســتاری و همکاران ایشان در معاونت علمی به خصوص جناب 
آقای دکتر دلیری با اشــاره به اهمیت نقش معاونت علمی در قوام یافتن جایگاه 
شــرکت های دانش بنیان و ذکر اینکه ارزشــگذاری توســط این شرکت قابلیت 
اســتفاده برای افزایش سرمایه شــرکت های نوآور را دارد به این مهم تاکید کرد 
که ابزارهای این چنینی می تواند راه را برای قوت بخشــیدن به اقتصاد با ثبات و 

پویا فراهم کند.
باتوجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال دانش بنیان، 
کارآفرینی و اشــتغال نامگذاری شــده و از آنجا که مهم ترین دارایی شرکت های 
دانش بنیان دارایی های نامشهود آن هاست، اهمیت توجه به اصل ارزشگذاری این 
دسته از دارایی ها در سال پیش رو بیشتر محسوس است. این امر به واسطه اینکه 
ارزشگذاری دارایی های نامشهود برای مواردی مانند افزایش سرمایه این شرکت ها 

قابل استفاده است، بسیار با اهمیت است.

انرژی در ایران به عبارتی تقریبا رایگان اســت و از سوی دیگر نیروی کار 
ارزان وجود دارد، بنابراین قیمت محصوالت تولیدی در کشــور کاماًل رقابتی 

است، ضمن اینکه اقتصاد دستوری نمی تواند باشد.
بهراد منتظری، مدیرعامل آهن آنالین در حاشــیه نمایشــگاه بین المللی 
نفت در نشســتی خبری ضمن بیان مطلب فوق و با بیان اینکه صنعت فوالد 
در ایران خودکفا است،  گفت: اکنون ۱۰ میلیون تن صادرات فوالد داریم. وی 
ادامه داد: وقتی درباره آزادســازی نرخ ارز صحبت می کنیم بیشترین تاثیر بر 

کاالهای وارداتی و یارانه ای است.
منتظــری افزود: بنابراین این موضوع تاثیری بر قیمت فوالد ندارد و بحث 
حقوق و دســتمزد نیز در قبل تاثیر خود را بر قیمت تمام شده فوالد داشته 

است. وی تاکید کرد: خالقیت عامل ارزش افزوده در کشور است.
منتظری گفت: شــرکت های تولید و دانش بنیان ایران پیشرفت مطلوبی 
داشتند و اکنون باید با رقابت با شرکت های خارجی، توان خود را باال ببرند.

در این مراســم، بهنام کیامرزی، رئیس هیات مدیــره آهن آنالین نیز با 
بیان اینکه فروش آنالین به شــفافیت، اقتصاد کشــور و تولید ناخالص ملی 
کمک می کند، گفت: عوارض صادرات بر محصوالتی مانند فوالد و ســیمان 
مشکل ســاز نیســت. وی افزود: با وجود عوارض صادرات، بازار کشــورهای 

همســایه را از دست نخواهیم داد. وی تاکید کرد:  کشورهای اطراف نیازمند 
تجهیزات برای بازسازی هســتند. کیامرزی بیان کرد در پلتفرم های آنالین، 
تعداد واسطه ها و فاصله بازار با صنعت کم شده و کم کردن این فاصله به نفع 

تولیدکننده است.
آهن آنالین، بزرگترین مرجع و وب ســایت مشــاوره و فروش محصوالت 
فوالدی است و در ســال ۸۶، فعالیت خود را از پاساژ زندیه پامنار تهران، از 
ســه صندلی و از ایده ارائه رایگان لیست قیمت محصوالت فوالدی به تمام 

افراد جامعه شروع کرد. 
در اصل، امروز آهن آنالین مخلوق ارزشــی است که خودش خلق کرده و 
کامال خصوصی اســت و آهن آنالین یک شرکت جوان، پویا و روبه پیشرفت 
است. تفکر سیستماتیک آهن آنالین و در عین حال، چابکی و نوآوری باعث 

شــده پرســنل مجموعه، مثل یک خانواده در کنار هم برای پیشــرفت قرار 
بگیرنــد. بزرگترین دارایی آهن آنالین، تیم جــوان و پرتالش این مجموعه 
است. گذشــته مجموعه، باعث شــده فضای خالق و ریسک پذیری در آهن 
آنالین خلق شــود و تمام اعضای این تیم، فرصت آزمون و خطا را داشــته 
باشــند. تفکر سیستماتیک در این مجموعه زمینه پیشرفت گروهی را فراهم 

کرده و یک ساختار حمایت کننده از تمامی پرسنل را خلق کرده است.
تیم آهن آنالین تمام اعضای خود را به ســمت رشــد حرکت داده و تمام 
زمینه های رشــد را در اختیار اعضا قرار می دهد. دوستانه بودن فضای کاری 
در آهن آنالین و امکان ارتباط با تمام مدیران، در تمام ســطوح، فضای کار 

دوست داشتنی را برای اعضای تیم خلق کرده است. 
پیشرفت در مسیر شغلی، حمایت تمامی مدیران از اعضای تیم خود و در 

کل، راهبری و رهبری از ارزش های جذاب فرهنگ سازمانی آهن آنالین است 
که برای بسیاری از اعضای تیم ما جذاب بوده و هست.

مدیرعامل آهن آنالین:

انرژیدرایرانرایگاناست

سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری همزمان از ۸۲ پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی 
شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله پروژه نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی پاسارگاد قشم 
که از پروژه های مهم افتتاح شده توسط بخش خصوصی بود، فراهم کردن میدان فعالیت برای بخش خصوصی 

را از مهمترین وظایف دولت برشمرد. 


