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کارشناسان حوزه فناوری در گفت و گو با «ایران»:
سوسن صادقی
خبرنگار

سی نت

ایــن روزها بحث بورس داغ اســت و گرمــای این بازار
بــه حــوزه شــرکتهای دانش بنیــان و اســتارتاپی نیز
رسیده است؛ اما آیا با ورود شرکتهای دانش بنیان و
استارتاپها به بورس زمینه رشد بیششتر آنها فراهم
میشــود؟ آیا زمینه و بســتری برای ورود این دو حوزه
به بورس فراهم شده است؟ ورود شرکتهای دانش
بنیان و اســتارتاپی به بورس چه پیامدهای مثبتی در
بردارد؟ کارشناســان حوزه فنــاوری اطالعات و تأمین
مالی و بازار ســرمایه به ســؤاالت روزنامه ایران پاســخ
میدهند.
حلمشکلتأمینمالی
ســهیل تقــوی ،کارشــناس حــوزه فنــاوری اطالعــات
از ورود شــرکتهای دانــش بنیــان و اســتارتاپی کــه
دیگــر بــه مقیــاس بزرگتری رســیدهاند به بــورس و
فرابورس ابراز خرسندی کرد و به «ایران» گفت :مدل
ســرمایهگذاری ســنتی در حال شکسته شــدن است و
ایــن شــرکتها از وام گرفتن یــا واگذاری ســهام خود
بــه دیگر شــرکتهای خصوصی یا دولتی به ســمت
اســتفاده از تأمیــن بازار ســرمایه به بــورس میروند و
این خبر خوبی برای رشــد و رســیدن به اهداف بزرگ
این شــرکت هاســت .تقوی با بیان اینکه تأمین مالی
و جذب ســرمایه مدل خوب و موفقتری برای کسب
وکارهای بزرگ اینترنتی است ،افزود :در تمام دنیا این
موضوعمرسوماستبهصورتیکهوقتیدرسیلیکون
ولی استارتاپهایی مانند آمازون ،اپل ،مایکروسافت
و ...شــکل گرفــت از همان ابتدا بــرای ورود به بورس،
هدفگذاری کرده بودند چون وقتی اســتارتاپها رشد
کرده و به شــرکت تبدیل میشــوند اهداف و مقیاس
بزرگتری را پیگیری میکنند که تنها با تأمین سرمایه
از طریــق بــورس ممکن میشــود.وی در ادامه گفت:
اســتارتاپهای کوچک ممکن اســت در مــدت زمان
کوتــاه بــه ســودآوری برســند امــا پروژههــای بزرگتر
شــاید  10ســال زمان ببرد تا به ســودآوری دســت پیدا
کنند .عالوه براین سرمایههای باالیی نیز میخواهند
و بازگشــت ســرمایه نیز معمــوالً پروســه ای طوالنی
محســوب می شــود؛ بنابراین در چنین شرایطی تنها
گزینه ،ورود آنها به بورس است.
ایــن کارشــناس فنــاوری اطالعــات اعتقــاد دارد
مدتهاســت که شــرکتهای اینترنتی بزرگ در دنیا
مانند شرکتهای اینترنتی چینی ،امریکایی ،آسیای

شرقی همین مدل را برای جذب سرمایه برگزیدهاند و
موفق هم بودهاند و رشد خوبی هم داشتهاند.
وی با اشــاره بــه اینکه وقتی به بورس کشــورمان نگاه
میکنیــم زمینــه حضــور شــرکتهایی کــه بــر بســتر
اینترنت شــکل گرفتهاند بخوبی فراهم نشــده است،
افزود :تاکنون فقط چند شرکت توانستهاند در بورس
موفق شوند هر چند امسال بورس رونق خوبی گرفته
است.بنابراینامیدواریمشرکتهایاینترنتیبتوانند
بــا ورود بــه بــورس ســرمایه خــود را برای رســیدن به
اهداف بزرگتر خود تأمین کنند .تقوی گفت :با ورود
بهبورسنهتنهاشرکتهایاستارتاپیبهترمیتوانند
رشد کنند بلکه اگر برند خوبی شکل دهند و آن را بین
مــردم جــا بیندازند ،اقبال مردم نســبت بــه آنها هم
بیشتر میشود و سهام آنها را خریداری میکنند.
رشددرانتظارشرکتهایاستارتاپی
«خــط قرمــز بورس بــرای ورود شــرکتها شــفافیت
اســت .بهعبارتی هر شــرکتی که از نظر مالی ،حقوقی
و عملیاتی دارای شفافیت باشد میتواند وارد بورس
شود».علیرضا توکلی ،کارشــناس تأمین مالی و بازار
سرمایه با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت :همیشه
زمــان مناســبی بــرای ورود بــه بــورس وجــود دارد و
کلیدواژه این موضوع نیز قیمت اســت .اگر قیمتها
در بازار در محدودهای باشند که برای صاحبان سهام
و شرکتها جذاب باشد ،شرکتها عالقهمند ورود به
بورس و فروش ســهام خود هســتند اما به هر دلیلی
قیمتها در بازار جذاب نباشــد و پایینتر از انتظارات
صاحبــان شــرکتها باشــد ،طبیعــی اســت کــه آنها

عالقهای به حضور در بورس نداشته باشند .از آنجایی
که در دو سال اخیر قیمتها در بورس رشد پیدا کرده
است بنابراین شرکتها به ارائه سهام خود در بورس
عالقهمندشدهاند.
توکلی درباره ورود استارتاپها به بازار سرمایه بورس
نیــز گفــت :اســتارتاپ مرحلــهای از طــول عمــر یک
شــرکت اســت و همه شــرکتها از مرحله اســتارتاپ
عبورکردهانداماوقتیشرکتاستارتاپیبهبلوغنسبی
میرسد ،زمان مناسبی است تا مانند سایر شرکتها
وارد بورس شــود .تمام شــرکتهایی ماننــد آمازون،
اپل ،مایکروســافت و ...کــه هماکنون حــرف اول را در
دنیا میزنند و جزو شرکتهای مطرح حاضر در بازار
بورس دنیا هستند ،روزی استارتاپ بودند و وقتی رشد
کرده و به بلوغ رسیدند ،توانستند وارد بورس شوند.
وی افزود :هماکنون برخی از شــرکتهایی که به آنها
برچسب استارتاپ میخورد ،از این مرحله عبور کرده
و شرکت شدهاند .بهعنوان مثال به الو پیک یا چلیوری
میتــوان لقــب اســتارتاپ داد ولــی قطعاً کافه بــازار،
تپســی و اسنپ ،دیجی کاال و  ...استارتاپ نیستند آنها
مراحل خود را گذراندهاند و شــبکه بزرگی از مشتریان
خــود را دارا هســتند و بــه درآمد نســبتاً پایــدار و حتی
بعضاً به ســوددهی رســیدهاند .آنهــا دارای برندهای
شناخته شــدهاند و مردم آنها را میشناسند بنابراین
اینشرکتهادیگراستارتاپبهحسابنمی آیند.
وی دربــاره پیامدهــای مثبــت ورود شــرکتهای
اســتارتاپی بــه بــورس نیز گفــت :وقتی شــرکتهای
اســتارتاپی وارد بورس شــوند نحوه تأمیــن مالی آنها

بســیار راحــت میشــود و میتوانند افزایش ســرمایه
دهند در بازار ســرمایه دسترسی آنها به پذیرهنویسی
عمومــی ســهام راحتتــر میشــود .دوم اینکــه ایــن
شــرکتها ارزش معنــاداری پیــدا میکننــد از ســوی
دیگر خیلی از این شــرکتهای اســتارتاپی برای رشد
بــه تأمین مالی نیاز دارند و وقتی به بانکها مراجعه
میکنندچونهیچداراییبرایوثیقهگذاشتنندارند،
بانکها این شرکتها را قبول ندارند و وام نمیدهند
اما وقتی وارد بورس میشــوند ســهام آنها ارزشــمند
میشــود و با وثیقه گذاشــتن ســهام ،بانکهــا آنها را
تأمیــن مالی میکنند .وی در پاســخ به این ســؤال که
آیا میتوان گفت شرکتهایی که از مرحله استارتاپی
گــذر کرده و وارد بورس شــدهاند بتوانند به رشــد خود
ادامــه دهند ،گفت :هیچ تضمینی برای ادامه حیات
شــرکتی که صرفــاً مرحله اســتارتاپی را گذرانــده و به
بلوغ رسیده وجود ندارد چون شرکتهای موفق هم
ممکن اســت در ادامه کار با مشــکالتی مواجه شوند.
بهعنوان مثال ،شرکت اپل در دهه  80و اوایل دهه 90
رشد بسیار خوبی داشت اما در اواخر دهه  90تا اواسط
دهه نخستقرن 21افولکرد اما بعد از تولید کامپیوتر
به ســمت تولید تلفن همراه هوشــمند حرکت کرد و
دوباره اوج گرفت.
ترغیبمردمبهسرمایهگذاری
محمدجــواد مطهــری شــریف ،کارشــناس فنــاوری
اطالعات نیز از اینکه زمینه حضور شرکتهای دانش
بنیان و شرکتهای اســتارتاپی در بورس فراهم شده
ابراز خرسندی کرد و به «ایران» گفت :هر تولیدکننده
کهمحصولیتولیدمیکندیاکاالستیاخدمات ،پس
آنها میتوانند وارد بازار سرمایه شوند از اینرو همین
که زمینه حضور شــرکتهای تولیدکننده خدمات به
بورس فراهم شده ،اقدام مثبتی است.
مطهری شریف به پیامدهای ورود شرکتهای دانش
بنیان و اســتارتاپی به بورس اشــاره کرد و افــزود :ورود
بــه بــورس از یــک طرف به ســود خود این شــرکتها
اســت ،چرا که میتوانند ســرمایه جذب کنند از سوی
دیگر برای جامعه نیز مفید است ،چرا که با این اقدام
فرهنگ سرمایهگذاری در شرکتهای دانش بنیان و
استارتاپی ایجاد میشود .این دو حوزه نیازمند شدید
ســرمایه هســتند ولی فرهنگ این کار انجام نشــده و
شــرکتها برای جذب سرمایه التماس میکنند ولی
بهدلیل ناشــناخته بودن کمتر کســی در ایــن حوزهها
سرمایهگذاریمیکند.اینکارشناسفناوریاطالعات

در ادامه گفت :این کار موجب میشود تا شرکتهای
نوپــا هم بــه آینده خود امیدوار باشــند و بدانند که اگر
هدفگــذاری در بورس را داشــته باشــند ،به این نقطه
میرسند و کسانی که به تازگی میخواهند استارتاپی
یــا شــرکت دانــش بنیانــی راهانــدازی کنند ،ســرمایه
گذارهــا بیشــتر بــرای ســرمایهگذاری در ایــن حوزهها
ترغیب میشوند چون دیگر شناخته شدهاند و مردم
با شناختی که پیدا میکنند میتوانند در شرکتهای
دانــش بنیــان و اســتارتاپی ســرمایهگذاری کننــد.وی
ورود شــرکتهای اســتارتاپی و دانش بنیان به بورس
و شناخته شــدن این صنعت از ســوی مردم را اتفاق
بزرگی عنوان کرد و گفت :پیش از این مردم صنایعی
مانند پتروشیمی ،خودرو ،فوالد و ...را میشناختند با
این اتفاق دیگر الزم نیســت که شرکتهای نوپا برای
شناســاندن کار خود تالش کرده تا ســرمایههای خرد
را جــذب کننــد .بنابراین با شــناختی که با وارد شــدن
شرکتهای بزرگ استارتاپی و دانش بنیان به بورس
صورت می گیرد ریســک ســرمایهگذاری روی این دو
حوزه کاهش مییابد و ســرمایهگذاران نه تنها این دو
حوزه را میشناسند بلکه سرمایهگذاری هم میکنند.
مطهری شــریف به کمیســیون فرهنگی مجلس نیز
اشــاره کــرد و از آنها خواســت تــا به جای گیــردادن به
موضوعهایپیشپاافتاده،بهتراستبهدنبالترویج
فرهنگاقتصادیمردمباشند.اینکارشناسفناوری
اطالعــات کــه خــود مدیرعامل یــک شــرکت دانش
بنیان اســت ،گفت :تشــویق مردم به ســرمایهگذاری
در شــرکتهای دانــش بنیــان و اســتارتاپها خــود
کار فرهنگی محســوب میشــود و آنها بایــد بهدنبال
فرهنگسازیاقتصادیوسرمایهگذاریدرفناوریهای
مبتنی بر نوآوری بین مردم باشــند و آنها را تشــویق و
ترغیب کنند .مشکل این بخش سرمایهگذاری است
مــردم بهدلیــل عدم شــناخت و تــرس در ایــن حوزه
ســرمایهگذاری نمیکننــد و این کار مجلس اســت تا
حتــی خیــران را بــرای ســرمایهگذاری در ایــن بخش
تشــویق و ترغیــب کنــد .وی به مســئوالن هشــدار داد
کــه اکنون دیگر نخبهای به تنهایی از کشــور مهاجرت
نمیکند بلکه تیمی بههمــراه محصول تولیدی اش
بهدلیلنبودسرمایهگذاریازکشورخارجمیشودتادر
خارج از این مرزها محصولش را توسعه دهد و تولید
کند.بنابرایناگرسرمایهگذاریرویپروژههایجوانان
صورت بگیرد آنها در کشور میمانند و حتی در آینده
به بورس وارد میشوند.

اخبــــار

ورود به بورس رمز موفقیت شرکت های استارتاپی است

تجهیز پیام رسان های داخلی
به تماس صوتی

معــاون وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با بیــان اینکه امکان
برقــراری تمــاس صوتــی بــرای پیامرســانهای داخلــی فراهــم
میشود ،نرخ پیشنهادی برای این مکالمات را نیز اعالم کرد.
بهگزارش ایران ،حســین فالح جوشــقانی رئیس سازمان تنظیم
مقــررات و ارتباطات رادیویــی (رگوالتوری) در توییتی نوشــت :با
توجــه به مصوبه شــورای عالی فضــای مجازی و رســیدن برخی
پیامرســانها به  ۵میلیون نصــب ،برقراری امکان تماس صوتی
( )call outبــا اپراتورهــای تلفــن همراه در دســتور کار قــرار گرفته
است.
همچنیــن معــاون وزیر ارتباطــات اضافه کــرد :نرخ پیشــنهادی
مکالمات فعالً دقیقهای  ۲۵تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و لوازم جانبی:

طرح رجیستری ،قاچاق تلفنهمراه را
متوقف نکرده است

«طرح رجیســتری نتوانســته قاچاق گوشــی را متوقــف کند ،بلکه
افــراد گوشــی را قاچاق و پس از رجیســتر کردن بــدون گارانتی در
بازار به فروش میرسانند».
بهگــزارش ایرنا حســین غــرویرام رئیــس انجمــن واردکنندگان
موبایل و لوازم جانبی با بیان مطلب فوق افزود :دولت از تصمیم
خوبی که درباره ممنوعیت گوشــیهای باالی  ۳۰۰یورویی گرفته
بــود ،بــه دالیلی صرفنظر کرد .وی با بیان اینکــه با وجود افزایش
قیمت ارز ،اکنون گوشــی تلفنهمــراه اصالً گران نیســت ،افزود:
قاچاقچیان با قاچاق گوشــیهای باالی  ۳۰۰یورو بازار ارز را نیز بر
هم زدند.
پیشنهاد من این است که مردم با مراجعه به تعزیرات و بازرسی
وزارت صنعت از این وضعیت شکایت و خواسته خود را مطالبه
کننــد .غرویرام اشــاره کــرد :نیروهای امنیتی باید به این مســأله
ورود کنند تا متوجه شــویم مشــکل از کجاســت؟ مــا ادعا کردیم
قیمــت موبایــل در بــازار از همــه جــای دنیــا ارزانتر اســت و این
ادعا را اثبات کردیم .کافیســت قیمت گوشــی را در امریکا با دالر
 ۲۲هزارتومانــی ضرب کنید .حتی در برخی موارد گوشــیهای ما
ارزانتر هم هست .رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اضافه کرد:
واردکننــدگان موبایل ،ســرمایه خودشــان را در این راه گذاشــته و
بازار را تأمین کردند .برای گوشیهای باالی  ۳۰۰یورو که به شکل
قاچاق وارد شــده اســت نه خدمــات پس از فــروش دارد نه از آن
حمایت میشود.
او بــا تأکید بر ایــن جمله میگویــد :واردکنندگان موبایــل ،اعتبار
خودشــان را در شرکتهایی که در کشــورهای دیگر برای دور زدن
تحریمهــا دایر کردنــد ،به خطر انداختنــد تا بتوانند گوشــی وارد
کنند اما قاچاقچیان برای ما مشــکالت زیــادی ایجاد کردند .باید
با آنها برخورد شود .غرویرام تأکید کرد :ما اکنون واردات گوشی
مســافری نداریم .گوشــیهای زیادی به اســم مســافری قاچاق و
رجیسترمیشوند.

