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گرايش فراگير س��ازمانهاي دولتي براي آموزش
مهارتهاي فاوا در کش��ور ،توس��عه فعاليت بخش
خصوص��ي در اين حوزه را ب��ا معضل روبهرو کرده
است.
به گزارش عصرارتباط ،پس از گذش��ت بيش از
دو ده��ه از رواج آموزش ICTدر کش��ور ،با وجود
اينک��ه انتظار ميرفت موسس��ات خصوصي بتوانند
طالي��هدار آموزش در اي��ن حوزه باش��ند اما عمال
ردپاي عميق سازمانهاي دولتي براي کسب سهام از
اين بازار پررونق باعث شد تا شرکتهاي غيردولتي
نتوانن��د تمام تواناييهاي خ��ود در اين عرصه را به
نماي��ش بگذارند؛ از اين رو فراگي��ري مهارتهاي
فاوا در قياس با حوزهاي همچون زبانهاي خارجي،
هنوز س��هم کمي از جريان مالي شرکتهاي فعال را
دربر ميگيرد.
وعدههايي که محقق نشد
حس��ين محمديان ،مديرعامل موسس��ه فرهنگي
آموزشي کيشاير که از سال  78فعاليت خود را آغاز
کرده ،درخصوص س��هم آموزشه��اي فاوا درمقابل
س��اير حوزههاي فراگيري کيشاير ،گفت« :با وجود
گس��ترش آموزش فناوري اطالعات در موسس��ات
بزرگ آموزشي ،سهم و جريان مالي موسسهاي مانند
کيشاير در حوزه مهارته��اي  30 ،ICTدرصد در
مقابل 70درصد س��هام آم��وزش زبانهاي خارجي
است».
محمدي��ان با اش��اره ب��ه داليل توس��عه نيافتگي
آم��وزش ف��اوا در بخش خصوصي ،اف��زود« :بدون
ش��ک يکي از داليل کندي جريان آموزشهاي فاوا
در بازار خصوصي اين اس��ت که ق��رار نبود دولت
متولي آموزش مباحث  ITدر کشور باشد .درحقيقت
طبق پيشبينيها و قوانين آموزشي ،بايد تنها بازوان
بخش خصوصي ،عهدهدار آموزش  ICTدر کش��ور
باش��د اما چنين نش��د و ما ش��اهديم که بخشهاي

متعدد دولتي در اين حوزه مشغول به کارند».
  او با اش��اره ب��ه گرايش موسس��ات قديمي به
س��مت آموزش فن��اوري اطالعات ،گفت« :فلس��فه
ايجاد موسسهاي مانند کيشاير ،فعاليت چندگانه در
ش��اخههاي مختلف مهارتآموزي بوده اس��ت .طي
دو دهه گذش��ته با توجه به ني��از روز ،ابتدا آموزش
زبان فراگير ش��د ب��ه طوريکه در موسس��ه کيشاير
دپارتم��ان کامپيوت��ر پس از دپارتم��ان زبان ،دومين
بخش آموزشي بود».
محمديان با بياناينکه براي دورههاي آموزش فاوا
مجوزهاي مختلفي از وزارت علوم و سازمان فني و
حرفهاي اخذ ش��ده ،افزود« :هماکنون مطابق با نياز
جامع��ه براي فراگيري فاوا ،گرايشها و مهارتهاي
مختلف  ICTرا در اين حوزه پايهگذاري کرديم».
او درخص��وص برگ��زاري دورهه��اي خ��اص
آم��وزش فناوري اطالعات همچون مديريت  ISPو
س��طح مخاطبان آن توضيح داد« :ني��از مخاطبان ما
ب��راي اين دورهها به ص��ورت کامال خصوصي بوده
و هيچ��گاه در قالب عمومي عرضه نش��ده اس��ت.
ب��ه عنوان نمون��ه اغلب ش��رکتهاي  ISPنيروهاي
حرفهاي خود را براي فراگي��ري اين دورهها درنظر
ميگيرند .حسن اين شکل از آموزشهاي خصوصي
اين است که ضعف منابع انساني جامعه در دورههاي
فوق تخصصي  ITهمچون گرايش امنيت را پوشش
ميدهند».
بنبستي براي آموزش الکترونيکي
مديرعامل موسس��ه فرهنگي آموزشي کيشاير با
اشاره به روند خاموش آموزش از راه دور در کشور
و داليل آن گفت« :کيشاير نيز همچون رقباي بزرگ
خود ،زيرس��اختهاي الزم ب��راي آموزش از راه را
فراهم کرده اس��ت؛ اما نکته اساس��ي اين اس��ت که
ما هنوز پش��تيبانهاي قدرتمند علمي براي آموزش
الکترونيکي در کشور را نداريم».

محمدي��ان با بي��ان اينکه کارايي آم��وزش از راه
دور به مديران اثبات نشده ،گفت« :اغلب موسساتي
که به ش��يوه آموزش الکترونيکي فعاليت کردهاند به
بن بس��ت رسيدهاند چراکه مباحثي همچون طراحي
س��ايت و جل��ب اعتم��اد مخاطبان ب��راي آموزش
مجازي ،مراحلي است که موسسات خود ميتوانند
تامين کنند اما پيادهسازي آموزش از راه دور به دليل
فق��دان زيرس��اختهاي ارتباطي هن��وز در ايران با
مشکل مواجه است».
او ادام��ه داد« :تجرب��ه آم��وزش مج��ازي در
موسسات مختلف نشان داده که بستر فعلي آموزش
الکترونيکي در کش��ور به س��بک قديمي پيادهسازي
ش��ده درحاليک��ه طراح��ان پورتاله��ا ب��ا تکيه بر
استانداردهاي جديد فعاليت ميکنند به همين دليل با
اين تداخل ،خروجي قابل انتظار حاصل نميشود».
ب��ه گفت��ه وي ،درشرايطي که هنوز در کش��ور
ب��ا مش��کالت مح��رز زيرس��اخت ش��بکه روبهرو
هستيم طبيعي اس��ت که نتوانيم قدمهاي بزرگي در
اين عرص��ه برداري��م .از اين رو اطمين��ان مديران
خصوص��ي ب��راي آموزشه��اي الکترونيکي هنوز
جلب نشده است.
محمدي��ان درخصوص مواهب آم��وزش از راه
دور براي موسس��ات آموزش��ي خاطرنشان کرد :در
شرايطي که ما نظارت مستمري بر کيفيت اجرا روي
ش��عبات مختلف کيشاير در سراس��ر کشور داريم
رواج آم��وزش الکترونيکي ميتواند به بس��ياري از
دغدغههاي ما درخصوص بعد مسافت پاسخ دهد.
محمدي��ان درخص��وص مقوله قيم��ت و نقش
رقابتي آن در ميان آموزش��گاههاي حاضر در حوزه
فاوا گفت« :با توجه به ج��وان بودن مقوله آموزش
فاوا ،مس��اله تامي��ن رضايت اس��اتيد از بعد هزينه،
اهميت بسزايي دارد از سوي ديگر ما تالش کرديم
ک��ه براي رواج مباحث آموزش ،ICTتاجاي ممکن

تریبون

هزينه بهين��هاي براي مخاطبان خود در نظر بگيريم.
البته تفاوت در برگزاري دورهها و همفکري موجود
ميان موسس��ات ب��زرگ در اين حوزه باعث ش��ده
تا تم��ام طيف نيازهاي آموزش��ي در اين خصوص
برآورده شود».
او با بيان اينکه رش��د متوس��ط موسسه آموزشي
کيشاير طي س��اليان گذشته به صورت متوسط ميان
 20تا 25درصد بوده ،گفت« :صرفنظر از س��ال 89
که اغلب مراکز آموزش��ي با رکود مواجه بودند رشد
جذب دانش��جويان طي دورهه��اي زماني مختلف
روند صعودي داشته است».
محمديان با اش��اره ب��ه تفاهمنامه ميان کيشاير
با س��ازمان نظام صنفي رايانهاي ب��ا عنوان آموزش
ف��اوا در ش��رکتهاي خصوص��ي اف��زود« :اغلب
شرکتهايي که نيازمند آموزشهاي  ICTهستند تا
پيش از اين به ش��کل استادمحور عمل مي کردند و
همين موضوع باعث ش��ده ب��ود قراردادهاي ما در
زمينه فاوا افت داش��ته باش��د اما با امضا تفاهمنامه
اخي��ر ،ما تصميم گرفتيم دپارتم��ان آموزش فاوا در
محل شرکت را تشکيل دهيم تا دورهها با مدارک و
کيفيت بااليي برگزار شود».
او با بيان اينکه نقش سازمان نظام صنفي رايانهاي
در اين تفاهمنامه به ش��کل اخ��ذ تخفيفهاي ويژه
براي اعضايش اس��ت ،ادامه داد« :تمام شرکتهاي
تح��ت پوش��ش س��ازمان نظ��ام صنف��ي رايانهاي
ميتوانند با دريافت تسهيالت و تخفيفهاي ويژه،
از آموزشهاي  ICTکيشاير بهرهمند شوند».
محمدي��ان با اش��اره ب��ه برگ��زاري آزمونهاي
بينالمللي از سوي دانشگاه کمبريج و ارايه مدارک
فوق گفت« :نمايندگان دانش��گاه کمبريج در س��ال
دو ب��ار آزمونهاي مختلف خود را تحت پوش��ش
موسس��ه کيشاير برگزار ميکنن��د و مدارک الزم به
صورت مستقيم در اين خصوص عرضه ميشود».

س��هام شرکت افرانت در فرابورس عرضه ش��د و به این ترتیب افرانت نخستین
ش��رکت اینترنتی اس��ت که تاکنون به فرابورس راهیافته اس��ت .آقای قاسم زاده به
عنوان مدیرعامل ش��رکت افرانت ،تجربه حضور یک شرکت اینترنتی در فرابورس
برایتان چگونه بود؟
ت کامی بود که ب��ه فرابورس رفت و برای همه
افران��ت به عنوان اولین ش��رکت دا 
تازگی داش��ت .اما ب��ا فرصت کافی که ب��ه خریداران برای آگاه��ی از اطالعات مالی
ش��رکت از طریق س��ایت فرابورس داده شده بود ،آنها توانستند با دانش کامل سهام را
خریداری کنند.
ـ چند درصد از سهام واگذار شد؟
کال  20درصد از س��هام ش��رکت در فرابورس عرضه میشود که در حال حاضر 10
درصد آن عرضه شد و زمان عرض ه  10درصد باقیمانده نیز با توافقاتی که به زودی با
فرابورس خواهیم داشت ،مشخص میشود.
ـ چه تعداد سهم بود؟
دو میلیون سهم امروز عرضه شد.
ـ ارزش هر سهم چه قدر است؟
هر س��هم به ارزش  820تومان به فروش رفت .اما ب��ا محدودیتی برای خریداران
ایجاد ش��ده بود ک��ه مثال کارگزاریها فقط میتوانند  25هزار س��هم خریداری کنند یا
صندوقهای س��رمایهگذاری پنج هزار س��هم و معاملهگران آنالین نیز تنها میتوانستند
 200سهم بخرند.
ـ بنابراین سهام افرانت سهمیهبندی شده بود ،در چه مدتی سهام به فروش رفت؟
بله ،اما علیرغم چنین سهمیهبندی از زمانیکه قیمت مشخص شد ،یعنی دقیقا ساعت
 10و  40دقیق��ه و  20ثانی��ه تا زمانیکه کل س��هام به فروش رفت یعنی س��اعت  10و
40دقیقه و  35ثانیه ،تنها  15ثانیه وقت صرف شد تا کل دو میلیون سهام به فروش برود.
اگر سهام سهمیهبندی نشده بود ممکن بود همان ثانیههای اول یکی تمام سهام را بخرد.
ـ ارزش کل سهام عرضه شده چه مقدار بود؟
خوب ،دو میلیون س��هام  820تومانی عرضه شد که فکر کنم ارزش کلی آن به طور
تقریبی یک میلیارد و نیمشود.
ـ تعداد خریداران سهام به چند نفر رسید؟
آمار دقیق تعداد خریداران را در اختیار ندارم .علت هم مربوط به کارگزاریها است
که طبق روال همیشگیش��ان س��هام را بهطور عمده خریداری میکنند و بعد از پایان
معامالت بین خود تقسیم میکنند.
ـ ترکی��ب س��هامداران چگونه بود یعنی چه تعدادی خری��داران حقیقی بودند و
اینکه اصال خریدار حقوقی هم داشتید؟
بله تعداد حقوقیها هم زیاد بود اما به خاطر مس��الهای که گفتم االن خودم هم این
اطالعات را ندارم.
ـ در خصوص سود چه پیشبینی دارید؟
دقیقا پیشبینی س��ود هر سهم س��ال مالی منتهی به  90/12/29با سرمایه  20میلیارد
ریال مبلغ  1،019ریال بهطور خالص ـ پس از کسر مالیات ـ است.
ـ حضورتان در فرابورس را چطور ارزیابی میکنید؟
ل شرکتهای
همین که سهام شرکت در  15ثانیه به فروش رفت نشاندهنده پتانسی 
 ITدر بورس اس��ت و همینطور گویای اعتماد خریداران به افرانت بهش��مار میرود.
امیدوارم پای س��ایر ش��رکتهای اینترنتی نیز به فرابورس باز شود و از مزایای بورس
برای توسعه شرکتهایشان استفاده کنند.

