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مدﯾر عامل شرکت افرانت در گفتگو با بورس نيوز عنوان کرد:

افرانت بھره مند از رشد نمايی خدمات الکترونيک در کشور خواھد شد
قاسم زاده در خصوص خبر عرضه افرانت توسط سھامداران عمده گفت  :اﯾن اخبار در حالی منتشر شد که تنھا حدود
دو درصد سھام ،آن ھم به دليل اصرار و ابالغ کتبی شرکت فرابورس در طی اﯾن مدت عرضه شد و ارائه تحليلھای
غيرعلمی در مورد حبابی بودن سھام و نيز بيان دالﯾل کلی و بعضاً غيرواقعی برای توجيه آن گردﯾد.
كدخبر۵۴٩٨٧ :

تاريخ ١١ :مھر ٠۴:٠۴ - ١٣٩٠

شــــــرکت افرانــــــت پــــــس از
بازگشاﯾی نمـاد آن در فرابـورس
بـــا رشـــد قيمـــتی چشـــمگيری
مواجه شد و قيمت ھای سـھام
آن در بــاالترﯾن مــيزان بــه 1667
تومـــان نـــيز رســـيد .بطورﯾکـــه
شرکت پس از انتشــار اطالعيـه
شـــفاف ســـازی و اعـــالم اﯾـــن
مطلب که تغ يير بـا اھم يتی بـه
وﯾژه در سود سھام "افـرا" روی
نــداده از تــارﯾخ  25مــرداد مــاه از
اﯾن قيمت ھا با نزول مواجه شد
و پــس از مــدتی بــه تعــادل خــود
نزدﯾــک شــد .چنانچــه در حــال
حاضر شاھد ھستيم که قيمـت
ھای اﯾـن سـھم به  15414﷼
رسيده است.
فرﯾدون قاسم زاده ،مدﯾر عامــل
شـــرکت افرانـــت در گفتگـــو بـــا
خبرنگار بورس نيوز در خصوص رشد بيش از 130درصدی  EPSسال مالی  90شرکت نسبت به سـال ما لی
گذشته و اقداماتی که در شرکت انجام شده تا سود پيش بينی ھر سھم بـا ا ﯾن ميزان ر شد ھ مراه شـود،
تصرﯾح کرد :استراتژی توسعه فروش افرانت در سالھای گذشته تمرکز بر افزاﯾش سھم بازار بوده است .اتخاذ
اﯾن سياست که به دليـل پيشـگام بـودن شـرکت افرانـت در ارائـه خدمات اﯾنترنــت در کشـور و ارائـه خــدمات
اﯾنترنتی با کيفيت و قيمت مناسب با موفقيت توام بوده ،در کنار توسعه خدمات اﯾنترنت ھوشمند برای اوليـن
بار در کشور موجب معروف شدن برند تجاری افرانت در ميان کاربران اﯾنترنت در طی  14سال گذشته گردﯾده؛
بطورﯾکه عليرغم رقابت فشرده در بازار اﯾنترنت کشور تعداد مشترﯾان سازمانی و شرکتی افرانــت به بيـش از
 500سازمان و تعداد کاربران خانگی به بيش از  500ھزار مشترک بالغ گردﯾده و سھم بـازار افرانــت بـا فـروش
پھنای باند بيش از  1500مگابيت در ثانيه به 10درصد کل بازار رسيده است.
وی افزود :با توجه به رشد سرﯾع خـدمات الکتروني کی در ک شور و ا فزاﯾش کــاربران اﯾنترنـت پرسـرعت کـه بـا
توسعه ارتباطات سيمی ) (ADSLو بی سيم ) (Wimaxدر حال حاضر به حدود  1.5ميليون نفـر رسـيده کـه تـا
بيش از  30ميليون کاربر اﯾنترنتی موجود نيز قابل افزاﯾش است و ھمچنين با توجه بـه برنا مه ھـای مو جود در
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،جھت توسـعه ارتباطـات پرسـرعت از طرﯾـق ف يبر نـوری ) (FTTHو مباحـث
مربوط به حذف محدودﯾت  256کيلوبيت در ثانيه برای کاربران خانگی و افزاﯾش پھنای باند تا سقف  20مگابيت
در ثانيه برای  10ميليون نفر در فاز اول  ،انفجار مصرف پھنای باند در کشور طی چنــد سـال آﯾنـده قابـل پيــش
بينی می باشد .لذا با توجه به سھم باالی افرانت از بازار ،اﯾـن رونـد تـاثيرات قا بل توجھـی بـر افـزاﯾش حجــم
فروش شرکت خواھد داشت.
مدﯾر عامل "افرا" ھمچنين گفت :افزاﯾش حجم فروش عالوه بر افزاﯾش گـردش مالی و مزاﯾـای ناشـی از آن،
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موجب اﯾجاد مزﯾتی به نام "صرفه اندازه" ) (Economy of Scaleمی شود که دارندگان آن بـه خاطر بـاال بــودن
حجم خرﯾدشان امکان تامين مواد اوليه با شراﯾط مناسـبتر و بـه قيمـت پائين تـر ن سبت بــه رق با را پيـدا مـی
نماﯾند.
وی مزﯾت دﯾگر را ناشی از صرفه اندازه ،کاھش سھم ھزﯾنه سربار برقيمت تمام شـده مح صول و ﯾـا خـدمات
مورد نظر دانست و اظھار داشـت :ا ﯾن مز ﯾت در صـنعت ITو بو ﯾژه خدمات اﯾنترنـت کـه در آن دسترســی بـه
فروش باال بدون نياز به سرماﯾه گذاری سنگين امکان پذﯾر بوده و به عبارت دﯾگر شيب افزاﯾش درآمد به مراتب
بيشتر از شيب افزاﯾش ھزﯾنه می باشد ،موجب افزاﯾش حاشيه سـود در صورت افــزاﯾش حجـم فـروش مــی
گردد.
بطور خالصه روند نماﯾی رشد اﯾنترنت در کشور که باعث رشد حجـم پھنـای بانـد بـه مـيزان  100درصـد بطـور
ميانگين در ھر سال گردﯾده و حداقل تا پنج الی  10سال آﯾنده اﯾن روند ادا مه خواھـد داشـت .در ک نار منا فع
حاصل از صرفه اندازه ،عبور فروش از نقطه سربه سر و باالخره کاھش قيمت پھنای باند از سوی دولـت بــرای
خرﯾداران پھنای باند باالی ﯾک ، STM1موجب افزاﯾش درآمد و کاھش ھزﯾنه ھا و در نتيجه افزاﯾش قا بل توجـه
حاشيه سود شرکت افرانت در سال  90گردﯾده است.
قاسم زاده در پاسخ به اﯾن سوال که آﯾا شرکت افرانت در سال مالی جاری خدمات جدﯾـدی را بــه بازار اراﯾـه
می کند و اﯾنکه اﯾن خدمات چيست و ميزان اثر گذاری آنھا بر سود آوری شرکت به چه ميزان اسـت ،اﯾنگونـه
پاسخ داد :شرکت افرانت از سال  90فروش سـرور مجـازی موسـوم بـه  (Virtual Private Server)VPSرا آغـاز
نموده و در دﯾتاسنترکالد در حال احداث خود نيز ،اﯾجاد ظرفيت برای  25ھزار سرور مجــازی را در دسـت اقـدام
قرار داده است.
با توجه به اﯾنکه اﯾن سروﯾس جزء بازارھای نوظھور ) (Emerging Marketدر کشور و حتی در جھان میباشد،
حجم فروش باالﯾی برای آن در سال جاری در بودجه سال  90پيش بينی نگردﯾده است.
وی متذکر شد :با توجه به تحوالت جھانی و نيز رشد انفجاری اخير در بازار خدمات الکترونيکی در کشور که از
 10ميليارد تومان در سال  86به پيش بينی  5ھزار ميليارد تومان در سال جـاری )معـادل  500برابـر( رسـيده و
نيز قيمت پاﯾين اجاره سرورھای مجازی در مقاﯾسه با سرورھای فيزﯾکی و ساﯾر مزاﯾای اﯾن نوع سـرور ،رو ند
آتی در بازار خدمات الکترونيکی توسعه سرﯾع استفاده از اﯾن سرورھا بوﯾژه در محيط کالد خواھد بود.
وی با اذعان به اﯾنکه شرکت با پيش بينی اﯾن رونـد از دو سـال قبـل آ مادگی ھـای الزم بـرای ارائـه اﯾـن نـوع
خدمات و توسعه سرﯾع آن در آﯾنده را در برنامه کاری خود قرار داده و ارائه اﯾن سروﯾس در سطح محـدود را از
سال جاری آغاز نموده ،ﯾادآور شد :باﯾد به اﯾن نکته توجه داشت که رشد انفجاری خدمات الکترونيکی منحصر
به کشور ما نبوده و اﯾن روند انفجاری به زودی بـه حـوزه اﯾنترنـت و خـدمات الکتروني کی در کشـورمان منتقـل
خواھد شد.
وی مھمترﯾن برنامه توسعه ای افرانت را اﯾجاد دﯾتا سنتر کالد به عنوان اولين شرکت در کشــور و خاورميانـه و
ھمگام با کشورھای پيشرفته در اﯾن حوزه استراتژﯾک عنوان کرد و با ب يان اﯾنکــه فـاز اول آن در سـال جـاری و
فاز دوم آن در سال آﯾنده به بھرهبرداری می رسد ،افزود :با تکميل اﯾن طرح عالوه بر اﯾنکه ظرفيت دﯾتـا سـنتر
افرانت افزاﯾش خواھد ﯾافت و امکان پيشرفته "پردازش ابری" موسـوم به  Cloud Computingبـرای نخسـتين
بار در کشور فراھم خواھد شد.
مدﯾر عامل "افرا" در رابطه با منابع مالی الزم برای اجرای طرحھای توسعه افرانت گفت :منابع مالی الزم اﯾـن
طرح ھا تاکنون از محل تسھيالت بانکی و حماﯾتھای وزارت ارتباطات و وزارت صناﯾع از طرﯾق وجـوه اداره شـده
و صندوق حماﯾت از صنعت با بھره پائينتر در مقاﯾسه با بھره بانکی تامين گردﯾده است که اﯾـن رونـد پس از
ورود به بورس نيز ادامه داشته و در صورت نياز به منابع مالی بيشـتر برای تکميـل طرحھـای توسـعه شـرکت
بوﯾژه دﯾتا سنتر کالد ،افزاﯾش سرماﯾه و صـدور اوراق مشـارکت در کنـار اسـتفاده از تسـھيالت بانکی و و جوه
اداره شده در دستورکار شرکت قرار خواھد گرفت.
ھمچنين افزاﯾش سرماﯾه در سال جاری در دست بررسی ھای کارشناسی قرار دارد ،ولی تا کنون تصميمی
در مورد آن اتخاذ نشده و در صورت قطعی شدن ،اطالع رسانی الزم در اﯾن مورد انجام خواھد شد.
قاسم زاده در بيان برنامه ھا و استراتژی ھای مدﯾرﯾت در سال جاری اظ ھار داشـت :برنامـه شـرکت در طـول
سالھای گذشته ھمواره اﯾجـاد پورتفوليــو شـامل محصــوالت و م شترﯾان با ھـدف ا فزاﯾش درآ مد و سـودآوری
ھمزمان با کاھش رﯾسک فعاليتھای شرکت بوده و ھ مواره سـعی گردﯾـده ضـمن حفـظ محصــوالت و خـدمات
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موسوم به گاوشيرده ) (Cash Cowکه جرﯾان ثابت درآمد برای شرکت اﯾجاد می نماﯾند ،توسـعه خدماتی کـه
در آﯾنــده مــی تواننــد نقــش ســتاره ) (Starرا در پورتفوليــوی محصــوالت شــرکت اﯾفــا نمــوده و جرﯾــان درآمــدی
مطمئنی را در آﯾنده اﯾجاد نماﯾند ،در برنامه کاری شرکت قرار داشته باشد.
وی تصرﯾح کرد :در حال حاضر خدماتی مانند پھنای باند اﯾنترنتی و تلفن بين الملل نقش گاوشيرده و خـدمات
دﯾتا سنتر و خدمات الکترونيکی در محيط کالد نقش ستاره را در مجموعه محصوالت افرانت را اﯾفا می نماﯾند.
ضمن اﯾنکه برنامه ھای استراتژﯾک شرکت برای مرحله بعد از تبدﯾل خدمات دﯾتا سنتر کالد به گاو شيرده کـه
پيش بينی می شود طی دو الی سه سال آﯾنده اتفاق بيفتد نــيز از ھـم اک نون در دسـت مطالعــه و بررسـی
قرار دارد.
قاسم زاده در خصوص ميزان ارزندگی سھام "افرا" و نيز روند فعلی قيمتی سھم اذعان کرد :عليرغم سھميه
بندی اعمال شده از سوی فرابورس برای خرﯾد سھام "افرا" در روز عرضه اوليه ) 25ھزار سھم برای کارگزاران
و  200سھم برای خرﯾداران آنالﯾن( ،کليه سھام ارائه شده در عرضه اوليه ظرف  15ثانيه به فروش رفت.
ھمچنين در طی  20روز اول تقرﯾباً به صورت روزانه ارزش سھام شرکت پنج درصد افزاﯾش ﯾافته و در طی اﯾـن
مدت قيمت ھر سھم به  16670رﯾال رسيد.
سرعت باالی فروش سھام شرکت در روز عرضه اوليه و افزاﯾش مستمر آن در طی سه ھفتـه پـس از عرضـه
اوليه به خوبی نشان دھنده شناخت و اعت ماد بـازار نسـبت بـه "ا فرا" و پتانسـيل بـاالی آن در بـازار سـرماﯾه
است.
وی عدم حضور فعال شرکت ھای دانش بنيان در بورس اﯾران و در نتيجه عـدم شـناخت کـافی از اھميـت اﯾـن
قبيل شرکتھا را از جمله نکاتی بر شمرد که موجب شـگفتی برخـی از تحليگــران از اﯾـن رونــد و ارائـه اخ باری
غلط از جمله »عرضه قابل توجه سھام شرکت افرانت از سوی سھامداران اوليه« می شود.
وی در ادامه افزود :اﯾن اخبار در حالی منتشر شد که تنھا حدود دو درصد سھام ،آن ھم به دليل اصرار و ابالغ
کتبی شرکت فرابورس در طی اﯾن مدت عرضه شد و ارائه تحليلھای غيرعلمی در مورد حبابی بودن سھام و
نيز بيان دالﯾل کلی و بعضاً غيرواقعی برای توجيه آن گردﯾد.
با توجه به اﯾن مسئله عليرغم تصميم مدﯾرﯾت افرانت مبنی بر عدم انجام مصاحبه و صـدور بيانيـه مطبوعاتـی
در طول فرآﯾند به تعادل رسيدن قيمت پس از عرضه اوليه با ھدف جلوگيری از شائبه دخالت در بـازار ،شـرکت
برای روشن شدن افکار عمومـی و بوﯾـژه سـھامداران و دسـت انـدرکاران بـورس و آشـناﯾی بيشـتر اﯾ شان بـا
شرکتھای دانش بنيان که افرانت پيشتاز ورود اﯾن گروه از شـرکتھا بـه بـورس کشـور بـوده ،پاسـخ الزم بـه دو
مقاله منتشره در اﯾن مورد را تھيه و از ساﯾت ھای مزبورخواست طبق قانون مطبوعات ن سبت بـه انتشـار آن
اقدام نماﯾند.
مطالب مطرح شده در اﯾن پاسخھا و نيز در اولين مصاحبه مدﯾر عا مل شـرکت بـا ﯾ کی از روزنامـه ھـای کثيـر
االنتشار پس از عرضه اوليه که از طر ﯾق سـاﯾتھای مزبـور و نـيز سـاﯾت افرا نت در قسـمت امــور سـھام قابـل
دسترسی می باشد ،و نيز نمودار روند تغييرات قيمت سھام شرکت در طـی دو ماه پس از عرضـه اوليـه بـه
خوبی نشان دھنده اشتباه بودن تصــور ح بابی بودن قيمـت سھام شـرکت و حرکـت منطقـی آن بــه سـمت
متوسط پی بر ای صنعت بوده است.
وی در رابطه با پی بر ای صنعت راﯾانه و فناوری اطال عات ت صرﯾح کـرد :پـی بـر ای سـھام شـرکتھای مشـابه
افرانت در حال حاضر  15است و اﯾن ميزان برای سھام "افرا"  15.2می باشد که حـاکی از تطبيــق اﯾـن متغيــر
برای سھام شرکت با متوسط آن برای صنعت است و با توجــه بـه پتانســيل ھـای موجـود در شـرکت از قبيـل
ظرفيت ھای بالاستفاده بوﯾژه در بخش اﯾنترنت پرسرعت و تلفن بين الملل که بيش از دو برابـر ميزان فروش
فعلی میباشد و نيز پروژه در حال اجرای دﯾتا سنتر آن قابليت افزاﯾش قابل توجه نسبت به متوسط پی بر ای
صنعت در آﯾنده نزدﯾک را دارد.
عالوه بر اﯾن ،وقوع اتفاقات احتمالی از قبيل ا فزاﯾش سرﯾع تقاضـا در بــازار اﯾنترنـت و خدمات الکتروني کی بـه
دنبال ھدفمند شدن ﯾارانه ھا ،افزاﯾش تقاضا برای خدمات دﯾتا سنتر در کشور با توجه بـه ممنوعيـت ميزبانـی
ساﯾتھای اﯾرانی در خارج و ھرگونه تغيير در ساختار مالکيتی شرکت که تاثير قابل توجھی بر ارتقاء تکنولـوژی،
افزاﯾش سھم بازار و ﯾا بھبود فروش و سھم بازار شرکت داشته باشد ،نـيز می توانـد من جر بـه ا فزاﯾش ا ﯾن
ميزان در شرکت گردد.
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وی در خاتمه در خصوص پيش بينی خود در مورد تغييرات در ساختار مالکيتی و تاثير آن بر پی بر ای شرکت و
اﯾنکه آﯾا فروش بلوکی سھام شرکت در برنامه آﯾنده افرانت قرار دارد ﯾا خير ،گ فت :جـذب سـھامداران ع مده
اعم از داخلی و خارجی ھمواره جزء برنامه ھای شرکت بوده که به عنوان نمونه میتوان به مذاکرات شـرکت
با بانک توسعه اسالمی در سال  82و توافق جھت ورود بانک مزبور بـه عنـوان سـھامدار افرانــت کـه به دل يل
شراﯾط کشور و منطقه در آن زمان به حالت تعليق درآمد و نيز ورود سازمان گسترش و نوسازی صناﯾع اﯾران و
مالکيت 40درصدی سھام شرکت افرانت توسط سازمان مزبور در سال  83اشاره کرد.
از زمان ورود به فرابورس نيز جذب سھامداران جدﯾدی که افرانت زنجيره تامين ) (Supply Chainآنھـا در بخـش
خدمات  ITبوﯾژه اﯾنترنت و دﯾتا سـنتر را تکم يل مـی نماﯾـد ،از قب يل بانکھــا و اپراتورھـای مخـابراتی و توسـعه
سرﯾع بازار خدمات افرانت از طرﯾق ارائه خدمات به اﯾن قبيل شرکتھای بزرگ ،جزء اھداف شرکت قــرار دا شته
است .با ورود افرانت به فرابورس و مشخص شدن قيمت خرده فروشی ،تعيين قيمت عمده فروشی سھام و
کسب توافق با طرف ھای عالقمند به خرﯾد سھام مدﯾرﯾتی آسانتر شده و در اﯾن مورد مذاکراتی بـا برخـی از
شرکتھای عالقمند در حال انجام است که در صورتی که اﯾن مذاکرات به نتيجه قطعی برسد ،ا طالع رسـانی
الزم در مورد آن انجام خواھد شد.
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