گفتوگو

در حالحــارض نرمافزارهــای متعددی را متناســب با طیف
گسرتدهای از کسبوکارها شــامل فروشگاهها ،رشکتها در
اندازههای متفاوت و سازمانهای دولتی عرضه میکند .برای
مثال رشکتهایی که فرآیندهای مالی سادهتری دارند و تعداد
نفرات آنها تا  50نفر است مخاطب نرمافزار سپیدار همکاران
سیستمهستندورشکتهایبزرگبانیازمندیهایمتنوعدر
مدیریت کسبوکار ،از مجموعه نرمافزاری راهکاران استفاده
میکنند .همچنین ما برای اصناف و فروشگاهها نیز نرمافزار
دشــت را ارائه کردهایم .ضمن اینکه از مهرماه ســالجاری،
همکاران سیستم نخستین سختافزار تولیدی خود در حوزه
مدیریت تردد را مبتنی بــر تکنولوژی «  »RFIDبه بــازار ارائه
کرده است.
این محصول تا پیش از مهر ماه وجود نداشت؟

سختافزارمدیریتتردددرکشوروجودداشت؛اماسختافزار
تولیدی همکاران سیســتم که «پایوفای» نــام دارد ،امکانات
متفاوت و متامیزی را به مشرتیان ارائه میدهد .بهعنوان مثال
«پایوفای» امکان اســتفاده از فنآوری بلوتوث برای ثبت تردد
را دارد و همچنین یکی از رسیعترین سنسورهای اثرانگشت
نوری دنیا را دارد.

در گفتوگوی اختصاصی ماهنامه بورس با
مدیرعامل«همکارانسیستم»بررسیشد

«سیستم»؛ از فرابورس تا بورس
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آیا محصولجدید دیگری نیز عرضه میشود؟

منیژهحیاتی
عضوهیاتتحریریه

 23آبان سال 95پس از گشایش مناد «همکاران سیستم» ،سهام این رشکت که در سال
 1390بهعنوان نخستین رشکت نرمافزاری کشور وارد فرابورس شده بود ،در بازار دوم
بورس اوراق بهادار تهــران مورد معامله قرار گرفت .نام ایــن رشکت بهعنوان پانصد و
چهارمین رشکت پذیرفتهشده در بورس ،از تاریخ هشتم آبان1395در بخش «رایانه و فعالیتهای
مربوط به آن» ،گروه و طبقه «مشاوره مربوط به نرمافزار و عرضه نرمافزار» با کد صنعت «»۷۲۲۰۰۷
ومناد«سیستم»SYSTEMدرفهرستنرخهایبازاردومبورساوراقبهادارتهراندرجشدهاست.
همکارانسیستمدرسال،۱۳۶۶با ۱۲۰هزارتومانرسمایهوتوسطجمعیسهنفرهکارخودراآغاز
کردودرسال ۱۳۶۸ثبتشد.اینرشکتزمانیپابهعرصهنرمافزارهایمالیگذاشتکهرایانههای
شخصی ،بهتازگی وارد کشور شده بود و استفاده از آنها چندان رواج نداشت .همکاران سیستم
خود را نخستین رشکت نرمافزاری ایران معرفی میکند که در سال ۱۳۷۶سیستمهای مدیریت
اطالعات تحت ویندوز را با توجه به تحوالت فنآوری و نیاز مشــریان ،به شکل یکپارچه به بازار
عرضه کرده است .با توجه به گذشت یک سال از ورود این رشکت به بازاررسمایه ،با مهدی امیری،
مدیرعامل آن گفتوگویی را انجام دادهایم که در ادامه میخوانید .مهدی امیری ،دانشآموخته
رشته مهندســی کامپیوتر گرایش نرمافزار ،از دانشگاه صنعتی رشیف اســت و در سال ۱۳۹۲
بهعنوان مدیرعاملی انتخاب و معرفی شده است .ازجمله مسئولیتهای پیشین او ،مدیر فنی
و معامر محصوالت یکپارچه همکاران سیستم ،مدیر خط تولید محصوالت مبتنی برجاوا ،مدیر
واحدتحقیقوتوسعه همکارانسیستمومدیرعاملرشکتاطالعاتمدیریتهمکارانسیستم
(رشکت تولید نرمافزارهای همکاران سیستم) را میتوان نام برد.
«همکارانسیستم» در حالحارض بیشــر روی چه بازاری و
ارائــه چه خدماتــی متمرکز شــده و آیا تغییرات عمــدهای در
سیاستهای خود طی سالهای اخیر و بهخصوص پس از ورود
به بازار رسمایه داشته است؟

رشکت «همکارانسیستم» که امســال  30سال شده است،
فعالیت اصلی خود را بر ارائه راهکارهای نرمافزاری سازمانی
( )Enterprise Software Solutionsمتمرکــز کــرده و

ماازسالگذشتهامکانارائهراهکارانبربسرتابررامهیاکردیم
که مهر سال قبل ،به بازار ارائه شده است.
راهکاران نیز در حال تکمیل است و ماژولهایجدیدی به آن
اضافهمیشود.مادرنظرداریمعالوهبرتکمیلسبدمحصولی
راهکاران ،آن را برای استفاده صنایع نیز متناسبسازی کنیم؛
مانندکاریکهبرایصنایعپرتوشیمی،پخشوصنایعغذایی
و دارویی انجام دادهایم.
تکمیل و اضافه کردن امکاناتجدیدی به نرمافزار سپیدار نیز
در دستور کار قرار دارد .محصولجدید ما برای بازار دولت نیز
سال آینده ارائه خواهد شد.
نرمافزار ابری در دنیا نیز نوپا است ،آیا زمینه استفاده از آن در
ایران ایجاد شده و بهکارگیری آن زود نیست؟

این تکنولوژی در کشــورهای دیگر بازخورد خوبی داشــته و
بهطور قطع در ایران نیز اثربخــش خواهد بود؛ اگرچه ممکن
است موفقیت کامل آن به رسعت رخ ندهد ،اما در هر صورت
متام کشورها در حوزه فنآوری اطالعات و ارتباطات ،به مرحله
یکسانوهامهنگیبایکدیگرخواهندرسید؛هرچندکهدراین
مسیر ،ممکن است برخی کشورها در اجرای تکنولوژی تاخیر
 5الی 10ساله داشته باشند.
از اینرو آنچه در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد ،با یک فاصله
زمانی چند ساله به ایران نیز میرسد که این فاصله زمانی در
برخی موارد کمرت و در برخی موارد بیشرت است .بهعنوان مثال
در حوزه استفاده از رســانههای اجتامعی ،این فاصله کمرت
است .ما شاهد بودیم که در این حوزه تقریبا هیچ فاصلهای با
دنیا وجود نداشت و حتی میتوان ادعا کرد ایران در این بخش
از بسیاری از کشورها ،رسیعتر به مرحله بهرهبرداری و توسعه
شبکههای اجتامعی رسید .در مقابل در مواردی مانند IOT
که تکنولوژی مبتنی بر اینرتنت اســت ،خألهای زیرساختی
و عملیاتــی متعددی وجــود دارد که باعث طوالنیتر شــدن

بهرهبرداری از آن شده است.

در حوزه بیگ دیتــا ( )Big Dataو هــوش مصنوعی یا هوش
ماشینی ( )Artificial Intelligenceبله.
اما درباره نکتهای که شــا اشــاره کردید که آیــا واقعا زمینه
استفادهازاینابزارهادرایرانوجودداردیاخیر،بهنظرمیرسد
در برخی موارد وجود دارد و در برخی نیز وجود ندارد .برای مثال
ارائه راهکاران ابری ،سال گذشته در حالی آغاز شد که آمادگی
کامل برای اســتفاده از آن در ایران هنوز وجود نداشــت .اما
بهرغم این موضوع ،با آگاهی از اینکه در آینده قطعا زمینههای
استفادهازاینتکنولوژیایجادخواهدشد«،همکارانسیستم»
رسمایهگذاری روی این تکنولوژی را رشوع کرد.
درموردهوشمصنوعیاعتقاددارمکهامروزنیازبهآندرجامعه
ایرانی احساس میشــود و آمادگی بیشرتی برای پذیرش آن
وجوددارد.البتهاگرهوشمصنوعیرادرچهارقسمتارزیابی
کنیم؛ یعنی از حالت ساده که اطالعات را بهصورت توصیفی
تجزیه و تحلیل میکند ( )Descriptive Analyticsتا حالت
چهارمکهتجزیهوتحلیلتجویزی()PrescriptiveAnalytics
اســت ،به نظر میرســد بازار ایران هنوز برای پذیرش مرحله
چهارم آماده نیست.
مشرتیانرشکتبیشرتشاملچهصنایعیهستند؟

در حالحارض رشکت «همکاران سیســتم»  40هزار مشرتی
دارد .شــاید برایتانجالب باشــد که  60درصد رشکتهای
پذیرفتهشدهدربورسنیزمشرتیهمکارانسیستمهستند.
مشرتیان «همکاران سیستم» از متام صنایع هستند؛ چراکه
محصوالترشکتدربخشمربوطبهبکآفیس()BackOffice
مورداستفادهمتامصنایعاست.ضمناینکههمکارانسیستم
برای برخی بخشها و صنایع راهکارهای خاص دارد؛ بهعنوان
منونه راهکار برای سازمانهای دولتی و همچنین راهکارهای
اختصاصیصنایعپرتوشیمی،غذایی،هلدینگی،پخشو...
چند سال است که «همکاران سیســتم» برای سازمانهای
دولتی راهکار نرمافزاری ارائه کرده است؟

تولید و ارائه راهــکار نرمافزاری ویژه ســازمانهای دولتی ،از
سال  84رشوع شد و بیش از یک دهه است که همکاران برای
سازمانهای دولتی ،راهکار دارد.

«همکاران سیســتم» چند درصد بازار صنعت نرمافزار را در
اختیار دارد؟

رشکتهای کوچک چطور؟

بهدلیل عدم دسرتســی به آمار دقیق از تعداد کســبوکارها
در بخش رشکتهای کوچک ،محاســبه ســهم از بازار دقیق

یکی از چالشهــای اصلی بازارهای رسمایه ،بحث افشــای
اطالعاتودرمقابلآنروبهروییباشایعاتاست.آیاتکنولوژی
میتواند در ایران ،در این امر کمک کند مانند هامن سیستم
رایانشابری؟آیابرایطراحیچنینابزارهاییتاکنوندررشکت
شام پروژهای مطرح شده است؟

قطعا داشنت نرمافزارهای یکپارچه و مبتنی بر تکنولوژی روز،
بهرشکتهایبورسیکمکمیکندکهاطالعاتآنهاقابلاتکا
است و سطح شفافیت اطالعات افزایش یابد .این نرمافزارها،
عالوهبراینکهباعثافزایشکارآییفرآیندهایمهمکسبوکار
رشکتها میشوند ،احتامل بروز خطا و اشتباه را نیز کاهش
میدهند.
از سوی دیگر ،همکاران سیستم همیشه مراقبت میکند که
نرمافزارهای تولیدی آن ،الزامات ســازمانهای رگوالتوری را
رعایت کند و از این طریق به سازمانها کمک میکند.
آیا الزامی شــدن اســتفاده از این ابزارها میتواند تاثیرگذار
باشد؟

منیتوان بنگاههای اقتصادی را به اســتفاده از یک نرمافزار
خاص اجبار کرد ،بلکه تنها میتوان خروجیهای مورد نظر در
زمانهای مناسب را از رشکتها طلب کرد.
شایان ذکر است که سازمان بورس و اوراق بهادار با الزام نارشان
ت کنرتلهای داخلی و همینطور تشکیل
به ایجاد زیرساخ 
کمیته حسابرسی داخلی گام بســیار مثبتی را در این حوزه
برداشته است.
در زمان عرضه سهام «همکاران سیســتم» در بورس ،گفته
میشــد که هدف از عرضــه آن در بورس ،جــذب رسمایه برای
پروژههایجدید و بازاریابی بهرت رشکت در بین نارشان بورسی
بوده است؟ آیا این درست است و آیا به این هدف رسیدید؟

هدف اصلی رشکت از ورود به بورس تنها موضوع تامین مالی
نبوده اســت« .همکاران سیســتم» با هــدف افزایش کارآیی
وارد بورس شــد .وقتی یک مدیر ،در مقابل سهامدار تعهدی
میدهد ،تعهــدی که به دنبــال آن برای تیــم اجرایی ایجاد
میشود ،بیشرت از زمانی اســت که در یکجلسه داخلی این
تعهد داده شود .در بورس ،رشکت در یک ویرتین قرار دارد که
هر لحظه امکان ارزیابی آن وجود دارد .این شــفافیت باعث
بهبود عملکرد میشود و رشکت را به سمتی سوق میدهد که
عالوه بر ایجاد رشد ساالنه مناسب ،به تعهدات اعالمشده در
مجمع،باجدیتبیشرتیپایبندباشد.
تفاوت حضور در فرابورس و بورس چه بوده؟

ازدیدهمکارانسیستمتفاوتخیلیعمیقیبینایندووجود
ندارد .با اینکه درجلسات با مذاکرهکنندگان خارجی ،همواره
رشکتهای بورسی بیشرت مورد توجه بودند تا فرابورسیها.
قوانین بورس نیز در برخی موارد ریزبینانهتر و سختگیرانهتر
است؛ به عنوان منونه ،در بورس همه رشکتهای زیرمجموعه
«همکارانسیستم»حسابرسیشدند.

قطعا داشنت نرمافزارهای
یکپارچهومبتنیبر
تکنولوژی روز ،به
رشکتهای بورسی کمک
میکند که اطالعات آنها
قابل اتکا است و سطح
شفافیتاطالعاتافزایش
یابد .این نرمافزارها ،عالوه
بر اینکه باعث افزایش
کارآییفرآیندهای مهم
کسبوکاررشکتها
میشوند ،احتامل بروز
خطا و اشتباه را نیز کاهش
میدهند.

نـخـســــتـیـنرســــانـهبـازارســـرمـایـهایـران

بستگی به صنایع دارد .در تعدادی از صنایع  60تا  70درصد
و در برخی  30الی  40درصد .بــرای مثال  50درصد از 500
تبزرگکشورکههرسالتوسطسازمانمدیریتصنعتی
رشک 
اعالم میشــوند ،از راهکارهای همکاران سیســتم استفاده
میکنند.یادرصنعتسیامن،بیشاز 60درصدکارخانههای
سیامن از محصوالت همکاران استفاده میکنند.

گفتوگو

یعنیدربرخیزمینههاکشورماتا 5الی 10سالدیگربهدنیا
میرسد؟

نخواهد بود .در بخش رشکتهای کوچک در حال حارض 22
هزار مشــری از محصول سپیدار همکاران سیستم استفاده
میکنند که با توجه به زمان اندک حضور در این بازار عملکرد
مناسبیاست.
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خدمات دیگر همچون خدماتمالی نیز ارائه میکنند.
هامنطورکهمیبینید،همکارانسیستمرشکتبزرگیاست
ولی اجزای کوچکی دارد که هر کدام هدف و مسیر مشخصی
دارند و تا حد خوبی ،با آزادی عمل کار میکنند .این ساختار
که با هدف توسعهپذیر بودن کسب و کار طراحی شده است،
کمک میکند که مسیر توسعه رشکت ،به خوبی پیش برود.
مدیریت این منایندگیها با کدام رشکت است؟

رشکتــی بــه نــام توســعه کانالهــای فــروش در مجموعه
«همکارانسیستم»،وظیفهنظارتبر 25رشکتتحتلیسانس
را بر عهده دارد و نظارت بر  200منایندگی نیز برعهده رشکت
سپیدارسیستمآسیااست.
آیا این موضوع هزینههای رشکت را اضافه کرده است؟

گفتوگو
مهر و آبان  1396شامره 147و 148
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هدف اصلی رشکت از ورود
به بورس تنها موضوع
تامین مالی نبوده است.
«همکارانسیستم»با
هدف افزایش کارآیی وارد
بورس شد .وقتی یک
مدیر ،در مقابل سهامدار
تعهدیمیدهد،تعهدی
که به دنبال آن برای تیم
اجرایی ایجاد میشود،
بیشرت از زمانی است که در
یکجلسهداخلیاینتعهد
داده شود.
همکارانسیستمرشکت
بزرگی است ولی اجزای
کوچکی دارد که هر کدام
هدفومسیرمشخصی
دارند و تا حد خوبی ،با
آزادی عمل کار میکنند.
این ساختار که با هدف
توسعهپذیربودنکسب
و کار طراحی شده است،
کمکمیکندکهمسیر
توسعه رشکت ،به خوبی
پیش برود.

منظور شــا این اســت کــه از نظــر ســاختاری منیتوانید
رشکتها را به واحد تبدیل کنید؟

تا حد کمی موثر بوده است؛ البته سهامداران اصلی «همکاران
سیســتم» با اعتقاد کامل به اینکه در برابــر هر منفعتی باید
هزینهای پرداخت شود ،تصمیم به حضور در بورس گرفتند.

امکان تبدیل متام رشکتها به واحد وجود دارد،؛ اما با انجام
چنین کاری ،منافع ســاختار فعلی را از دست میدهیم .در
ساختار فعلی ،رشکتهای زیرمجموعه انعطاف بیشرت و تعهد
باالتری دارند.

بله .هامنطــور که چند دقیقه پیش صحبــت کردیم ،هدف
همکاران بــرای ورود به بورس ،افزایــش کارآیی ،ایجاد تعهد
سازمان برای رســیدن به اهداف و تعهدات به سهامدار بوده
استکهخوشبختانهمسیرخوبیراطیمیکنیم.
ســایر منافع بورس ازجمله معافیت مالیاتی ،افزایش اعتبار
رشکت و دسرتسی به زیرساختی که در صورت لزوم بتوان برای
توسعه رشکت رسمایهجذب کرد نیز محقق شده است.

بنابراینعرضهآنهابهبخشخصوصیامکانپذیرنیست؟

آیا به نتایج مورد نظرتان برای ورود به بورس رسیدهاید؟

درحالیکهامروزهبنگاهداریبرکوچکسازیتاکیدمیکند،
«همکاران سیســتم» ،مجموعــهای عریض و طویل شــناخته
میشود و عالوه بر تنوع خدمات رشکتی ،از نظر تعداد رشکت
نیز گســرده اســت .چنین تفکری در رشکت وجــود دارد که
زیرمجموعهها یا آنهایی را که در استانها رشکت میکنند ،به
بخش خصوصی واگــذار کند؟ آیا این وضعیــت مدیریت را در
همکاران سخت نکرده است؟

از 55رشکتزیرمجموعههمکارانسیستم 30،رشکتمتعلق
به همکاران سیستم است و  25رشکت که رشکتهای تحت
لیسانس ما هستند ،مالکیت مستقل دارند؛ اما حوزه فعالیت
آنها رصفا در ارتباط با فروش و استقرار نرمافزارهای همکاران
سیستماست.
 30رشکتی کــه  100درصد مالکیت آنها متعلق به همکاران
سیستم اســت ،به دو بخش تقسیم میشــوند :رشکتهای
منطقهای که ماموریت فروش ،اســتقرار ،پشتیبانی و آموزش
نرمافزارهای همکاران سیستم در مناطقجغرافیایی مختلف
رابرعهدهدارندو 10رشکتنیزرشکتهایتخصصیهستند.
اینکههریکازاینوظایفدرقالبیکواحدوابستهیامستقل
باشــد ،در گذر زمــان در «همکاران سیســتم» تصمیمگیری
شده اســت .ضمن اینکه ،با تعیین هیاتمدیره ،مدیرعامل و
حســابرس مجزا ،میزان تعهدی که در آن افراد ایجاد میکند
بسیار بیشرت از زمانی است که استقالل ندارند.
همچنین 200،منایندگیفروشنرمافزارهایسپیدارودشت
نیزمالکیتمستقلدارندوبرخالفرشکتهایتحتلیسانس

«همــکاران سیســتم» ایــن اســراتژی را دارد کــه برخی از
رشکتهای خود را وارد بورس کند؛ کام اینکه در حال حارض
نیز در حال بررســی ورود یکی ازرشکتهــای زیرمجموعه به
فرابورسهستیم.
کدام رشکت؟

رشکت سپیدار.

به چه دلیل این رشکت را انتخاب کردید؟

میزان وابستگی این رشکت به «همکاران سیستم» بهگونهای
است کهجداســازی آن از رشکت اصلی بسیار راحتتر قابل
انجام است.
آیا عرضــه رشکتها بــه بخش خصوصــی آنها را بــه رقیب
«همکارانسیستم»تبدیلمنیکند؟

ســپیدار در بازاری متفــاوت فعالیت میکند کــه بقیه بدنه
«همکاران سیســتم» در آن بــازار فعالیتی ندارنــد .بنابراین
تبدیل به رقیب نخواهد شد .ضمن اینکه هدف ورود سپیدار به
بورس در درجه اول توسعه این رشکت و سپس رشد «همکاران
سیستم»است.
سهامدارانعمده«همکارانسیستم»برنامهایبرایافزایش
سهام شناور در بازار دارد؟

درجریان برگزاری مجمع امسال رشکت ،افزایش سهام شناور
به  20درصد مطرح شد .تفکر سهامدار عمده افزایش میزان
سهام شناور اســت؛ اما این اقدام پس از رصد بازار و بر اساس
ارزیابی نهایی سهام شناور رشکت بهدست خواهد آمد.
آیا نرخ تابلــو ،ارزش واقعی «همکاران سیســتم» را نشــان
میدهد؟

پاسخ به این سوال سخت است .البته اعتقاد شخصی من این

«همکارانسیستم»ازنظرعملکردتفاوتهاییبارشکتهای
همگروه خــود دارد .آیا درجریان مقایســه عملکرد رشکت در
تحلیلهااینامرمشکلیایجادمنیکند؟

بله« .همکاران سیستم» خدمات و عملکرد متفاوتی نسبت به
رشکتهای همگروه دارد ،سایر رشکتهای گروه زمینههای
کاری بســیار نزدیکی دارند .برای مثال رشکتهای پرداخت
الکرتونیک .این تفاوت در مسائل داخلی رشکت اثری ندارد؛
ولی میتواند روی دیدگاه ارزیابی افراد خارج از سازمان ،تاثیر
داشته باشد.
نقش نیروی انسانی در این توسعه چیست و آیا در این حوزه
به رشایط مناسبی رسیدهایم؟

نیروهای متخصص و کارآمد ،عامل کلیــدی موفقیت پایدار
همکاران سیستم هستند .ما معتقدیم که موفقیت همکاران
سیســتم را رسمایههای انســانی ما رقم میزننــد؛ چراکه در
رشکتهای دانشمحور ،این افراد هســتند که ســازمان را به
پیشمیبرند.
ما در حال حارض در حــوزه نیروی انســانی در رشایط خوبی
هستیم؛ اما معتقدیم که از منظر افزایش بهرهوری،جای بهبود
داریم.
جایگاه صنعت در بورس را چطور ارزیابی میکنید؟

اعتقاد من این است که صنعت فنآوری اطالعات به اقتصاد
ایران و متام بنگاههای اقتصادی کمــک میکند و ایران اگر
قصدتوسعهداشتهباشد،بایدبرایاینصنعتجایگاهمتفاوتی
در نظر بگیرد .موضوع اصلی این اســت کــه در دنیا صنعت
فنآوری اطالعات در بورس ،جایگاه خوبی دارد که امید میرود
در ایران نیز این صنعتجایگاه خوبی در بورس بهدست آورد.
البته الزمه آن توسعه و رشد رشکتهای فنآوری اطالعات در
پارامرتهای متعدد است.
پیشنهاد ما این است که سازمان بورس و اوراق بهادار ،زمینه
ورود رشکتهای این حوزه به فرابورس و بورس را بیش از پیش
فراهمکند.

امــروزه صنعــت  ITدر زندگی روزمــره همه افراد وارد شــده و
میزان درک آن برایجامعه بهبود یافته اســت .برای مثال در
مجمع خردادماه ســال  91ســوال وجوابهایی که از سوی
سهامداران مطرح میشد با مطالب طرحشده در مجمع سال
جاری تفاوتهای بسیاری دارد .خوشبختانه بازار رسمایه نگاه
مثبتی به این صنعت دارد؛ اما هنوز با نقطه مورد انتظار فاصله

آیاپیشبینیسود«همکارانسیستم»طیسالجاریمحقق
شده است؟

بر اســاس گزارشهای  9ماهه که بــه بورس ارائــه کردهایم،
پیشبینیمیکنیمکهتعهداترشکتبهسهامدارانرامحقق
خواهیم کرد.
افزایش رسمایه در یک مرحله انجام شد .مراحل بعدی برای
چه زمان پیشبینی شده است؟

افزایش رسمایه 70میلیاردی رشکت که در سالجاری مصوب
شد ،در  3مرحله انجام خواهد شــد که مرحله اول آن انجام و
مراحل بعدی نیز طی دو سال آینده اجرا خواهد شد.
بعد از این افزایش ،کل رسمایه رشکت چقدر خواهد بود؟
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هدف از افزایش رسمایه چه بود؟

هدف این اســت که تعداد مشــریان افزایش یافته ،کیفیت
آن باال رفته اســت و محصوالتجدیدتری تولید شود که برای
رسیدن به این اهداف نیاز به فضای بزرگتری وجود داشت؛
درنتیجه یک ساختامن خریداری شد.
آیا اسرتاتژی رشکت برجذب رسمایهگذار خارجی تاکید دارد؟
رشکت همکاران سیستم ،همیشه اسرتاتژی برقراری ارتباط با
رشکتهای خارجی را در دستور کار داشته است .این ارتباط
از نوع دریافت رسمایه نبوده ،بلکه هدف دسرتسی به بازارهای
بزرگتریادسرتسیبهدانشومحصوالتروزدنیاست.درواقع
به دنبال رشکتهای خارجی هستیم که به توسعه همکاران
سیستمکمککنندنهاینکهفقطرسمایهگذارباشند.

رابطه رشکت با بورس را
در این مدت که میتوانم
بگویم کوتاه بوده است،
شخصامثبتارزیابی
میکنم.خوشبختانه
همکارانسیستمهر
مسئلهای را که با بورس
مطرح کرده با استقبال
مدیران آن مواجه شده
است؛ بهطوریکه به
رسعتجلسات برگزار
شده و موضوعات
مطرحشده حل و فصل
شده است.

همکاری و عملکرد بــورس تهران را طی ایــن مدت چگونه
ارزیابیمیکنید؟

رابطه رشکت با بورس را در این مدت که میتوانم بگویم کوتاه
بوده اســت ،شــخصا مثبت ارزیابی میکنم .خوشــبختانه
همکاران سیستم هر مســئلهای را که با بورس مطرح کرده با
استقبال مدیران آن مواجه شده است؛ بهطوریکه به رسعت
جلسات برگزار شده و موضوعات مطرحشده حل و فصل شده
است.
اما نکتهای که وجود دارد ،نگاه سازمان بورس به نارشان است.
در حال حــارض بورس خود را مناینده ســهامدار ،بهخصوص
سهامدار خرد میبیند (البته یکی از دالیل وجودی بورس نیز
همیناست).خوباسترابطهنارشانوبورسنزدیکترشود؛
بهویژه در زمان وضع قوانینجدید ،از نارشان نیز نظرخواهی
انجام شــود .یکرسی از این قوانین بــرای نارشان هزینههای
زمانی و منابع انسانی زیادی دارد و از نظر زمان اجرا نیز،جای
بررسی دارد.

نـخـســــتـیـنرســــانـهبـازارســـرمـایـهایـران

آیا عدم شــناخت بازار از این صنعت ،به نوع و تخصص این
صنعــت مربوط منیشــود؟ برای مثــال همه اقشــار جامعه با
عملیاتبانکداریآشناهستندویکصنعتقابلملساست؛
امادرفنآوریاطالعاتهمبحثهایخیلیجدیدیوجوددارد
و هم خیلی فنی و بهروز است .آیا بهرت نیست خود رشکتها در
جامعهکمیفرهنگسازیکنند؟

گفتوگو

است که ارزش سهم همکاران سیستم باالتر از نرخ تابلو است.
میزانرسیدنبهتعهداترشکتدرچندسالیکههمکاراندر
بورس بوده است و همینطور نگاه سهامداران عمده به تقسیم
سود و افزایش رسمایه ،از دیدگاه من نشانههای مناسب بودن
این سهم در بازار است.

زیادی وجود دارد .در این حوزه الزم است تا همکاران سیستم
و رشکتهای دیگر در زمینه فرهنگســازی فعالیت بیشرتی
داشتهباشند.
باید این تفکر که صنعت فنآوری اطالعات نیز مانند صنایعی
همچونپرتوشیمیبااهمیتبودهووجودآنبرایتوسعهکشور
رضوری است ،درجامعه نهادینه شود؛ نه تنها بهدلیل صنعت،
بلکهبهدلیلتوسعهکشور.
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