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در حال حــارض نرم افزارهــای متعددی را متناســب با طیف 

گسرتده ای از کسب وکارها شــامل فروشگاه ها، رشکت ها در 

اندازه های متفاوت و سازمان های دولتی عرضه می کند. برای 

مثال رشکت هایی که فرآیندهای مالی ساده تری دارند و تعداد 

نفرات آنها تا 50 نفر است مخاطب نرم افزار سپیدار همکاران 

سیستم هستند و رشکت های بزرگ با نیازمندی های متنوع در 

مدیریت کسب وکار، از مجموعه نرم افزاری راهکاران استفاده 

می کنند. همچنین ما برای اصناف و فروشگاه ها نیز نرم افزار 

دشــت را ارائه کرده ایم. ضمن اینکه از مهرماه ســال  جاری، 

همکاران سیستم نخستین سخت افزار تولیدی خود در حوزه 

مدیریت تردد را مبتنی بــر تکنولوژی » RFID« به بــازار ارائه 

کرده است. 

این محصول تا پیش از مهر ماه وجود نداشت؟

سخت افزار مدیریت تردد در کشور وجود داشت؛ اما سخت افزار 

تولیدی همکاران سیســتم که »پایوفای« نــام دارد، امکانات 

متفاوت و متامیزی را به مشرتیان ارائه می دهد. به عنوان مثال 

»پایوفای« امکان اســتفاده از فن آوری بلوتوث برای ثبت تردد 

را دارد و همچنین یکی از رسیع ترین سنسورهای اثرانگشت 

نوری دنیا را دارد. 

آیا محصول جدید دیگری نیز عرضه می شود؟

ما از سال گذشته امکان ارائه راهکاران بر بسرت ابر را مهیا کردیم 

که مهر سال قبل، به بازار ارائه شده است. 

راهکاران نیز در حال تکمیل است و ماژول های جدیدی به آن 

اضافه می شود. ما در نظر داریم عالوه بر تکمیل سبد محصولی 

راهکاران، آن را برای استفاده صنایع نیز متناسب سازی کنیم؛ 

مانند کاری که برای صنایع پرتوشیمی، پخش و صنایع غذایی 

و دارویی انجام داده ایم. 

تکمیل و اضافه کردن امکانات جدیدی به نرم افزار سپیدار نیز 

در دستور کار قرار دارد. محصول جدید ما برای بازار دولت نیز 

سال آینده ارائه خواهد شد. 

نرم افزار ابری در دنیا نیز نوپا است، آیا زمینه استفاده از آن در 

ایران ایجاد شده و به کارگیری آن زود نیست؟

 این تکنولوژی در کشــورهای دیگر بازخورد خوبی داشــته و 

به طور 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 فن آوری اطالعات و ارتباطات، به مرحله 

یکسان و هامهنگی با یکدیگر خواهند رسید؛ هرچند که در این 

مسیر، ممکن است برخی کشورها در اجرای تکنولوژی تاخیر 

5 الی 10 ساله داشته باشند. 

از این رو آنچه در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، با یک فاصله 

زمانی چند ساله به ایران نیز می رسد که این فاصله زمانی در 

برخی موارد کمرت و در برخی موارد بیشرت است. به عنوان مثال 

در حوزه استفاده از رســانه های اجتامعی، این فاصله کمرت 

است. ما شاهد بودیم که در این حوزه تقریبا هیچ فاصله ای با 

دنیا وجود نداشت و حتی می توان ادعا کرد ایران در این بخش 

از بسیاری از کشورها، رسیع تر به مرحله بهره برداری و توسعه 

IOT شبکه های اجتامعی رسید. در مقابل در مواردی مانند

که تکنولوژی مبتنی بر اینرتنت اســت، خأل های زیرساختی 

و عملیاتــی متعددی وجــود دارد که باعث طوالنی تر شــدن 

در گفت وگوی اختصاصی ماهنامه بورس با 
مدیرعامل »همکاران سیستم« بررسی شد

»سیستم«؛ از فرابورس تا بورس

23 آبان سال 95 پس از گشایش مناد »همکاران سیستم«، سهام این رشکت که در سال 

1390 به عنوان نخستین رشکت نرم افزاری کشور وارد فرابورس شده بود، در بازار دوم 

بورس اوراق بهادار تهــران مورد معامله قرار گرفت. نام ایــن رشکت به عنوان پانصد و 

چهارمین رشکت پذیرفته شده در بورس، از تاریخ هشتم آبان 1395در بخش »رایانه و فعالیت های 

مربوط به آن«، گروه و طبقه »مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار« با کد صنعت »۷2200۷« 

و مناد »سیستمSYSTEM« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

همکاران سیستم در سال 13۶۶، با 120 هزار تومان رسمایه و توسط جمعی سه نفره کار خود را آغاز 

کرد و در سال 13۶۸ ثبت شد. این رشکت زمانی پا به عرصه نرم افزارهای مالی گذاشت که رایانه های 

شخصی، به تازگی وارد کشور شده بود و استفاده از آنها چندان رواج نداشت. همکاران سیستم 

خود را نخستین رشکت نرم افزاری ایران معرفی می کند که در سال 13۷۶ سیستم های مدیریت 

اطالعات تحت ویندوز را با توجه به تحوالت فن آوری 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 گفت وگویی را انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. مهدی امیری، دانش آموخته 

رشته مهندســی کامپیوتر گرایش نرم افزار، از دانشگاه صنعتی رشیف اســت و در سال 1392 

به عنوان مدیرعاملی انتخاب و معرفی شده است. از جمله مسئولیت های پیشین او، مدیر فنی 

و معامر محصوالت یکپارچه همکاران سیستم، مدیر خط تولید محصوالت مبتنی بر جاوا، مدیر 

واحد تحقیق و توسعه همکاران سیستم و مدیرعامل رشکت اطالعات مدیریت همکاران سیستم 

)رشکت تولید نرم افزارهای همکاران سیستم( را می توان نام برد.

»همکاران سیستم« در حال حارض بیشــر روی چه بازاری و 

ارائــه چه خدماتــی متمرکز شــده و آیا تغییرات عمــده ای در 

سیاست های خود طی سال های اخیر و به خصوص پس از ورود 

به بازار رسمایه داشته است؟

رشکت »همکاران سیستم« که امســال 30 سال شده است، 

فعالیت اصلی خود را بر ارائه راهکارهای نرم افزاری سازمانی 

)Enterprise Software Solutions( متمرکــز کــرده و 
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بهره برداری از آن شده است. 

یعنی در برخی زمینه ها کشور ما تا 5 الی 10 سال دیگر به دنیا 

می رسد؟

در حوزه بیگ دیتــا )Big Data( و هــوش مصنوعی یا هوش 

ماشینی )Artificial Intelligence( بله.

اما درباره نکته ای که شــام اشــاره کردید که آیــا واقعا زمینه 

استفاده از این ابزارها در ایران وجود دارد یا خیر، به نظر می رسد 

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 

به رغم این موضوع، با آگاهی از اینکه در آینده قطعا زمینه های 

استفاده از این تکنولوژی ایجاد خواهد شد، »همکاران سیستم« 

رسمایه گذاری روی این تکنولوژی را رشوع کرد. 

درمورد هوش مصنوعی اعتقاد دارم که امروز نیاز به آن در جامعه 

ایرانی احساس می شــود و آمادگی بیشرتی برای پذیرش آن 

وجود دارد. البته اگر هوش مصنوعی را در چهار قسمت ارزیابی 

کنیم؛ یعنی از حالت ساده که اطالعات را به صورت توصیفی 

تجزیه و تحلیل می کند )Descriptive Analytics( تا حالت 

 )Prescriptive Analytics( چهارم که تجزیه و تحلیل تجویزی

اســت، به نظر می  رســد بازار ایران هنوز برای پذیرش مرحله 

چهارم آماده نیست. 

مشریان رشکت بیشر شامل چه صنایعی هستند؟

در حال حارض رشکت »همکاران سیســتم« 40 هزار مشرتی 

دارد. شــاید برایتان جالب باشــد که 60 درصد رشکت های 

پذیرفته شده در بورس نیز مشرتی همکاران سیستم هستند.

مشرتیان »همکاران سیستم« از متام صنایع هستند؛ چراکه 

 )Back Office( محصوالت رشکت در بخش مربوط به بک آفیس

مورد استفاده متام صنایع است. ضمن اینکه همکاران سیستم 

برای برخی بخش ها و صنایع راهکارهای خاص دارد؛ به عنوان 

منونه راهکار برای سازمان های دولتی و همچنین راهکارهای 

اختصاصی صنایع پرتوشیمی، غذایی، هلدینگی، پخش و... 

چند سال است که »همکاران سیســتم« برای سازمان های 

دولتی راهکار نرم افزاری ارائه کرده است؟

تولید و ارائه راهــکار نرم افزاری ویژه ســازمان های دولتی، از 

سال 84 رشوع شد و بیش از یک دهه است که همکاران برای 

سازمان های دولتی، راهکار دارد.

»همکاران سیســتم« چند درصد بازار صنعت نرم افزار را در 

اختیار دارد؟

بستگی به صنایع دارد. در تعدادی از صنایع 60 تا 70 درصد 

و در برخی 30 الی 40 درصد. بــرای مثال 50 درصد از 500 

رشکت  بزرگ کشور که هر سال توسط سازمان مدیریت صنعتی 

اعالم می شــوند، از راهکارهای همکاران سیســتم استفاده 

می کنند. یا در صنعت سیامن، بیش از 60 درصد کارخانه های 

سیامن از محصوالت همکاران استفاده می کنند.

رشکت های کوچک چطور؟

به دلیل عدم دسرتســی به آمار دقیق از تعداد کســب وکارها 

در بخش رشکت های کوچک، محاســبه ســهم از بازار دقیق 

نخواهد بود. در بخش رشکت های کوچک در حال حارض 22 

هزار مشــرتی از محصول سپیدار همکاران سیستم استفاده 

می کنند که با توجه به زمان اندک حضور در این بازار عملکرد 

مناسبی است.

یکی از چالش هــای اصلی بازارهای رسمایه، بحث افشــای 

اطالعات و در مقابل آن روبه رویی با شایعات است. آیا تکنولوژی 

می تواند در ایران، در این امر کمک کند مانند هامن سیستم 

رایانش ابری؟ آیا برای طراحی چنین ابزارهایی تاکنون در رشکت 

شام پروژه ای مطرح شده است؟

قطعا داشنت نرم افزارهای یکپارچه و مبتنی بر تکنولوژی روز، 

به رشکت های بورسی کمک می کند که اطالعات آنها قابل اتکا 

است و سطح شفافیت اطالعات افزایش یابد. این نرم افزارها، 

عالوه بر اینکه باعث افزایش کارآیی فرآیندهای مهم کسب وکار 

رشکت ها می شوند، احتامل بروز خطا و اشتباه را نیز کاهش 

می دهند. 

از سوی دیگر، همکاران سیستم همیشه مراقبت می کند که 

نرم افزارهای تولیدی آن، الزامات ســازمان های رگوالتوری را 

رعایت کند و از این طریق به سازمان ها کمک می کند.

آیا الزامی شــدن اســتفاده از این ابزارها می تواند تاثیرگذار 

باشد؟ 

منی توان بنگاه های اقتصادی را به اســتفاده از یک نرم افزار 

خاص اجبار کرد، بلکه تنها می توان خروجی های مورد نظر در 

زمان های مناسب را از رشکت ها طلب کرد. 

شایان ذکر است که سازمان بورس و اوراق بهادار با الزام نارشان 

به ایجاد زیرساخت  کنرتل های داخلی و همین طور تشکیل 

کمیته حسابرسی داخلی گام بســیار مثبتی را در این حوزه 

برداشته است.

در زمان عرضه سهام »همکاران سیســتم« در بورس، گفته 

می شــد که هدف از عرضــه آن در بورس، جــذب رسمایه برای 

پروژه های جدید و بازاریابی بهر 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 سهام دار تعهدی 

می دهد، تعهــدی که به دنبــال آن برای تیــم اجرایی ایجاد 

می شود، بیشرت از زمانی اســت که در یک جلسه 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 می شود و رشکت را به سمتی سوق می دهد که 

عالوه بر ایجاد رشد ساالنه مناسب، به تعهدات اعالم شده در 

مجمع، با جدیت بیشرتی پایبند باشد. 

تفاوت حضور در فرابورس و بورس چه بوده؟

از دید همکاران سیستم تفاوت خیلی عمیقی بین این دو وجود 

ندارد. با اینکه در جلسات با مذاکره کنندگان خارجی، همواره 

رشکت های بورسی بیشرت مورد توجه بودند تا فرابورسی ها. 

قوانین بورس نیز در برخی موارد ریزبینانه تر و سخت گیرانه تر 

است؛ به عنوان منونه، در بورس همه رشکت های زیرمجموعه 

»همکاران سیستم« حسابرسی شدند.

قطعا داشنت نرم افزارهای 

یکپارچه و مبتنی بر 

تکنولوژی روز، به 

رشکت های بورسی کمک 

می کند که اطالعات آنها 

قابل اتکا است و سطح 

شفافیت اطالعات افزایش 

یابد. این نرم افزارها، عالوه 

بر اینکه باعث افزایش 

کارآیی فرآیندهای مهم 

کسب وکار رشکت ها 

می شوند، احتامل بروز 

خطا و اشتباه را نیز کاهش 

می دهند. 
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آیا این موضوع هزینه های رشکت را اضافه کرده است؟ 

تا حد کمی موثر بوده است؛ البته سهام داران اصلی »همکاران 

سیســتم« با اعتقاد کامل به اینکه در برابــر هر منفعتی باید 

هزینه ای پرداخت شود، تصمیم به حضور در بورس گرفتند. 

آیا به نتایج مورد نظرتان برای ورود به بورس رسیده اید؟

بله. هامن طــور که چند دقیقه پیش صحبــت کردیم، هدف 

همکاران بــرای ورود به بورس، افزایــش کارآیی، ایجاد تعهد 

سازمان برای رســیدن به اهداف و تعهدات به سهام دار بوده 

است که خوشبختانه مسیر خوبی را طی می کنیم. 

ســایر منافع بورس از جمله معافیت مالیاتی، افزایش اعتبار 

رشکت و دسرتسی به زیرساختی که در صورت لزوم بتوان برای 

توسعه رشکت رسمایه جذب کرد نیز محقق شده است.

درحالی که امروزه بنگاه داری بر کوچک سازی تاکید می کند، 

»همکاران سیســتم«، مجموعــه ای عریض و طویل شــناخته 

می شود و عالوه بر تنوع خدمات رشکتی، از نظر تعداد رشکت 

نیز گســرده اســت. چنین تفکری در رشکت وجــود دارد که 

زیرمجموعه ها یا آنهایی را که در استان ها رشکت می کنند، به 

بخش خصوصی واگــذار کند؟ آیا این وضعیــت مدیریت را در 

همکاران سخت نکرده است؟

از 55 رشکت زیرمجموعه همکاران سیستم، 30 رشکت متعلق 

به همکاران سیستم است و 25 رشکت که رشکت های تحت 

لیسانس ما هستند، مالکیت مستقل دارند؛ اما حوزه فعالیت 

آنها رصفا در ارتباط با فروش و استقرار نرم افزارهای همکاران 

سیستم است. 

30 رشکتی کــه 100 درصد مالکیت آنها متعلق به همکاران 

سیستم اســت، به دو بخش تقسیم می شــوند: رشکت های 

منطقه ای که ماموریت فروش، اســتقرار، پشتیبانی و آموزش 

نرم افزارهای همکاران سیستم در مناطق جغرافیایی مختلف 

را بر عهده دارند و 10 رشکت نیز رشکت های تخصصی هستند. 

اینکه هر یک از این وظایف در قالب یک واحد وابسته یا مستقل 

باشــد، در گذر زمــان در »همکاران سیســتم« تصمیم گیری 

شده اســت. ضمن اینکه، با تعیین هیات مدیره، مدیرعامل و 

حســابرس مجزا، میزان تعهدی که در آن افراد ایجاد می کند 

بسیار بیشرت از زمانی است که استقالل ندارند.

همچنین، 200 منایندگی فروش نرم افزارهای سپیدار و دشت 

نیز مالکیت مستقل دارند و بر خالف رشکت های تحت لیسانس 

خدمات دیگر همچون خدمات مالی نیز ارائه می کنند.

هامن طور که می بینید، همکاران سیستم رشکت بزرگی است 

ولی اجزای کوچکی دارد که هر کدام هدف و مسیر مشخصی 

دارند و تا حد خوبی، با آزادی عمل کار می کنند. این ساختار 

که با هدف توسعه پذیر بودن کسب و کار طراحی شده است، 

کمک می کند که مسیر توسعه رشکت، به خوبی پیش برود.

مدیریت این منایندگی ها با کدام رشکت است؟ 

رشکتــی بــه نــام توســعه کانال هــای فــروش در مجموعه 

»همکاران سیستم«، وظیفه نظارت بر 25 رشکت تحت لیسانس 

را بر عهده دارد و نظارت بر 200 منایندگی نیز برعهده رشکت 

سپیدار سیستم آسیا است. 

منظور شــام این اســت کــه از نظــر ســاختاری منی توانید 

رشکت ها را به واحد تبدیل کنید؟

امکان تبدیل متام رشکت ها به واحد وجود دارد،؛ اما با انجام 

چنین کاری، منافع ســاختار فعلی را از دست می دهیم. در 

ساختار فعلی، رشکت های زیرمجموعه انعطاف بیشرت و تعهد 

باالتری دارند. 

بنابراین عرضه آنها به بخش خصوصی امکان پذیر نیست؟

»همــکاران سیســتم« ایــن اســرتاتژی را دارد کــه برخی از 

رشکت های خود را وارد بورس کند؛ کام اینکه در حال حارض 

نیز در حال بررســی ورود یکی از  رشکت هــای زیرمجموعه به 

فرابورس هستیم.

کدام رشکت؟

رشکت سپیدار.

به چه دلیل این رشکت را انتخاب کردید؟

میزان وابستگی این رشکت به »همکاران سیستم« به گونه ای 

است که جداســازی آن از رشکت اصلی بسیار راحت تر قابل 

انجام است. 

آیا عرضــه رشکت ها بــه بخش خصوصــی آنها را بــه رقیب 

»همکاران سیستم« تبدیل منی کند؟

ســپیدار در بازاری متفــاوت فعالیت می کند 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.

 سهام داران عمده »همکاران سیستم« برنامه ای برای افزایش 

سهام شناور در بازار دارد؟

در جریان برگزاری مجمع امسال رشکت، افزایش سهام شناور 

به 20 درصد مطرح شد. تفکر سهام دار عمده افزایش میزان 

سهام شناور اســت؛ اما این اقدام پس از رصد بازار و بر اساس 

ارزیابی نهایی سهام شناور رشکت به دست خواهد آمد. 

آیا نرخ تابلــو، ارزش واقعی »همکاران سیســتم« را نشــان 

می دهد؟ 

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

هدف اصلی رشکت از ورود 

به بورس تنها موضوع 

تامین مالی نبوده است. 

»همکاران سیستم« با 

هدف افزایش کارآیی وارد 

بورس شد. وقتی یک 

مدیر، در مقابل سهام دار 

تعهدی می دهد، تعهدی 

که به دنبال آن برای تیم 

اجرایی ایجاد می شود، 

بیشرت از زمانی است که در 

یک جلسه داخلی این تعهد 

داده شود.

همکاران سیستم رشکت 

بزرگی است ولی اجزای 

کوچکی دارد که هر کدام 

هدف و مسیر مشخصی 

دارند و تا حد خوبی، با 

آزادی عمل کار می کنند. 

این ساختار که با هدف 

توسعه پذیر بودن کسب 

و کار طراحی شده است، 

کمک می کند که مسیر 

توسعه رشکت، به خوبی 

پیش برود.
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میزان رسیدن به تعهدات رشکت در چند سالی که همکاران در 

بورس بوده است و همین طور نگاه سهام داران عمده به تقسیم 

سود و افزایش رسمایه، از دیدگاه من نشانه های مناسب بودن 

این سهم در بازار است. 

»همکاران سیستم« از نظر عملکرد تفاوت هایی با رشکت های 

همگروه خــود دارد. آیا در جریان مقایســه عملکرد رشکت در 

تحلیل ها این امر مشکلی ایجاد منی کند؟ 

بله. »همکاران سیستم« خدمات و عملکرد متفاوتی نسبت به 

رشکت های همگروه دارد، سایر رشکت های گروه زمینه های 

کاری بســیار نزدیکی دارند. برای مثال رشکت های پرداخت 

الکرتونیک. این تفاوت در مسائل داخلی رشکت اثری ندارد؛ 

ولی می تواند 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 رسیده ایم؟

نیروهای متخصص و کارآمد، عامل کلیــدی موفقیت پایدار 

همکاران سیستم هستند. ما معتقدیم که موفقیت همکاران 

سیســتم را رسمایه های انســانی ما رقم می زننــد؛ چراکه در 

رشکت های دانش محور، این افراد هســتند که ســازمان را به 

پیش می برند.

ما در حال حارض در حــوزه نیروی انســانی در رشایط خوبی 

هستیم؛ اما معتقدیم که از منظر افزایش بهره وری، جای بهبود 

داریم. 

جایگاه صنعت در بورس را چطور ارزیابی می کنید؟

اعتقاد من این است که صنعت فن آوری اطالعات به اقتصاد 

ایران و متام بنگاه های اقتصادی کمــک می کند و ایران اگر 

قصد توسعه داشته باشد، باید برای این صنعت جایگاه متفاوتی 

در نظر بگیرد. موضوع اصلی این اســت کــه در دنیا صنعت 

فن آوری اطالعات در بورس، جایگاه خوبی دارد که امید می رود 

در ایران نیز این صنعت جایگاه خوبی در بورس به دست آورد. 

البته الزمه آن توسعه و رشد رشکت های فن آوری اطالعات در 

پارامرتهای متعدد است.

پیشنهاد ما این است که سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه 

ورود رشکت های این حوزه به فرابورس و بورس را بیش از پیش 

فراهم کند.

آیا عدم شــناخت بازار از این صنعت، به نوع و تخصص این 

صنعــت مربوط منی شــود؟ برای مثــال همه اقشــار جامعه با 

عملیات بانکداری آشنا هستند و یک صنعت قابل ملس است؛ 

اما در فن آوری اطالعات هم بحث های خیلی جدیدی وجود دارد 

و هم خیلی فنی و به روز است. آیا بهر نیست خود رشکت ها در 

جامعه کمی فرهنگ سازی کنند؟ 

امــروزه صنعــت IT در زندگی روزمــره همه افراد وارد شــده و 

میزان درک آن برای جامعه بهبود یافته اســت. برای مثال در 

مجمع خردادماه ســال 91 ســوال و جواب هایی که از سوی 

سهام داران مطرح می شد با مطالب طرح شده در مجمع سال 

جاری تفاوت های بسیاری دارد. خوشبختانه بازار رسمایه نگاه 

مثبتی به این صنعت دارد؛ اما هنوز با نقطه مورد انتظار فاصله 

زیادی وجود دارد. در این حوزه الزم است تا همکاران سیستم 

و رشکت های دیگر در زمینه فرهنگ ســازی فعالیت بیشرتی 

داشته باشند.

باید این تفکر که صنعت فن آوری اطالعات نیز مانند صنایعی 

همچون پرتوشیمی با اهمیت بوده و وجود آن برای توسعه کشور 

رضوری است، در جامعه نهادینه شود؛ نه تنها به دلیل صنعت، 

بلکه به دلیل توسعه کشور. 

آیا پیش بینی سود »همکاران سیستم« طی سال جاری محقق 

شده است؟

بر اســاس گزارش های 9 ماهه که بــه بورس ارائــه کرده ایم، 

پیش بینی می کنیم که تعهدات رشکت به سهام داران را محقق 

خواهیم کرد. 

افزایش رسمایه در یک مرحله انجام شد. مراحل بعدی برای 

چه زمان پیش بینی شده است؟

افزایش رسمایه 70 میلیاردی رشکت که در سال جاری مصوب 

شد، در 3 مرحله 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؟

140 میلیارد تومان.

هدف از افزایش رسمایه چه بود؟

هدف این اســت که تعداد مشــرتیان افزایش یافته، کیفیت 

آن باال رفته اســت و محصوالت جدیدتری تولید شود که برای 

رسیدن به این اهداف نیاز به فضای بزرگ تری وجود داشت؛ 

درنتیجه یک ساختامن خریداری شد.

آیا اسرتاتژی رشکت بر جذب رسمایه گذار خارجی تاکید دارد؟

رشکت همکاران سیستم، همیشه اسرتاتژی برقراری ارتباط با 

رشکت های خارجی را در دستور کار داشته است. این ارتباط 

از نوع دریافت رسمایه نبوده، بلکه هدف دسرتسی به بازارهای 

بزرگ تر یا دسرتسی به دانش و محصوالت روز دنیاست. در واقع 

به دنبال رشکت های خارجی هستیم که به توسعه همکاران 

سیستم کمک کنند نه اینکه فقط رسمایه گذار باشند. 

همکاری و عملکرد بــورس تهران را طی ایــن مدت چگونه 

ارزیابی می کنید؟

رابطه رشکت با بورس را در این مدت که می توانم بگویم کوتاه 

بوده اســت، شــخصا مثبت ارزیابی می کنم. خوشــبختانه 

همکاران سیستم هر مســئله ای را که با بورس مطرح کرده با 

استقبال مدیران آن مواجه شده است؛ به طوری که به رسعت 

جلسات برگزار شده و موضوعات مطرح شده حل و فصل شده 

است.

اما نکته ای که وجود دارد، نگاه سازمان بورس به نارشان است. 

در حال حــارض بورس خود را مناینده ســهام دار، به خصوص 

سهام دار خرد می بیند )البته یکی از دالیل وجودی بورس نیز 

همین است(. خوب است رابطه نارشان و بورس نزدیک تر شود؛ 

به ویژه در زمان وضع قوانین جدید، از نارشان نیز نظرخواهی 

انجام شــود. یکرسی از این قوانین بــرای نارشان هزینه های 

زمانی و منابع انسانی زیادی دارد و از نظر زمان اجرا نیز، جای 

بررسی دارد.

رابطه رشکت با بورس را 

در این مدت که می توانم 

بگویم کوتاه بوده است، 

شخصا مثبت ارزیابی 

می کنم. خوشبختانه 

همکاران سیستم هر 

مسئله ای را که با بورس 

مطرح کرده با استقبال 

مدیران آن مواجه شده 

است؛ به طوری که به 

رسعت جلسات برگزار 

شده و موضوعات 

مطرح شده حل و فصل 

شده است.
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