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کد خبر DEN- 266799 :

از سوی مدﯾرعامل شرکت
برنامه ھای توسعه افرانت تشرﯾح شد
گروه بنگاهھا -مھتاب رحمتعلی :مديرعامل افرانت گفت :با رشد انفجاري خدمات الكترونيكي در كشور ،شركتھاي دانشبنيان در حوزه  ITبر روي سكوي پرتاب قرار گرفتهاند.
فريدون قاسمزاده در نخستين گفتوگوي خبري خود پس از عرضه اوليه سھام افرانت ،علل استقبال بازار از سھام اين شركت را تشريح كرد.
وي با اشاره به اينكه حجم مبادالت الكترونيكي از طريق اينترنت در ايران در سال  85تنھا  10ميليارد تومان بوده ،افزود :با فراگير شدن اينترنت و افزايش تعداد كاربران به  32ميليون نفـر،
خدمات الكترونيكي به ويژه در حوزهھاي تجارت ،بانكداري ،بورس ،آموزش و دولت الكترونيكي رشد فزايندهاي پيدا كرده است به طوري كه براساس آمار منتشـره حجـم معـامالت آناليـن
سھام در بورس ،در سالجاري به  900ميليارد تومان رسيده که در صورت تداوم تا پايان سال به قريب سه ھزار ميليارد تومان خواھد رسيد .به گفته وی آمار فروش آنالﯾن خـودرو نـيز به
دو ھزار ميليارد تومان رسيده است.
وي اضافه كرد :با نگاھي به ارقام مزبور دستيابي معامالت آنالين به رقم  5ھزار ميليارد تومان )حدود  5ميليارد دالر( در سال جاري يعني  500برابر حجم ھمين معامالت در سـال  85بـه
خوبي قابل پيشبيني است.قاسمزاده علت اصلی استقبال بـازار از سـھام افرا نت را ناشـي از آگــاھي عمو مي ايجـاد شـده نسـبت بـه رونـد فـوق و اقـدامات ا ين شـركت نسـبت بـه
اطالعرساني در اين مورد از طريق مصاحبهھاي قبل از عرضه اوليه و نيز اطالعات ارائه شده در جلسه معارفه ،ھمچنين آشنا شدن فعاالن بازار سرمايه با پتانسيلھاي باالی شركت در
حوزه پھناي باند براي تامين تقاضاي بازار بدون نياز به سرمايهگذاري جديد و نيز پروژه ديتاسنتر پيشرفته افرانت ذكر و يادآوري كرد :استقبال باال از سھام شـركتھاي دانشبن يان كـه در
زمينه ارائه خدمات در فضاي مجازي فعال بوده و از دانش و سيستمھاي نوين مديريتي ،قوام سازماني ،انضباط مالي و ثبات مديريتي برخوردار ھستند ،در زمان ورود آنھا به بورس قابـل
پيشبيني است.
مديرعامل افرانت درباره برنامه آينده شركت گفت :به دنبال راهاندازي فاز يك ديتاسنتر افرانت با ظرفيت يكھزار سرور در سال  1388و استقبال شركتھا از خدمات آن ،فـاز دوم پروژه بــا
ھدف افزايش ظرفيت به سه ھزار سرور فيزيكي و نيز راهاندازي مركز رايانش ابري ) (Gloud Computingبا ظرفيت  25ھزار سـرور مجـازي آغـاز شده كــه مرحلـه اول آن در سـالجاري و
مرحله دوم آن در سال آينده به بھرهبرداري خواھد رسيد .وي تعداد سرورھاي ) (HOSTموجود در ايران را قريب  80ھزار و تعداد كل سرورھاي جھان را حدود  800ميليون ذكر كرد كه اين
آمار نشاندھنده پتانسيل باالي كشور براي اين خدمات و آمادگي افرانت براي تامين بخشی از اين تقاضا است.
وي افزود :با راهاندازي ديتاسنتر كالد افرانت ،كارآفريناني كه قصد دارند كسب و كار خود را در فضاي مجازي راهاندازي کنند احتياج به تامين سرمايه باال نداشته و با ا ستفاده از امكانـات
ديتاسنتر به جاي خريد كامپيوتر ،نرمافزار و استخدام متخصصان كامپيوتر با پرداخت ھزينه ماھانه پاﯾين امكان راهاندازي كسب و كار خود و توسعه آن متناسب با رشد درآمدي شـركت را
خواھند داشت.
قاسمزاده يادآوري كرد :ايجاد ديتاسنترھاي »كالد« در اشـل تجـاري ظــرف سـه سال گذشـته در غـرب آغـاز و مــورد اسـتقبال وسـيع شـركتھا قـرار گرف ته و ايـن ا ستقبال م حدود بــه
شركتھاي كوچك دارای محدوديت مالي نبوده و شركتھاي بزرگي مانند »مايكروسافت«» ،فيسبوك« و »ياھو« از خدمات اين قبيل ديتاسنترھا اسـتفاده ميكننـد .مـديرعامل افرانــت
افزود :در كنار ارائه خدمات به سازمانھا و شركتھاي متوسط و بزرگ دﯾتاسنتر افرانت آمادگي ارائه خدمات به شركتھاي تازه تاسيس را نيز دارد تا با تبديل ھزينهھاي سرمايهاي بـه
جاري امکان ورود کارآفرﯾنان بيشتری به بازار کسب و کار فراھم شود.
مديرعامل شركت افرانت در ادامه با اشاره به اينكه ھمسو با روند جھانی فرھنگ انتقال تدريجي اطالعات از روي كامپيوترھاي شخصي و سازماني به سرورھاي مجھـز در ديتاسـنترھا
طي چند سال اخير در كشور ايجاد شده گفت :با دستورالعملھاي صادره از سوي شوراي امنيت ملي و پدافند غيرعامل مبني بر انتقال سـرورھاي ايرا ني به داخـل ،رونــد اسـتفاده از
ديتاسنترھاي داخلي شدت گرفته به طوري كه در حال حاضر تنھا در شركت افرانت آمار سازمانھا و شركتھايي كه از اين خـدمات اسـتفاده ميكن ند بـه حـدود  200سـازمان رسـيده
است.وي در پاسخ به اين پرسش كه شركتھا و به ويژه سازمانھاي دولتي چگونه اطمينان ميكنند اطال عات خـود را در ديتاسـنترھا نگھــداري كن ند گفـت :كسـب گواھينامـه امنيـت
اطالعات ) (ISMSاز سوي ديتاسنترھا اطمينان قابل قبولي را در مشتريان در خصوص امنيت اطالعات ايشان ايجاد ميكند و به ھمين دليل افرانت با تالش زيـاد در سـال گذشـته موفـق
شد به عنوان اولين ديتاسنتر تجاري در خاورميانه اين گواھينامه بينالمللي معتبر را كسب نمايد.
قاسم زاده در مورد احتمال اضافهشدن شركتھاي رقيب براي ارائه خدمات ديتاسنتر نيز گفت :با توجه به اينكه ايجـاد و نگھــداري ديتاسـنتر در حـوزه خـدمات دانشبن يان قـرار داشـته و
عالوه بر نياز به دانش تخصصي باال مستلزم سرمايهگذاري ھنگفتي است ،شركتھاي زيادي توانايي و تمايل بـه ورود بـه ايـن حـوزه ا ستراتژيك را ندارنـد و از طـرف دي گر فا صله رو بـه
افزايش عرضه و تقاضاي خدمات ديتاسنتر در كشور به حدي است كه حتي در صورت ايجاد تعداد بيشتري ديتاسنتر در كشور اين فاصله به زودی پر نخواھدشد .وی افزود :از سوی دﯾگر
به دنبال افزايش تحريمھاي بينالمللي در طي دو سال اخير ايجاد ديتاسنتر براي شركتھايي كه تازه تصميم به اين كار گرفتهاند به دليل آمريكايي بودن عمده تجھيزات مورد م صرف در
ديتاسنترھا بسيار دشوار و پرھزينه شده است.
وي در پاسخ به سوالي دﯾگر در مورد دانشبنيان بودن شركت افرانت و تاثير آن بر تداوم روند موقعيت اين شركت گفت :دانشبنيان بودن يك شركت يعني اتكا به سرمايهھاي معنوي بـه
جاي سرمايهھاي مادي ،از بزرگترين محاسن اين قبيل شركتھاست و به طور معمول نوسانات ارزي ،بحرانھاي بينالمللي و تحريمھا كمترﯾن تاثير را در مقايسه با ساير صنايع بر اﯾن
شرکت ھا دارند.
مديرعامل افرانت درباره داليل رشد دوبرابري قيمت سھام افرانت ظرف حدود دو ھفته گفت :اين نـوع افـزايش در شـركتھاي دانشبن يان عادي اسـت .ضـمن اين كه در طـول چ ند مـاه
گذشته شركتھاي زيادي در بورس و به ويژه فرابورس طي دو ماه بين  100تا  400درصد رشد را نيز تجربه كردهاند و اين نوع رشد تنھا منحصر به افرانت نبوده است.
وي تصريح كرد :عالوه بر افزايش نرخ ،معامله متوسط روزانه  411ھـزار سـھم معـادل  21درصـد سـھام شـناور آزاد افرانـت در فرابـورس اﯾــن سـھم را از لحـاظ نقد شوندگي جـزو بھتريـن
شركتھاي پذيرفته شده در فرابورس قرار داده است.
وي درباره احتمال افزايش سرمايه شركت گفت :با توجه به اينكه يكي از اھداف افرانت براي ورود به بورس تامين منابع الزم براي پيشبرد برنامهھاي توسـعه شركت به ويـژه در زمي نه
ديتاسنتر بوده است ،اﯾن شرکت به عنوان يكي از منابع تامين مالي ،افزايش سرمايه را نيز در نظر دارد كه با توجه به شرايط آينده در اين مورد تصميمات الزم را خواھيم گرفت.
مديرعامل افرانت در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مطالب منتشره در سايتھاي خبري آيا اقدامي براي فروش بلوكي سھام افرانت انجام شده اظھار داشت :وجود چنين تمايلي از
سوي شركتھاي بزرگتر از قبيل اپراتورھا و بانكھا كه ديتاسنتر افرانت زنجيره تامين آنھا را كامل ميكند امري طبيعي است که در صورتي كه چنين مباحثي بــه مرح له قطعـي برسـد
اطالعرساني خواھيم كرد.
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