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1390 و پس از آن گردیده  است. 
 1390 سال  در  افرانت  عملکرد  حاضر  گزارش  در 
تشریح  آینده  سال  در  شرکت  توسعه  های  برنامه  و 
که موفقیت های شرکت  در  آنجا  از  است.  گردیده 
و  مدیران  جمعی  دسته  تالش  حاصل  گذشته  سال 
پرسنل شرکت به ویژه اعضاء محترم هیات مدیره که 
IT و بازار سرمایه  از مدیران شناخته شده در حوزه 
شرکت  این  پرسنل  و  مدیران  زحمات  نیز  و  هستند 
بوده، بر خود الزم می دانم از زحمات همه این عزیزان 

تشکر و قدردانی نمایم. 
همدلی  و  یاری  و  متعال  خداوند  لطف  با  است  امید 
رشد  شاهد  ایشان  های  حمایت  و  محترم  سهامداران 
افرانت  شرکت  بیشتر  هرچه  بالندگی  و  شکوفایی  و 
تجارت  و  اینترنت  توسعه  در  آن  نقش  افزایش  و 
الکترونیکی کشور در سال آینده و سال های پیش رو  

باشیم.  

تجارت  و  اینترنت  عرصه  در  جهانی  سریع  تحوالت 
موازات آن  به  و  الکترونیکی در طی دو دهه گذشته 
پهنای  مصرف  در  انفجاری  رشد  و  اینترنت  توسعه 
اینترنتی در کشور در سال های اخیر که از 465  باند 
مگابیت در ثانیه  در سال 1383 به 65,000 مگابیت در 
ثانیه  در سال 1390 رسیده )معادل 140 برابر( و نیز 
در  الکترونیکی  تجارت  آمار خدمات  افزایش چشمگیر 
کشور که از 10 میلیارد تومان در سال 1386 به قریب 
)معادل  رسیده   1390 سال  در  تومان  میلیارد   8،000
800 برابر( نوید بخش تداوم رونق بازار سرویس های  
توانمند کننده )Enablers( در عرصه خدمات تجارت 
الکترونیکی کشور که مهمترین آنها پهنای باند اینترنتی 
و خدمات مراکز نگهداری داده ها موسوم به دیتاسنتر 

است می باشد. 
خوشبختانه شرکت افرانت با تجربه طوالنی در زمینه 
ارائه خدمات پهنای باند اینترنتی بعنوان اولین شرکت 
اینترنتی بخش خصوصی در کشور با دسترسی مستقیم 
به اینترنت از طریق ماهواره و نیز به دلیل پیشتازی در 
عرصه ارائه خدمات دیتاسنتر در کشور و بویژه با توجه 
به برنامه توسعه جدی و سرمایه گذاری در زمینه ارائه 
  Cloud Computing خدمات پردازش ابری موسوم به
هم  شود،  می  محسوب  نوظهور  بازارهای  جزء  که 
اکنون در جایگاه ممتاز و ویژه ای برای برخورداری از 

این فرصت منحصر به فرد قرار گرفته است.
با توجه به اینکه در صنعت فن آوری اطالعات )IT(  امکان 
افزایش چشمگیر تولید در زمان کوتاه و بدون نیاز به 
به ظرفیت های  برای دسترسی  زیاد  سرمایه گذاری 
بسیار باال وجود دارد، حاشیه سود شرکت های  ارائه 
دهنده خدمات IT در صورت  افزایش حجم فروش با 
سرعتی بیشتر در مقایسه با سایر صنایع اضافه می شود. 
در  افرانت  فروش  توسعه  استراتژی  دلیل  همین  به 
طی سالهای گذشته تمرکز بر افزایش سهم بازار بوده 
است. اتخاذ این سیاست به دلیل پیشگام بودن افرانت 
در ارائه خدمات اینترنت با کیفیت و قیمت مناسب  در 
افزایش  باعث  تنها  نه  و  بوده  توام  موفقیت  با  کشور 
موجب  بلکه  گردیده  شرکت  آوری  سود  و  درآمد 
از  استقبال  نیز  و   IT بازار  در  افرانت  برند  محبوبیت 
سهام این شرکت در عرضه اولیه آن در تیرماه سال 

پیام مدیرعامل

مدیرعامل
دکتر فریدون قاسم زاده
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و  اینترنت  خدمات  ارائه  افرانت  شرکت  ماموریت 
تجارت الکترونیکی در کشور است.

این شرکت با استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت مبتنی 
مدیریت  و   ISO  9001:2008 استاندارد  الزامات  بر 
استاندارد  الزامات  بر  مبتنی   ISMS اطالعات  امنیت 
ISO 27001:2005 به عنوان یکي از پیشگامان ورود به 
عرصه بهبود مستمر کیفیت و حفظ امنیت اطالعات در 

صنعت IT در کشور شناخته می شود. 
در این راستـا، خط مشي مدیریتـي شرکت افرانت به

شرح ذیل است: 
• دانش 	 و  تکنولوژی  از آخرین دستاوردها،  استفاده 

فنی روز 
• ارائه خدمات با ارزش باال، با کیفیت و قیمت مناسب 	

به مشتریان
• توسعه و بهبود مستمر سیستم هاي مدیریتي  	
• پایبندی به الزامات قانونی و تعهدات امنیتی	
• پیشگیري و به حداقل رساندن مخاطرات امنیتي  	
• ارتقاء سطح آموزش و آگاهي منابع انساني 	

امضاسمت              نماینده           اعضای هیات مدیره               
رئیس هیات مدیره شرکت تجارت مجازی سارینااحمد فیاض بخش               

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل-فریدون قاسم زاده                 

عضو هیات مدیره-ناهید خرم               

عضو هیات مدیره شرکت پیشتازان تجارت ویستاویدا بیگدلی

شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل مجتبی کباری
ایرانیان

عضو هیات مدیره

تاییدیه گزارش

ماموریت و خط مشی
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تجدید ارائه شده
139013891388الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره:

105,56269,70847,307درآمد خالص
23,37010,1779,458سود عملیاتی

1,3982,642568درآمدهای غیر عملیاتی

20,7348,1707,482سودخالص- پس از کسر مالیات

)947(4,406)876(تعدیالت سنواتی

28,04615,22011,071وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال :

141,66573,99755,459جمع داراییها

95,57540,64125,096جمع بدهی ها

20,00020,00020,000سرمایه ثبت شده

46,09033,35630,363جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد(:

14%12%19%نرخ بازده داراییها

26%26%52%نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

20,000,00020,000,00020,000,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

--1,019اولین پیش بینی سود هر سهم- ریال

--1,030آخرین پیش بینی سود هر سهم- ریال

1,037409374سود واقعی هر سهم- ریال

400235-سود نقدی هر سهم- ریال

--10,083آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش –ریال

1,0001,0001,000ارزش دفتری هر سهم- ریال

--9/79نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم- مرتبه

ه( سایر اطالعات:

128100100تعداد کارکنان- نفر )پایان سال(
5

گزیده اطالعات مالی
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از مهمترین رخدادهای سال 90 می توان به موارد ذیل 
اشاره نمود:

عنوان - 1 به  فرابورس  به  افرانت  شرکت  ورود 
اولین شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطالعات 

و ارتباطات )ICT( در کشور

افزایش ظرفیت دیتاسنتر به میزان %70- 2

افرانت - 3 دیتاسنتر  توسعه  پروژه  آغاز 
ابری  پردازش  دیتاسنتر  اولین  ایجاد  جهت 

کشور در   )Cloud Computing (

4 - 25 به   20 از  شرکت  سایت های  پاپ  توسعه 
و  مشتریان  به  دسترسی  افزایش  جهت  سایت 

توسعه بازار

با - 5 رادیویی  و  فیبرنوری  ارتباطی  بستر  تقویت 
مراکز مخابراتی و پاپ سایت های شرکت

کسب رکوردهای جدید ملی در ارائه خدمات - 6
الکترونیکی در پروژه ثبت نام و اعالم نتایج دانشگاه 

آزاد اسالمی:
• 2,700,000 مراجعه )Visit( در روز	
• 	)Concurrent Session( 60,000 کاربر همزمان

• بصورت  	 نام  ثبت  کارت   1,500,000 فروش 
آنالین و حذف کامل سیستم ثبت نام کاغذی

• نام 	 ثبت  کارت   فروش  امکان  شدن  اضافه 
  )ATM( داوطلبان از طریق خودپرداز

• 	  330 میزان  به  آنالین  پرداخت  عملیات  انجام 
میلیارد ریال

7 - WCG جهانی  های  بازی  سرورهای  میزبانی 
)World Cyber Games(s

از - 8 تغییرات ساختاری در سازمان شرکت  ایجاد 
حذف  طریق  از  محور  محصول  به  محور  وظیفه 
مدیریت های فنی و بازرگانی و ایجاد مدیریت های 
باند  پهنای  خدمات   ،)IDC( دیتاسنتر  جدید 
نهایی  کنندگان  مصرف  خدمات  و   )Broadband(
به  بیشتر  مسئولیت  و  اختیارات  اعطای  و   )B2C(
به  حرکت  راستای  در  تولیدی  واحدهای  مدیران 
با   )SBU( ایجاد مراکز کسب و کار مستقل  سمت 

هدف افزایش اثر بخشی و کارایی

تمدید گواهینامه ISMS: شرکت با هدف ارتقاء - 9
امنیت اطالعات و پایداری خدمات درحوزه فناوری 
اطالعات، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی امنیت 
سال  ماه  آبان  در   )ISO  27001:2005( اطالعات 
1390 از سوی شرکت گواهی دهنده IMQ  ایتالیا 

گردید.

مهمترین رخدادهای سال 1390
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یک  عنوان  به  افرانت  شرکت  اصلی  فعالیت های 
شرکت دانش بنیان شامل خدمات پهنای باند، خدمات 
خدمات  و   )B2C( نهایی  مشتریان  خدمات  دیتاسنتر، 
فعالیتها،  این  انجام  برای  می باشد.  الکترونیکی  تجارت 

شرکت افرانت مجوزهای زیر را در اختیار دارد: 
• رتبه یک شورای عالی انفورماتیک	
• مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای	
• مجوز ارائه خدمات اینترنت )ISDP( از وزارت 	

ارتباطات و فن آوری اطالعات
• مجوز ارائه خدمات تلفن بین الملل )VoIP( از 	

وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات

افرانت )سهامی عام(نام شرکت
1376/08/15تاریخ ثبت

135457شماره ثبت
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت  ایران مشهود )حسابداران رسمی( حسابرس و بازرس قانونی

به عنوان حسابرس و  بازرس اصلی و آقای عباس اسمعیل زاده پاکدامن به 
عنوان بازرس علی البدل

خیابان دکتر بهشتی، خیابان سهند، برج سهند، شماره 12مرکز اصلی شرکت
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرانکارگزار معرف

شماره ثبت نزد سازمان 
بورس و اوراق بهاردار

10875

اطالعات عمومی شرکت

جدول شماره 1-  اطالعات عمومی شرکت

• مجوز ارائه خدمات دیتاسنتر از وزارت ارتباطات 	
و فن آوری اطالعات

• پروانه تولید نرم افزار از وزارت صنعت، معدن 	
و تجارت 

• معدن 	 صنعت،  وزارت  از  مهندسی  فنی  پروانه 
و تجارت

• 	 ISMS گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطالعات
)رISO 27001:2005ر( از شرکت IMQ ایتالیا

• کیفیت 	 مدیریت  سیستم  گواهینامه 
)ISO 9001:2008( از شرکت TUV NORD آلمان 

فعالیت ها و مجوزهای شرکت

11
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سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5,000,000 ریال 
)شامل 1,000 سهم، به ارزش اسمي هر سهم 5,000 
به مبلغ به شرح زیر  بوده که طي چند مرحله  ریال( 

 20,000,000 تعداد  )شامل  ریال   20,000,000,000
سهم، به ارزش اسمي هر سهم 1,000 ریال( در پایان 

سال مالي منتهي به 1390/12/29 افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه جدید )میلیون درصد افزایش سرمایه           تاریخ افزایش سرمایه               
ریال(              

محل افزایش سرمایه

مطالبات سهامداران1377/09/28%1.10060

مطالبات سهامداران و 1384/03/11%22.23313.400
آورده نقدي

مطالبات سهامداران و 1384/08/22%49/2520.000
آورده نقدي

جدول شماره 2- اطالعات تغییرات سرمایه شرکت

سهامداران عمده شرکت در پایان سال 1390 و تاریخ تایید گزارش

تاریخ تایید گزارش1390/12/29نام سهامدار

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام

34%346.798.000%6.798.000فریدون قاسم زاده

16/67%16/673.334.000%3.334.000شرکت پیشتازان تجارت ویستا

16/67%16/673.334.000%3.334.000شرکت توسعه تجارت مجازي سارینا

15/37%15/373.074.000%3.074.000شرکت توسعه سرمایه گذاري دریا ساحل ایرانیان

3%3600.000%600.000ناهید خرم

1/48%1/48297.329%297.329شرکت مدیریت سرمایه گذاري ملي ایران
جدول شماره 3- سهامداران عمده شرکت

سرمایه و ترکیب سهامداران
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در تاریخ 1390/1/24 شرکت افرانت تقاضای ورود به 
فرابورس را رسما ارائه و در تاریخ 1390/02/27 موفق 
تاریخ 1390/04/22به  اخذ پذیرش گردیده و در  به 
فناوري  حوزه  در  خصوصي  شرکت  اولین  عنوان 
گروه  در  فرابورس  در    )ICT( اطالعات  و  ارتباطات 
نماد  با  آن  به  وابسته  فعالیت هاي  و  رایانه  صنعت 
در  بار  اولین  براي  آن  سهام   %10 و  شده  درج  افرا 
تاریخ  اولیه به قیمت هر سهم 8,200 ریال در  عرضه 
1390/05/05 مورد معامله قرار گرفته و کلیه سهام 
به  به فروش رسید.   ثانیه  عرضه شده در ظرف 15 
این ترتیب بازدهی سهم افرانت در سال 1390 معادل 

پایان سال مالی

سال مالي 
منتهي به

تعداد سهام
معامله شده

ارزش سهام
معامله شده

تعداد 
روزهاي

باز بودن 
نماد

تعداد 
روزهایي
که نماد 
معامله

شده است

سرمایهقیمت سهمارزش بازار

)میلیون ریال()ریال()میلیون ریال()میلیون ریال(

1390/12/299.297.891108.907*157156232.62011.63120.000

* کل تعداد روزهاي حضور سهام افرانت در فرابورس از زمان عرضه اولیه 157 روز مي باشد.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
در ارتباط با بند 1 تکالیف مجمع در خصوص  بند 3 - 1

گزارش حسابرس جهت رفع مغایرت بین نظر شرکت 
مالیات  با  رابطه  در  مالیاتی  امور  سازمان  مسئولین  و 
و  تهیه  با  الزم  اقدامات  نظر،  مورد  سالهای  عملکرد 
مختلف  های  هیات  در  شرکت  و  دفاعی  لوایح  تنظیم 

مالیاتی صورت گرفته و در حال رسیدگی می باشد.
در ارتباط با بند 2 تکالیف مجمع در خصوص بند4 - 2

دریافت  های  پیگیری  با  رابطه  در  حسابرس  گزارش 
تاییدیه حسابهای مورد درخواست حسابرسان، اقدامات 
الزم صورت پذیرفته و تعدادی از تاییدیه ها دریافت و 

تحویل گردیده است.

وضعیت سهام شرکت در سال 1390 

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام

42% است. همچنین پیشنهاد هیات مدیره توزیع %75 
سود خالص میان سهام داران می باشد.
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وضعیت نقد شوندگی سهام

شرح اقالم جدول
پیش بیني درآمد هر سهم

اولین پیش 
بیني درآمد 

هر سهم
در تاریخ  
1390/05/01

دومین پیش 
بیني درآمد 

هر سهم
در تاریخ  
1390/10/29

سومین پیش 
بیني درآمد 

هر سهم
در تاریخ  

1390/12/27

عملکرد واقعي

120.177105.567105.567105.562فروش و درآمد ارائه خدمات

)62.101()62.542()62.542()71.337(بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

48.83943.02543.02543.461سود )زیان( ناخالص

)20.091()19.660()19.660()20.020(هزینه هاي عمومي، اداري و تشکیالتي

28.81923.36523.36523.370سود )زیان( عملیاتي

)1.473()1.455()1.664()3.340(هزینه هاي مالي

1.2457141.3401.398خالص درآمد )هزینه هاي متفرقه(

سود )زیان( قبل از اقالم مترقبه ،
 اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي 

حسابداري

022.41523.25023.295

26.72422.41523.25023.295سود زیان قبل از کسر مالیات

)2.561()2.642(0)6.347(مالیات

20.37722.41520.60820.734سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

1.4411.1681.1681.169سود عملیاتي هر سهم

1.3361.1211.1631.165سود هر سهم قبل از کسر مالیات

1.0191.1211.03010.37سود هر سهم پس از کسر مالیات

20.00020.00020.00020.000سرمایه
جدول شماره 4- وضعیت نقد شوندگی سهام
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نسبت های مالی 

13901389نسبت مالی

11/89/11دوره گردش مطالبات تجاری
1/031/15نسبت جاری

0/680/55نسبت بدهی
1/351/86نسبت نقد شوندگی سود

1402761جریان نقدی هر سهم
0/330/45نسبت مالکانه

0/030/23نسبت وجوه
37%41%نسبت سود ناخالص

15%22%نسبت سود عملیاتی
15%22%نسبت سود قبل از کسر مالیات

12%20%نسبت سود خالص
0/750/94نسبت فروش به دارایی ها

جدول شماره 5- نسبت های مالی
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اهم تحوالت اخیر در صنعت IT در ایران

• اینترنت و توسعه سریع کاربرد آن 	 نفوذ  افزایش 
در سطح کشور 

• و 	  ADSL( پرسرعت  اینترنت  نفوذ  افزایش 
افزایش  حال  در  سرعت  به  که  کشور  در   )Wimax

است.
• افزایش نفوذ تلفن همراه به عموم مردم و توسعه 	

و  همراه  تلفن  طریق  از  اینترنت  از  استفاده  رواج  و 
تلفن های هوشمند

• تجارت 	 الکترونیکی،  دولت  خدمات  سریع  توسعه 
الکترونیکی  بانکداری  و  الکترونیکی  بورس  الکترونیکی، 
در کشور و استقبال دولت و مردم از این خدمات به 

دلیل مزایای منحصر به فرد آن.
• توقف صدور مجوز فعالیت VoIP ،ISDP ،ISP و 	

ارتباطات و فناوری  دیتاسنتر )IDC( از سوی وزارت 
اطالعات.

• به 	 دولتی  شرکت های  و  سازمان ها  کلیه  الزام 
به  خود  سرورهای  و  سایت  میزبانی  خدمات  انتقال 

داخل کشور.
• تصمیم دولت مبنی بر محدود سازی فعالیت ارائه 	

واجد  شرکت  محدودی  تعداد  به  دیتاسنتر  خدمات 
صالحیت در داخل کشور.

• کاهش بیست درصدی قیمت فروش پهنای باند از 	
سوی شرکتهای زیرساخت و مخابرات. 

• باند 	 پهنای  تقاضای  میزان  و  تعداد  سریع  افزایش 
به  خانگی  مشتریان  و  شرکت ها  سازمان ها،  سوی  از 
دلیل فراگیر شدن خدمات اینترنتی در امور اجرایی و 

کسب و کارهای موجود در کشور.
• راه اندازی قریب الوقوع سرویس شبکه هوشمند 	

توسعه  امکان  و  زیرساخت  شرکت  توسط  ملی   )IN(
با  تلفن هوشمند در سطح کشور  و  اینترنت  خدمات 
سرعت باال و بدون سرمایه گذاری جدید برای ایجاد 

پاپ سایت در شهرهای مختلف.
• هزار 	 به  کشور  باند  پهنای  سریع  توسعه  برنامه 

STM1 تا پایان سال 1391

گذشته  دهه  دو  طی   )IT( اطالعات  فناوری  صنعت 
پیشرفت های شگرفی داشته و رونق چشمگیری را در 
عرصه کسب و کار تجربه نموده به نحوی که در حال 
از  اول جهان  پنج شرکت  از  تعداد سه  شرکت  حاضر 
شرکت های  را   )Market Value( بازار  ارزش  نظر 
در  می دهند.  تشکیل  اطالعات  فناوری  حوزه  در  فعال 
 IBM و  مایکروسافت  اپل،  بندی شرکت های  رده  این 
با ارزش بازار 588 ، 265 و 242 میلیارد دالر در رتبه 
های اول، سوم و پنجم قرار دارند. اعداد فوق به خوبی 

پتانسیل رشد صنایعIT  را نشان می دهند.  
در  اینترنت  از  استفاده  گسترده  و  سریع  توسعه 
آن  فرد  به  منحصر  مزایای  دلیل  به  جهان  سراسر 
نفر  میلیارد   2 به  تاکنون  را  آن  کاربران  تعداد  که 
کاربرنهایی رسانده و توسعه انواع خدمات الکترونیکی 
از قبیل دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری 
و  الکترونیکی  پزشکی  الکترونیکی،  بورس  الکترونیکی، 
دانشگاه الکترونیکی، نیاز به اینترنت پرسرعت و مراکز 
شدت  به  را  دیتاسنتر  به  موسوم  ها  داده  نگهداری 
افزایش داده است. با توجه به افزایش تعداد کاربران 
اینترنت کشورمان، آمار رو به رشد کاربران اینترنت 
به  نیاز  میزان   ،ADSL و   Wimax قبیل  از  پرسرعت 
پهنای باند در طی پنج سال آینده به میزان قابل توجهی 
افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت حامل های انرژی 
ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و افزایش هزینه حمل 
و نقل بار و مسافر به تبع آن، افزایش ترافیک، تصادفات 
و آلودگی هوا و ضرورت کاهش هزینه ها و افزایش 
نیاز به  با افزایش  درآمدها، که همگی ارتباط مستقیم 
سرویس  توسعه  و  دارند  الکترونیکی  خدمات  توسعه 
های جدید اینترنتی بویژه شبکه های اجتماعی موجب 
آینده  سال های  طی  کشورمان  در  روند  این  تسریع 

خواهد بود. 

معرفی صنعت
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• پهنای 	 ارائه  توسعه  بر  مبنی   ICT وزارت  برنامه 
باند با سرعت باال به کاربران نهایی از طریق: 

▪  FTTH ارتباط فیبر نوری به منازل از طریق  
)Fiber To The Home(s

توسعه سریع خدمات ADSL  از سوی شرکت  ▪
 PAP مخابرات ایران و شرکتهای

سوی  ▪ از   Wimax خدمات  سریع  توسعه 
شرکت های مبین نت و ایرانسل 

• ویژه 	 به  الکترونیکی  خدمات  سریع  توسعه  برنامه 
دولت و تجارت الکترونیکی در کشور

• تاثیرات 	 و  یارانه ها  سازی  هدفمند  برنامه 
بدلیل   IT صنعت  سریع  توسعه  بر  آن  استراتژیک 
کاهش  روی  بر  الکترونیکی  خدمات  جدی  تاثیرات 

هزینه ها

جایگاه افرانت در صنعت IT ایران
در   ISDP شرکت  اولین  عنوان  به  افرانت  شرکت 
ثانیه  در  مگابیت    2,200 قریب  فروش  با  کشور، 
پهنای باند به قریب صدها سازمان و شرکت دولتی و 
خصوصی، در حال حاضر حدود 10% بازار توزیع پهنای 
در  و  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  اختصاصی  باند 
قیمت  و  باال  میزان  به  باند  پهنای  خرید  امکان  نتیجه 
ارزانتر در مقایسه با رقبا را در اختیار دارد و به همین 
باند  پهنای  میزان فروش  در  توجهی  قابل  دلیل رشد 
پیش  آینده  سال های  در  آن  از  حاصل  درآمدهای  و 
با  نیز  دیتاسنتر  خدمات  خصوص  در  می گردد.  بینی 
مدیریت  سوی  از  صادره  های  دستورالعمل  به  توجه 
متعلق  سرورهای  انتقال  خصوص  در  کشور  ارشد 
داخل  به  خارج  از  دولتی  شرکت های  و  سازمان ها  به 
کشور،  در  الکترونیکی  خدمات  از  استفاده  رواج  نیز  و 
باالیی  و شکوفایی  دیتاسنتر شاهد رشد  بازار خدمات 
در طی سال های آینده خواهد بود، بویژه با توجه به 
در  فوق  قانونی  الزامات  علیرغم  حاضر  حال  در  اینکه 
خصوص انتقال سرورها به ایران، تنها تعداد محدودی 
کشور  در  دیتاسنتر  خدمات  ارائه  زمینه  در  شرکت 
سرمایه گذاری نموده و فعالیت می نمایند. با توجه به 
جدید بودن بازار خدمات دیتا سنتر در کشور اطالعات 
رسمی از حجم کل بازار و سهم بازار هر یک از رقبا در 

محیط حقوقی شرکت

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای شرکت 
عبارتند از: 

قانون تجارت- 1
قانون تجارت الکترونیک ایران- 2
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران- 3
قانون کار و تامین اجتماعي- 4
قانون مدني ایران- 5
قانون جرایم رایانه ای- 6
مدیریت - 7 کارگروه  و  دولت  هیات  مصوبات 

فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت )فاوا(
و - 8 رقابت  شوراي  االجراي  الزم  مصوبات 

کمیسیون تنظیم مقرات و ارتباطات رادیویي
قانون مالیات هاي مستقیم و ارزش افزوده- 9

نظام راهبری شرکت
درشرکت افرانت تصمیمات استراتژیک از سوی مجمع و 
هیات مدیره در چارچوب اساس نامه شرکت اتخاذ می 
گردد. تصمیمات اجرایی شرکت نیز توسط کمیسیون های 
تخصصی که ریاست آنها به عهده نماینده مدیر عامل و 
دبیر آن مدیر مرتبط با همان کمیسیون می باشد اتخاذ و 
پس از تصویب مدیرعامل به ارکان شرکت ابالغ می گردد.

ذیل  شرح  به  افرانت  تخصصی  کمیسیون های  اسامی 
می باشد:

کمیسیون بودجه- 1
2 -IT-Plan کمیسیون
کمیسیون امنیت- 3
کمیسیون معامالت- 4
کمیسیون بازرگانی- 5
کمیسیون فنی- 6
7 -HR کمیسیون
کمیسیون مالی- 8

این حوزه وجود ندارد لکن براساس اطالعات موجود 
در بازار، شرکت افرانت با توجه به پروژه های توسعه 
در دست اجرای خود در حال حاضر فعال ترین شرکت 

در حوزه ارائه خدمات دیتاسنتر در کشور می باشد.
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ساختار هیات مدیره

نام و نام خانوادگي
)نماینده شخصیت 

حقوقي(

تحصیالت/مدارك سمت
حرفه اي

زمینه هاي
سوابق کاري

تاریخ عضویت  
در هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی رئیس هیات مدیرهاحمد فیاض بخش
صنایع

عضو هیات مدیره شرکت رای دانا، 
توسعه صنایع نیشکر، شرکت سیمان 

شمال، بیمارستان خاتم االنبیاء و ساسان، 
رئیس هیات مدیره شرکت تابان انرژی

1390

زاده قاسم  فریدون  نایب رئیس هیات دکتر 
مدیره و مدیر عامل

دکترای مدیریت 
سیستم های اطالعاتی

مدیرعامل شرکت افرانت،
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، 

دانشگاه صنعتی شریف، مدرس و 
پژوهشگر دانشگاه مک مستر کانادا

1378

کارشناسی ارشد مدیریت عضو هیات مدیرهناهید خرم
)MBA(

 EC عضو هیات مدیره و مدیر بخش
شرکت افرانت، مسئول سایت اینترنتی 

دانشگاه مک مستر کانادا

1378

عضو غیر موظف ویدا بیگدلی
هیات مدیره

کارشناسی ارشد برنامه 
ریزی سیستمها

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت 
سرمایه گذاری ملی ایران، مدیرکل 

دفتر طراحی سیستم مرکز آمار ایران، 
تحلیلگر سیستم بانک صنعت و معدن

1390

عضو غیر موظف مجتبی کباری
هیات مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت 
مالی از دانشگاه امام صادق )ع(

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
سرمایه گذاری بانک پاسارگاد، عضو 

هیات مدیره شرکت فرابورس ایران، 
شرکت کارگذاری بانک پاسارگاد، 

سرمایه گذاری مدیران تجارت ایرانیان، 
بیمه پاسارگاد، شرکت تجهیزات 

توربوکمپرسورنفت، شرکت مدیریت 
سرمایه گذاری ملی ایران

1390

جدول شماره 6 - ساختار اعضاء هیات مدیره

در سال 1390 تعداد 16 جلسه هیات مدیره تشکیل 
شده است.  

شرح فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین 
حقوق و مزایا

ساالنه  تعدیالت  و  کار  قانون  اساس  بر  پرسنل  حقوق 
حقوق  همچنین  می شود.  تعیین   HR کمیسیون  در 
اعضای  حضور  حق  و  مدیره  هیات  توسط  مدیرعامل 
مجمع  توسط  مدیره  هیات  پاداش  و  موظف  غیر 

عمومی تعیین  می شود.

 1 شماره  نمودار  در  افرانت  شرکت  سازمانی  چارت 
و اسامی و مشخصات اعضای هیات مدیره در جدول 

ذیل ارائه شده است:
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نمودار سازمانی

نمودار شماره 1- چارت سازمانی

*مدیرطرح وبرنامه، نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت و امنیت می باشد.
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اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

نمودار شماره 2- ترکیب نیروی انسانی شرکت افرانت از لحاظ تحصیالت 

اطالعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی
• بهره گیري از الگوهاي رایج در توسعه منابع انساني 	

و اتکا به روش هاي منطقي و علمي جهت بهبود کیفیت 
منابع انساني و تحقق اهداف سازمان از جمله آموزش، 

چرخش شغلي و ارزشیابي عملکرد
• تغییر ساختار سازماني به شکل وظیفه محور)فني و 	

بازرگاني( به محصول محور با ایجاد واحدهاي خدمات 
مشتریان  خدمات  و  باند  پهناي  خدمات  و  دیتاسنتر 
نهایي با هدف توسعه مدیریت و ارتقاء کیفیت ارتباط 

با مشتریان.
• بیمه 	 قبیل  از  رفاهي  امکانات  تداوم  و  گسترش 

روزانه  غذاي  سرویس  ارائه  حوادث،  و  عمر  تکمیلي، 
با رعایت موازین کیفي و بهداشتي، ارتقاء و زیباسازي 

محیط کار و تجهیزات اداري.

%5زیر دیپلم 
دیپلم و فوق دیپلم 

32%

%58لیسانس 

فوق لیسانس و 
%5دکترا 

نفر 128: تعداد کل پرسنل

ISMS Audit
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فعالیت های اصلی
درآمد شرکت افرانت در سال 1390 معادل 105,562  
میلیون ریال بوده که  نسبت به سال قبل 51% افزایش 
داشته است. نمودار 3 روند افزایش درآمد افرانت را 
به  ارائه خدمات  از محل  این درآمد  نشان می دهد. 
حدود 700 سازمان و شرکت دولتی و خصوصی داخلی 
سعی  همواره  افرانت  است.  گردیده  تامین  خارجی  و 

نموده پورتفوی متعادلی از محصوالت و خدمات و نیز 
نمودار  نماید.  مدیریت  و   طراحی  را  خود  مشتریان 
نمودار  و  خدمات  و  محصوالت  پورتفوی   4 شماره 
شماره 5 پورتفوی مشتریان سازمانی و شرکتی افرانت 
شرکت  اصلی  فعالیت های  شرح  می دهد.  نشان  را 

افرانت با جزئیات بیشتر در ادامه آورده شده است. 

نمودار شماره 4- سهم واحدها از درآمد سال 1390

نمودار شماره 3- روند درآمد

23

968 2,818 6,459 8,632 10,178 10,536 12,407
21,338

32,14836,135
47,307

69,708

105,562

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

Revenue [Million Rials]

خدمات پهناي باند  
74%

خدمات مشتریان 
%11نهایي 

تجارت الکترونیک  
6%

%9دیتاسنتر 

جمع کل: 105،562 میلیون ریال
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نمودار شماره 5- پورتفوی مشتریان سازمانی و شرکتی 

خدمات پهنای باند 
سال  در  باند  پهنای  فروش خدمات  از  حاصل  درآمد 
شامل  که  رسید  ریال  میلیون   77,933 مبلغ  به   1390
درآمد حاصل از فروش پهنای باند و درآمد حاصل از 
فروش، اجاره و راه اندازی تجهیزات بوده و در مقایسه 
می دهد.  نشان  را  معادل %70  گذشته رشدی  سال  با 
در  پرسرعت  اینترنت  خدمات  فروش  افزایش  روند 
نمودارهای شماره 6 و 7 مشخص شده است. افزایش 
پرسرعت  اینترنت  خدمات  فروش  از  حاصل  درآمد 
سالهای  در  باند  پهنای  فروش  قیمت  کاهش  علیرغم 
کاربران  تعداد  افزایش شدید  از  ناشی  گذشته عمدتا 
اینترنت پرسرعت و نیز افزایش متوسط میزان مصرف 
پهنای باند توسط مشتریان )نمودارهای شماره 8 و 9( 

می باشد.

سایر شرکتها 
49%

وزارتخانه ها 
و سازمان 

هاي دولتي و  
نیمه دولتي 

9%

بانکها و  
موسسات 

مالي و 
%4اعتباري

%1بیمه ها 

دانشگاهها و  
مراکز 
%7پژوهشي 

%2رسانه ها 

شرکت هاي 
ICT

%12

شرکتهاي 
هواپیمایي و 

%2هتلها 

شرکتهاي 
%2دارویي 

شرکتهاي 
خودروسازي 

6%

شرکتها و  
سازمانهاي 

%1خارجي  شرکتهاي 
نفت و گاز و 
پتروشیمي 

5%

کل سازمانها و شرکتها: 700
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نمودار شماره 7- روند درآمد خدمات پهنای باند نمودار شماره 6- روند فروش پهنای باند

6,206 8,401 10,145
15,493 17,689

26,617

45,742

77,933

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

Bandwidth Revenue [Million Rials]

0.3 0.5
1.0

1.5 1.7
2.5

4.0

5.5

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

Average Customer Usage [Mbps]

نمودار شماره 9- روند متوسط مصرف پهنای باند هر مشتری

37.2

22.3
13.6

9.1 6.6 4.7 4.1 3.5

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

Average Sales Price [Million Rials]

Mbps نمودار شماره 8- روند متوسط قیمت فروش هر

15 33 72 167 279
590

1,171

2,116

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

Bandwidth Sales [Mbps]
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خدمات دیتاسنتر 
درآمد حاصل از فروش خدمات بخش دیتاسنتر در سال 
90 به مبلغ 9,492 میلیون ریال رسید که در مقایسه با سال 
گذشته رشدی معادل 131% داشته است. روند درآمدی 
خدمات دیتاسنتر در نمودار شماره 10 آورده شده است. 
با توجه به سرمایه گذاری انجام شده و افتتاح فاز اول 
پروژه توسعه دیتاسنتر، در سال آینده افزایش درآمد 
قابل توجهی در بودجه سال 1391 پیش بینی گردیده 

است.
نمودار شماره 10- روند درآمد بخش دیتاسنتر

1,035

4,111

9,492

1388 1389 1390

IDC Revenue [Million Rials]
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 )B2C( خدمات مشتریان نهایی
درآمد حاصل از خدمات B2C افرانت در سال 1390 
معادل 11,976  میلیون ریال بوده است که نسبت به 
فروش  میزان  است.  داشته  کاهش   %27 گذشته  سال 
خدمات تلفن بین الملل شرکت در سال 1390 معادل 
بازار،  اشباع  به  توجه  با  که  بوده  ریال  میلیون   9,805
اعالم کاهش قریب الوقوع قیمت مکالمات بین المللی 
قانونی  غیر  شرکت های  ورود  و  مخابرات  سوی  از 
جدید به بازار، نسبت به سال گذشته 5% کاهش داشته 
است. خدمات Dial-up در سال 1390 معادل 2,170 
از  کاربران  استقبال  آن  علت  که  بوده  ریال  میلیون 

 )E-Commerce( خدمات تجارت الکترونیکی
سال  در  الکترونیکی  تجارت  خدمات  از  حاصل  درآمد 
به  نسبت  که  بوده  ریال  میلیون   6,160 معادل   1390
تجارت  است. بخش  داشته  افزایش  سال گذشته %77 
الکترونیکی افرانت عالوه بر ارائه خدمات به مشتریان 

و کسب درآمد ارائه خدمات نرم افزاری به واحدهای 
تولیدی و ستادی افرانت در جهت افزایش اثربخشی و 

کارایی فعالیت های شرکت را بر عهده دارد.

خدمات اینترنت پرسرعت در کشور بوده است.
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و  فروش  سیستم  بهبود  به  مربوط  فعالیتهای 
خدمات پس از فروش

• از فروش 	 افزاری خدمات پس  نرم  ارتقاء سیستم 
جهت تسهیل و تسریع ارتباط با مشتریان 

• اضافه کردن امکان خرید آنالین خدمات تلفن بین 	
الملل
• برای 	 جیرینگ  طریق  از  خرید  امکان  کردن  اضافه 

مشتریان تلفن بین الملل
• ارتقاء سیستم نظرسنجی از مشتریان	
• پیگیری 	 برای   Ticketing سیستم  اندازی  راه 

سیستماتیک تماسهای مشتریان
• امور 	 افزار  نرم  و  رویه ها  واحد،  اندازی  راه 

سهامداران

وضعیت مصرف انرژی و عملکرد زیست محیطی
کاهش  جهت  راندمان  افزایش  سیاست  چارچوب  در 
و فروش  هوا  آلودگی  کاهش  برق،  و هزینه  مصرف 
مازاد برق تولیدی به شبکه برق و  با توجه به مصرف 
باالی برق در دیتاسنترها، شرکت خرید ژنراتور گازی 
که  داده  انجام  آلمان  کشور  از  را   CHP به  موسوم 
تجهیزات مزبور در حال نصب و راه اندازی می باشد 
و از اواسط سال 1391 از این سرویس پیشرفته تولید 

برق، در دیتاسنتر افرانت استفاده خواهد شد.

کمک های عام المنفعه
عام  مراکز  به  قیمت  ارزان  یا  و  رایگان  خدمات  ارائه 
کار  خانه  خاص،  بیماری های  بنیاد  قبیل  از  المنفعه 
سال  در  فرهنگی  و  آموزشی  مراکز  نیز  و  آفرینان 
1390 در برنامه کاری شرکت قرار داشته که در سال 

آینده این قبیل خدمات توسعه پیدا خواهد کرد.
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طرح های توسعه و برنامه های سال آتی

اطالعات طرح های توسعه شرکت
موجود  دیتاسنتر  خدمات  ارائه  ضمن  افرانت  شرکت 
سرور  اختصاصی،  سرور  سایت،  میزبانی  شامل  خود 
میزبانی 1,000  میزبانی سرور که ظرفیت  و  مجازی 
سرور فیزیکی را دارد در سال آینده فاز اول خدمات 
بهره  به  را   )Cloud Computing( ابری   پردازش 
برداری می رساند. با تکمیل این پروژه ظرفیت میزبانی 
 25,000 و  فیزیکی  3,000  سرور  تا  افرانت  دیتاسنتر 
سرور مجازی افزایش خواهد یافت. در دیتاسنتر کالود 
پردازش  پیشرفته  خدمات  از  استفاده  امکان  افرانت 
ابری شامل زیرساخت به عنوان سرویس )IaaS(، بستر 
به عنوان سرویس )PaaS( و نیز  نرم افزار به عنوان 
سرویس )SaaS( برای اولین بار در کشور فراهم خواهد 
دیتاسنتر  خدمات  از  استفاده  با  اینکه  با  توجه  .با  شد 
کالود، هزینه سرمایه گذاری )Capex( به هزینه جاری 
اولیه  سرمایه  تامین  مشکل  شود،  می  تبدیل   )Opex(
و  اندازی  راه  برای  کارآفرینان  اصلی  مانع  معموال  که 
توسعه خدمات مجازی است از میان برداشته می شود 
که این امر موجب افزایش ارائه خدمات الکترونیکی در 
کشور و در نتیجه افزایش درآمد در بخش دیتا سنتر 

افرانت خواهد شد. 

اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت
• کالود               	 دیتاسنتر  های  سرویس  اندازی  راه 

)IaaS ، PaaS ، SaaS(
• و 	 دیتاسنتر  خدمات  آنالین  فروش  کردن  اضافه 

پهنای باند
• مدیریتی 	 افزارهای  نرم  های  سیستم  اندازی  راه 

جدید و ارتقاء سیستم های موجود

35



36



37



38



39

صورتهاي مالي
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1390

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 
با احترام 

به پیوست صورتهاي مالي شرکت افرانت)سهامي عام( مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390 تقدیم 
مي شود. اجزاي تشکیل دهنده صورتهاي مالي به قرار زیر است:

شماره صفحه

40گزارش حسابرس مستقل و قانونی
45ترازنامه

46صورت سود و زیان و گردش حساب سود )زیان( انباشته
47صورت جریان وجوه نقد

صورتهاي مالي بر اساس استاندارد هاي حسابداري تهیه شده و در تاریخ 1391/01/28به تائید هیات مدیره رسیده 
است. 

امضاسمت              اعضای هیات مدیره               
رئیس هیات مدیره احمد فیاض بخش               

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعاملفریدون قاسم زاده                 

عضو هیات مدیرهناهید خرم               

عضو هیات مدیره ویدا بیگدلی

عضو هیات مدیرهمجتبی کباری
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