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بااحترام

دراجــرایمفــادمــاده7دســتورالعملاجرایــیافشــایاطالعــاتشــركتهایثبــتشــده

نــزدســازمانبــورساوراقبهــادارتهــرانمصــوب1386/05/03واصالحیههــایمــورخ

1396/09/14،1396/04/28،1389/06/27،1388/04/06و1397/08/06هیــاتمدیــره

ــورساوراقبهــادار ــزدب ــهســهامآنهــان ــورساوراقبهــادار،شــرکتهاییک ســازمانب

ــزارش ــهوافشــایگ ــهتهی ــد،موظــفب ــهشــدهان ــرانپذیرفت ــورسای ــافراب تهــرانوی

تفســیریمدیریــتدرمقاطــعمیــاندورهای6،3و9ماهــهوهمچنیــنمقطــعســاالنه

میباشــند.

گــزارشتفســیریمدیریــتشــركتســپیدارسیســتم)ســهامیعــام(مطابــقبــا

ــه ــورخ1396/10/04واصالحی ــت)مصــوبم ــزارشتفســیریمدیری ــهگ ــطتهی ضواب

مــورخ1397/08/06هیــاتمدیــرهســازمانبــورسواوراقبهــادار(وراهنمــایبکارگیری

ضوابــطتهیــهگــزارشتفســیریمدیریــتتهیــهشــدهودرتاریــخ1399/10/07بــهتاییــد

هیــاتمدیــرهشــرکترســیدهاســت.
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مقدمه

گــزارشتفســیریمدیریــتبایــدهمــراهبــاصورتهــایمالــیویادداشــتهایهمــراه

آنمطالعــهشــود.ایــنگــزارششــاملمفاهیــمآیندهنگــریاســتکــهبــارویدادهــای

آتــییــاعملکــردمالــیآتــیشــرکتدرارتبــاطمیباشــد.کلماتــینظیــر»پیشبینــی«،

اصطالحــات و »احتمــاال« »خواســته«، »تمایــل«، »انتظــار«، »بــرآورد«، »بــاور«،

ــوطاســتبیانگــرجمــالتآیندهنگــراســت. ــهشــرکتمرب ــهب مشــابهیک

از جــاری پیشبینیهــای یــا باورهــا انتظــارات، نشــاندهنده آیندهنگــر مفاهیــم

رویدادهــاوعملکــردمالــیآتــیاســت.ایــنجمــالتدرمعــرضریســکها،عــدم

قطعیتهــاومفروضــاتغیــرقطعــیقــراردارنــد.بنابرایــننتایــجواقعــیممکــناســت

ــارباشــند. ــوردانتظ ــجم ــاوتازنتای متف
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خالصه مدیریتی

ســپیدارسیســتمتوانســتطــیدورهنــهماهــه84درصــدســودعملیاتــیودرحــدود

ــق ــنروطب ــدازای ــقنمای ــال1399رامحق ــدهس ــهش ــصبودج ــودخال 90درصــدس

تاییــدهیــاتمدیــره،بودجــهمصــوبایــنشــرکتتعدیــلشــدکــهدرنتیجــهآنســود

عملیاتــیوســودخالــصبودجــهشــدهبــهترتیببــا24و27درصدرشــدبــه612.476

ــن ــیای ــایعملیات ــنرشــددرآمده ــالرســیدهاســت.همچنی ــونری و774.165میلی

شــرکتنســبتبــهدورهمشــابهســالقبــلدرحــدود94درصــدبــودهاســت.

بــاتوجــهبــهبــازاربالقــوهمشــتریاندرحــوزهکســبوکارهایکوچــکواصنــافســپیدار

سیســتمآســیابــهعنــوانیكــیازشــرکتهایعضــوگــروههمــكارانسیســتم)ســهامی

ــاهــدفعرضــهانحصــاریمحصــوالت"ســپیدار"و"دشــت"و ــام(ازســال1387ب ع

ــزو ــروزهج ــهام ــازارتاســیسشــد.شــرکتیک ــندوب ــهمشــتریانای ــاتب ــهخدم ارائ

موفقتریــنوشــناختهشــدهترینشــرکتهایفعــالدرحــوزهنرمافــزاریدرایــن

ــازارمحســوبمیشــود. بخــشازب

بــاتوجــهبــهاســتراتژیســپیدارسیســتمدرطــرحاولیــهکســبوکار،مبنــیبــرداشــتن

ــاتعــدادنفــراتکنتــرلشــده،ســپیدارسیســتم هســتهاصلــیچابــکومتخصــصب

ــروش،آمــوزشو ــدگانف ــهشناســاییوجــذبشــبكهنماین ــدامب ــدوتاســیساق ازب

خدمــاتپــسازفــروشدرسراســرکشــورنمــودتــاشــبکهایازنماینــدگانبیرونــیرا

بــهمنظــورتوســعهفــروشوارائــهخدمــاتپــسازفــروشدرسراســرکشــورجهــت

ــنســالها پاســخگوییوعرضــهمحصــوالتســپیدارسیســتمشــکلدهــدوطــیای

ایــنشــبکهنمایندگــیگســتردهتبدیــلبــهیکــیازمزیتهــایرقابتــیســپیدارسیســتم

شــدهاســت.

شــبکهنماینــدگانســپیدارسیســتم،از5نماینــدهدرابتــدایتاســیسبــهبیــشاز290

نماینــدهفعــالدرحــوزههــایفــروش،آمــوزشوپشــتیبانیدرســالجــاریافزایــش

پیــداکــردهاســتکــه64نماینــدهمســتقردراســتانتهــرانومابقــیمســتقردرســایر
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ــفوســیع ــهطی ــهخدمــتب ــهارائ ــیوظیف ــنشــبکهنمایندگ اســتانهامیباشــند.ای

مشــتریاندرسراســرکشــوررادرحــوزهفــروش،آمــوزشوپشــتیبانیبــرعهــدهدارنــد.

ســپیدارسیســتمبــهاتــکاشــبکهنمایندگــیخــودموفقشــدهاســتتعــدادمشــتریان

محصــوالتســپیدارودشــترااز240مشــتریدرابتــدایفعالیــتبــهبیــشاز73.000

مشــتریتــابــهامــروزافزایــشدهد.همچنیــندردورهپاییــزســپیدارسیســتمموفــق

شــدتــابــاجــذبحــدود50نماینــدهدرحــوزهفــروشســپیدار،دشــتوآمــوزشبــه

گســترشایــنشــبکهدرسراســرکشــوربپردازدوبــاهمراهیشــبکهتجــارینمایندگان،

گســترشمحصــوالت،ورودبــهبازارهــایجدیــدوتقویــتتــوانتیــممدیریتــیموفــق

شــدفــروشایــندورهرانســبتبــهدورهمشــابهســالقبــل94درصــدافزایــشدهــد.

ــی ــنعوامل ــزار،برخــیازمهمتری ــزاونصنعــتنرماف ــتورشــدروزاف ــرجذابی عــالوهب

ــدســپیدارسیســتممیشــودگســترششــبکه ــهتوســعهورشــددرآم ــرب ــهمنج ک

ــیمشــتریانقدیمــی ــلســبدمحصول ــدوتکمی ــدمحصــوالتجدی ــدگان،تولی نماین

میباشــد.

ســپیدارسیســتمدرحــوزهبازاریابــیهماننــدســالهایگذشــتهارتبــاطمســتمرخــود

بــامشــتریانوبــازارراحفــظکــردهاســتوعلیرغــمشــیوعویــروسکرونــابــابرگــزاری

ــشاز ــزاریبی ــابرگ ــاب ــدت ــقش ــدموف ــیوههایجدی ــاش ــاوســمینارهایب رویداده

130رویــدادآنالیــندر9مــاهنخســتامســالبیــشاز14.000مخاطــبرادروبینارهــا

ــشســهمآوای ــرافزای ــالوهب ــهع ــیخــودداشــتهباشــدک ــدهاینترنت ــایزن وپخشه

ســپیدارسیســتمدربــازار،منجــربــهافزایــشرضایــتمخاطبــانخــودنیــزشــد.

دردورهمــوردگــزارشسیســتمحســابداریدشــتتســتوعرضــهمحــدودآنانجــام

وهمچنیــنتولیــدسفارشــاتخارجــیانجــامشــدودربهمــنمــاهنســخهنهایــیایــن

سیســتمآمــادهعرضــهعمومــیبــهمشــتریانخواهــدشــد.

همچنیــندرپاییــز99عرضــهیراهــکارنرمافــزاریویــژهیموسســاتنیکــوکاری)واره(

دردســتورکارقــرارگرفــتوتغییــراتالزمدرسیســتمســپیداروزیــرســاختالزمجهــت

ســفارشوعرضــهایــنراهــکارآمــادهشــدهاســت.درحــالحاضرتعــدادیازموسســات

نیکــوکاریبــهایــنبســترمنتقــلشــدهانــد.
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عمــدهبرنامــهتولیــدســپیدارسیســتمدرســهماهــهزمســتانپایدارســازیوعرضــه

عمــدهدومحصــولحســابداریدشــتوسفارشــاتخارجــیورفــعمشــکالتاحتمالــی

اســتوهمچنیــنتحقیــقوتوســعهبــرایمحصــولجدیــدشــرکتســپیدارخواهــد

ــاســختافزارهایجدیــد ــارایــنمــواردویژگیهــایجدیــدیماننــدارتبــاطب بــود.درکن

وبــروزکــردنآنهــادرحــوزهمحصولــیدشــتوعرضــهراهــکاریکپارچگــیســپیداربــا

ــراردارد. فروشگاهســازدردســتورکارق

همچنیــنتمرکــزســپیدارسیســتمدرایــندورهبــرتعامــلبــاســازمانبورسوشــرکت

فرابــورسایــرانجهــتطــیکــردنمراحــلپذیــرشوعرضــهســهامســپیداربــهبــازار

بــورسواواراقبهــاداربــودهاســتکــهبــاهــدفافزايــشاعتبــار،شــفافيتفعاليــتهــا

ونــگاهتوســعهايبــهآينــدهبــودهاســت.

ــادردوره ــروسکرون ــقشــدعلیرغــمشــیوعوی درمجمــوعســپیدارسیســتمموف

ــتمشــتریانو ــزارش،ضمــناجــرایطــرحگســتردهدورکاریدرجهــترضای مــوردگ

حفــظســالمتپرســنلشــرکتگامبــردارد.همچنیــندرادامــهمســیرزیرســاختهای

تحقیــقوتوســعهمحصــوالتجدیــدبــراســاستکنولــوژیروزدنیــاآغــازشــدهاســت.
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بخش اول: ماهیت کسب  و کار
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صنعت نرم افزار در کسب و کارهای 
کوچک و اصناف

امــروزهتکنولــوژیوفنــاوریبــهصــورتمســتقیمبــررویموفقیــتوافزایــشانعطــاف

پذیــریکســبوکارهاتاثیرگــذاراســت.یکــیازابزارهــایفنــاوریمحــورکــهبــهرشــدو

ــه ــاییکپارچ ــدیازنرمافزاره ــد،بهرهمن ــاکمــکشــایانیمیکن توســعهکســبوکاره

کســبوکارماننــدحســابداری،حقــوقودســتمزد،فــروشو...اســتکــهنقــشبســیار

ــراندارد. ــررنگــیدرتصمیمگیریهــایدرســتودقیــقمدی پ

بــاپیشــرفتروزافــزونعلــمودانــشبشــر،بســیاریازامــوریکــهقبــالًتوســط

انجــام مختلــف کســبوکارهای و ســازمانها در دســتی صــورت بــه و انســانها

میشــده،بــهنرمافزارهــاســپردهشــدهاســتبــهطوریکــهمیتــوانادعــاکــردامــروزه

وجــودیــکسیســتمنرمافــزاریدرســازمانهاوشــرکتهاازضروریتریــنامــوراســت،

ــای ــایانیدرتصمیمگیریه ــکش ــازمانهاکم ــهس ــیب ــنسیســتماطالعات ــراچنی زی

مهــممیکنــد.رشــدســریعصنعــتنرمافــزارطــیچنــدســالگذشــتهدرجهــاننیــز

مویــدهمیــنامــراســت.

حــوزه در ســرمایهگذاری بــا نرمافــزاری شــرکتهای اســت الزم راســتا هميــن در

ســرمایههایانســانیوتحقیــقوپژوهــشدرفناوریهــاینویــن،همــوارهخــودرا

بــهروزومســتعدبــرایپاســخگوییبــهنیازهــایمشــتریاننگــهدارنــد.درایــنمیــان،

ــنصنعــت،فناوریهــایمتنوعــیمطــرح ــراتوتحــوالتســریعای ــهتغیی ــاتوجــهب ب

میشــوندکــهازمیــانآنهــا،فناوریهایــیکــهآزمونخــودراپــسدادهوبقــایآنقطعی

اســت،قابــلاطمینــانبــودهومــیتوانــدســازمانرابــهســمتموفقیتســوقدهــد.از

ســویدیگــرهمــراهنشــدنبــافناوریهــایروزنیــزبــهســرعتمیتوانــدشــرکتهای

نرمافــزاریراازگردونــهرقابــتخــارجکــردهوبقــایآنهــارابــهخطــربیانــدازد.
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بــدونتردیــدتمــامکســبوکارهابــاتوجــهبــهابعــاد،گســتردگیوانــدازهفعالیــتخــود

نیازهــایمتفــاوتنرمافــزارراطلــبمیکننــدکــهتوجــهویــژهبــهنیازهــایهــرقســمت

میتوانــدبــهارائــهمطلــوبخدمــاتنرمافــزاریوکمــکبــهبقــاءوارتقــاءســطح

ــازارمســتعدي ــاف،ب ــازارشــرکتهايکوچــکواصن ــد.ب مشــتریانکمــکشــایانیکن

ــارشــدوزایــشموجــهاســتوشــرکتســپیدارسیســتمآســیا اســتکــههمــوارهب

درراســتایموضــوعوحــوزهفعالیــتخــود،ازبــدوتاســیستاکنــونبــاقــدرتو

برنامهریــزیدقیــقومنســجمواردآنشــدهاســتورشــدفزاینــدهســهمازبــازارایــن

ــتمحصــوالتآندر ــیومحبوبی ــایرقابت ــایمزیته ــالهاگوی ــنس ــیای شــرکت،ط

بــازاراســت.

ســپیدارسیســتمیــکشــرکتدانشبنیــانومتشــکلازســرمایهانســانیمتخصــص

اســتکــهمتناســببــانیــازوابعــادکســبوکارهــایکوچــکومتوســطدرحوزههــای

مختلــف،محصــولعرضــهمیکنــد.اصلیتریــنمحصــولایــنشــرکت،مجموعــهنــرم

افزارهــای»ســپیدار«اســت،نــرمافــزاریکــهبــرایمدیریــتهوشــمندانهشــرکتهای

نرمافــزارحســابداری ایــنشــرکت دیگــر اســت.محصــول کوچــکطراحــیشــده

ــافوفروشــگاههااســت. ــژهاصن فروشــگاهی»دشــت«وی
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سپیدار سیستم در یک نگاه

بــاتوجــهبــهبــازاربالقــوهمشــتریاندرحــوزهکســبوکارهایکوچــکواصنــافســپیدار

سیســتمآســیابــهعنــوانیكــیازشــرکتهــایعضــوگــروههمكارانسیســتم)ســهامی

عــام(ازســال1387بــاهــدفعرضــهانحصــاریمحصوالت”ســپیدار“و”دشــت“و

ارائــهخدمــاتبــهمشــتریانایــندومحصــولتاســیسشــد.شــرکتیکــهامــروزهجــزو

موفقتریــنوشــناختهشــدهترینشــرکتهایفعــالدرحــوزهنرمافــزاریکوچــکو

ــرانمحســوبمیشــود. اصنــافای

موضــوععملیــاتشــرکتمطابــقاساســنامهشــرکتعمدتــادرزمینــهاجــرای

انــدازیو طرحهــایجامــعفنــاوریاطاعــاتشــاملتحلیــل،تولیــد،اســتقرار،راه

ــکدربازارهــای ــنتجــارتالكترونی ــزاروهمچنی ــرنرماف ــیب پشــتیبانیراهکارهــایمبتن

کســبوکارکوچــکواصنــافشــاملتحلیــل،طراحــی،تولیــد،فروش،اجــارهوپشــتیبانی

نــرمافزارهــایجامــعکاربــردیوایجــادبســترهایالزم،انجــامخدمــاتمشــاورهدر

ــاموضــوعشــرکتاســت. ــاوریاطاعــاتوســایرموضوعــاتمرتبــطب زمینههــایفن

ــت، ــخ1398/05/06توســطوزارتصنع ــرداریشــرکتدرتاری ــرهب ــهبه ــنپروان آخری

معــدنوتجــارتبــاشــماره60/126917جهــتتولیــدنرمافــزاربــهشــرکتســپیدار

ــاتاعطــاشــدهاســت. ــاوریاطالع ــهمنظــورتوســعهفن سیســتمآســیاب

یكــیازویژگیهــایشــرکتهــایموفــقدرهــرحــوزهای،تقســیمبنــدیصحیــحو

ــراســاسویژگــی ــدب ــیبازارهــایهدفشــاناســت.ایــنتقســیمبنــدیمــیتوان اصول

هــایمختلفــیهمچــونانــدازه،حجــمریالــیمبــادالت،منطقــهجغرافیایــیو...کســب

ــزوممتناســبســازی ــازارول ــاوتدرنیازمندیهــایهــربخــشازب ــاباشــد.تف وکاره

راهكارهــایمالــیبــرایهــربخــشازایــنبــازاربــهقــدریاســتکــهبــهمنظــورپاســخ

ــتهمحصــوالت ــهبس ــهارائ ــازب ــافنی ــکواصن ــرکتهایکوچ ــایش ــهنیازه ــیب گوی

ــازارازگذشــتهاحســاسمی¬شــد. ــنبخــشازب ــاای متناســبب
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بــاتوجــهبــهبــازاربالقــوهمشــتریاندرحــوزهکســبوکارهایکوچــکواصنــافســپیدار

سیســتمآســیابــهعنــوانیكــیازشــرکتهــایعضــوگــروههمكارانسیســتم)ســهامی

عــام(ازســال1387بــاهــدفعرضــهانحصــاریمحصوالت”ســپیدار“و”دشــت“و

ارائــهخدمــاتبــهمشــتریانایــندومحصــولتاســیسشــد.شــرکتیکــهامــروزهجــزو

موفقتریــنوشــناختهشــدهترینشــرکتهایفعــالدرحــوزهنرمافــزاریکوچــکو

ــرانمحســوبمیشــود. اصنــافای

موضــوععملیــاتشــرکتمطابــقاساســنامهشــرکتعمدتــادرزمینــهاجــرای

انــدازیو طرحهــایجامــعفنــاوریاطاعــاتشــاملتحلیــل،تولیــد،اســتقرار،راه

ــکدربازارهــای ــنتجــارتالكترونی ــزاروهمچنی ــرنرماف ــیب پشــتیبانیراهکارهــایمبتن

کســبوکارکوچــکواصنــافشــاملتحلیــل،طراحــی،تولیــد،فروش،اجــارهوپشــتیبانی

نــرمافزارهــایجامــعکاربــردیوایجــادبســترهایالزم،انجــامخدمــاتمشــاورهدر

ــاموضــوعشــرکتاســت. ــاوریاطاعــاتوســایرموضوعــاتمرتبــطب زمینههــایفن

ــت، ــخ1398/05/06توســطوزارتصنع ــرداریشــرکتدرتاری ــرهب ــهبه ــنپروان آخری

معــدنوتجــارتبــاشــماره60/126917جهــتتولیــدنرمافــزاربــهشــرکتســپیدار

ــاتاعطــاشــدهاســت. ــاوریاطالع ــهمنظــورتوســعهفن سیســتمآســیاب

یكــیازویژگیهــایشــرکتهــایموفــقدرهــرحــوزهای،تقســیمبنــدیصحیــحو

ــراســاسویژگــی ــدب ــیبازارهــایهدفشــاناســت.ایــنتقســیمبنــدیمــیتوان اصول

هــایمختلفــیهمچــونانــدازه،حجــمریالــیمبــادالت،منطقــهجغرافیایــیو...کســب

ــزوممتناســبســازی ــازارول ــاوتدرنیازمندیهــایهــربخــشازب ــاباشــد.تف وکاره

راهكارهــایمالــیبــرایهــربخــشازایــنبــازاربــهقــدریاســتکــهبــهمنظــورپاســخ

ــتهمحصــوالت ــهبس ــهارائ ــازب ــافنی ــکواصن ــرکتهایکوچ ــایش ــهنیازه ــیب گوی

ــازارازگذشــتهاحســاسمیشــد. ــنبخــشازب ــاای متناســبب

ــوط ــوددرقســمتهایمرب ــوهموج ــادمشــتریانبالق ــدادزی ــه،تع ــلتوج ــهقاب نكت

بــهشــرکتهایکوچــکواصنــافاســتکــهطبــقآخریــنبرآوردهــاتعــدادشــرکتهای

ــشاز3 ــافبی ــداداصن ــزارشــرکتوتع ــشاز250ه ــرانبی ــازارای ــالدرب ــکفع کوچ

ــونفروشــگاهاســت. میلی
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ســپیدارسیســتمبــاگذشــتبیــشازیــکدهــهازآغــازفعالیــتخــودبیــشاز73.000

مشــتریفعــالدرحــوزهشــرکتهایکوچــکواصنــافدارد.

شــرکتســپیدارسیســتمدرتاریــخ1387/12/20درقالــبشــركتســهامیخــاص،بــا

ــالتأســیسشــد.درســال ــونری ــادل10میلی ــاســرمایهایمع شــماره348134وب

1399بــهشــرکتســهامیعــامتبدیــلشــدوآمــادهعرضــهدربــازاراولفرابــورسدر

ــاریمیباشــد. ــزســالج پایی

همچنیــنوجــودپتانســیلبــاالوزمینــهایجــادارزشافــزودهبیشــترموجــبشــدهتــا

هیــاتمدیــرهشــرکتســپیدارسیســتمتصمیــمبــهســرمایهگــذاریدرشــرکتهایی

بگیرنــدکــهزنجیــرهارزششــرکترادربــازارتكمیــلنمایــدوبخشهــایدیگــریازبــازار

رانيــزجــذبنمایــد.درهمیــنراســتاســرمایهگــذاریدر40درصــدازســهامشــرکت

نــرمافــزاریفنــاوراننویــنســپیدزایرانیــانبــاخریــدازشــرکتمدیریــتســرمایهگذاری

دانــادرمــردادمــاهســال1397،صــورتپذیرفــت.
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شبکه نمایندگان سپيدار سيستم 

شــبکهنماینــدگانفــروشوخدمــاتپــسازفــروش،ازمزیتهــایرقابتــیمهــمایــن

شــرکتاســتوامــکانارائــهمحصــوالتوخدمــاتشــرکترادرسراســرکشــورمیســر

مینمایــد.ایــنشــبکهتجــاری،مشــتملبــر290نماینــدهفــروشپشــتیبانیوآمــوزش

ــدهمســتقردراســتانتهــران ــه64نماين ــودهک ــدهفــروش(دارايتعهــدب )175نماین

ومابقــيمســتقردراســتانهاميباشــند.ايــننمايندگيهــادرواقــعبــهعنــوان

کانالهــايبازارســازیوفــروشعمــلميکننــدوفــروشمحصــوالتدرتهــرانو

اســتانهارابــهانجــامميرســانند.

درراســتایاهمیــتشــبکهنماینــدگانســپیدارسیســتمدرفرآینــدفــروشمحصــوالت،

الزمبــهذکــراســتکــهطــی3ســالگذشــته،40درصــدازفــروشتوســطنماینــدگان

جدیــدصــورتپذیرفتــهاســتکــهایــنامــراهمیــتویــژهگســترششــبکهنماینــدگان

فــروشســپیدارسیســتمرامشــخصمینمایــد.

نماینــدگانفــروشســپیدارسیســتم،شــرکتهایفعــالدرحــوزهخدمــاتمالــی

ــرمشــاورهوفــروشمحصــوالتســپیدارو ــهعــالوهب ــاوریاطالعــاتهســتندک وفن

دشــت،بنــابــهدرخواســتمشــتریان،خدماتــینظیــردمــویرایــگان،نصــبوآمــوزش

رانیــزانجــاممیدهنــد.

اینشبکهنمایندگیدرتمامیاستانهایکشورگستردهاست.
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ســپیدارسیســتمدربخــشبازاریابــیهماننــدنیمــهاولســالتمرکــزویــژهایبــر

فعالیتهــایبازاریابــیدیجیتــالداشــتهاســت.بــهطوریکــهمیــزانبازدیدکننــدگان

ســایتدر9مــاهاولبــهبیــشاز1.850.000بازدیــدافزایــشپیــداکــردهاســتکــهرشــد

ــهکــردهاســت.همچنیــندر 4برابــریرانســبتبــهدورهمشــابهســالگذشــتهتجرب

ــامشــدهاســت. ــدازصفحــاتســایتســپیدارسیســتمانج حــدود4.700.000بازدی

ــایجســتجو ــقموتوره ــپیدارسیســتمازطری ــایتس ــهس ــانب ــزانورودمخاطب می

بیــشاز2.600.000مرتبــهبــودهکــهرشــد5برابــرینســبتبــهمــدتمشــابهســال

ــر ــن600ســایتبرت ــونســایتســپیدارسیســتمدربی گذشــتهداشــتهاســتهماکن

ایــرانازلحــاظرتبــهالکســاقــرارگیــرد.

درجهــتبهبــودارتباطــاتبــاجامعــهحســابدارانومدیــرانمالــیدرسراســرکشــور،

هــرســالهبــهمناســبتگرامیداشــتمقــامحســابدار،کمپیــنهفتــهحســابداری

برنامهریــزیواجــرامــیگــردد.ایــنکمپیــندرآذرمــاهســالجــاریبــابرگــزاریمســابقه

ایتحــتعنــوان"حســابدارحســابی"وبرگــزاریرویــدادآنالیــنروزحســابداربرگزارشــد.

ایــنطــرحبــامشــارکتحــدود8.000نفــرازحســابداراندربخــشمســابقهوبیــشاز

3.000نفــردررویــدادآنالیــنروزحســابدارهمــراهبــود.همچنیــنپــسازبرگــزاریایــن

کمپیــن،شــبکههایاجتماعــیســپیدارسیســتمتــاانتهــای9مــاهاولســالبــهبیــشاز

32.000مخاطــبدرشــبکههایاجتماعــیرســیدکــهبــهنســبتمــدتمشــابهســال

ــوای ــریمحت ــهکارگی ــردهاســت.ب ــهک ــنحــوزهتجرب گذشــتهرشــد83درصــدیدرای

ــهســپیدار ــنامــکانراب ــنشــبکههاای ــاندرای ــامخاطب ــاطمســتمرب ــردیوارتب کارب

سیســتمدادهاســتکــهبازخوردهــایبــازاررادرکنــارارائــهمحتــوایکاربــردیبــهآنهــا

دریافــتکنــد.

محصوالت و خدمات سپیدار سیستم برای 
بخش های مختلف بازار

بازاریابی

فروش و بازاریابی:
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امــارادیــومالــیســپیدارسیســتمجــذببیــشاز9.000مخاطــبفعــالجدیــددردوره

9ماهــهمــوردگــزارشرابــههمــراهداشــتهاســت.درمجمــوعبیــشاز25.000کاربــرتــا

بــهامــروزایــناپلیکیشــنرابــررویدســتگاههایتلفــنهمــراهخــودنصــبکردهانــد

کــهبــاتوســعهآنانتظــارمــیرودتــاانتهــایســالبــهبیــشاز40.000نصــبارتقــاپیــدا

. کند

ــاو ــزاریرویداده ــا،برگ ــروسکرون ــمشــیوعوی ــدســالهایگذشــتهوعلیرغ همانن

ســمینارهایگســتردهدرسراســرکشــوربــهشــیوهآنالیــنادامــهیافــتوبــابرگــزاری

ــبدر ــشاز14.000مخاط ــاهنخســتامســال،بی ــندر9م ــدادآنالی ــشاز130روی بی

وبینارهــاوپخشهــایزنــدهاینترنتــیحضــورداشــتهاندکــهعــالوهبــرافزایــشســهم

ــازار ــالب ــانواقب ــتمخاطب ــشرضای ــهافزای ــرب ــازار،منج آوایســپیدارسیســتمدرب

نســبتبــهخریــدمحصــوالتســپیدارسیســتمگردیــد.
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سپیدار

فروش:

نرمافــزارســپیدار،بــا13سیســتمو9زیــرسیســتمبــهمشــتریانحوزههــایبازرگانــی،

ارائــهخدمــتمینمایــد. وســفارشگیری پخــش پیمانــکاری، تولیــدی،خدماتــی،

شــرکتســپیداردر9ماهــهســال99حــدود6.451مشــتریجدیــدجــذبکــردهاســت

کــهنســبتبــهمــدتمشــابهســالگذشــته32درصــدرشــددرجــذبمشــتریجدیــد

داشــتهاســت.الزمبــهذکــراســت24درصــدازفــروشدورهمــوردگــزارشبــهمشــتریان

قدیمــیو76درصــدبــهمشــتریانجدیــدبــودهاســتهمچنیــن57درصــدازفــروش

ــهاســتانهامیباشــد. ــوطب ــهتهــرانو43درصــدمرب ــوطب مرب

محصولسپیداررامیتوانبهشرحزیردستهبندینمود:

17



ــوقو ــتوپرداخــت،حق ــایحســابداری،دریاف محصــولســپیدارشــاملسیســتمه

دســتمزد،مدیریــتداراییهــا،انبــار،مشــتریانوفــروش،پخــش،ســفارشگیــری،خــرده

فروشــی،ســفارشکاروپیمانــكاریاســتکــهدرقالــببســتههایتولیــدی،خدماتــی،

بازرگانــی،پیمانــكاریوپخــشبــرایمدیریــتچابکتــرشــرکتهایکوچــکطراحــی

شــدهاســتومتناســببــانیازهــایایــنکســبوکارها،کاربــریبســیارســادهایدارد.از

نقــاطقــوتســپیدار،مــیتــوانبــه:

تمایزامکاناتنرمافزاردربازارمحصوالتشرکتیدرعینسادگیوبدونخطابودن •

یکپارچگیسیستمهابااستفادهازدانشتیممجربتولیدکننده •

شبكهگستردهنمایندگانفروشوخدماتپسازفروش •

اشــارهکــردهمچنیــنبــااضافــهکــردنمزایایــیچــون،سیســتمارزیوچنــدزبانــهبــودن

ایــنمحصــوالتوهمچنیــنبومــیبــودنومنطقــهایبــودنآنهــا،بــهدرســتیمــی

تــوانادعــاکــردکــهدرحــوزهشــرکتی،رقیبــیکــهدرسراســرکشــوربتوانــدبــامزایــای

ایــنمحصــوالترقابــتکنــدحضــورنــدارد.

ســپیدارسیســتمایــنمحصــوالترابــاهمــکاریشــبكهنماینــدگانفــروشوخدمــات

پــسازفــروشکــهازمزیتهــایرقابتــیمهــمســپیدارسیســتماســتوامــكانارائــه

محصــوالتوخدمــاتشــرکترادرسراســرکشــورمیســرمینمایــددرسراســرکشــور

ــزاریمناســب ــدار«نرماف ــاشــعار»ســادهوپای ــد.محصــولســپیدارب عرضــهمیکن

ــتهوشــمندانهشــرکتهایکوچــکشــاملمجموعــهایازنرمافزارهــای ــرایمدیری ب

مالــیواداریوعملیاتــیویــژهکســبوکارهایکوچــکاســتکــهراهانــدازیآســان،

ــكانرا ــنام ــهمشــتریانای ــوددرآنب ــوعموج ــایمتن ــتفادهوگزارشه ســهولتاس

میدهــدتــابــاســهولتودقــتبــاالفعالیــتهــایشــرکتخــودرامدیریــتنماینــد.

درحــالحاضــرایــنراهــكاربــهبیــشاز42.000مشــتریعرضــهگردیــدهاســت.
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دشت
ســپیدارسیســتمبــاعرضــهمحصــولدشــتازســال1393واردبــازاراصنــافو

فروشــگاههاشــد،بــاتوجــهبــهجــوانبــودنایــنبــازاروورودجدیــدشــرکتســپیدار

ــازارصــورتگرفــتســپیدار سیســتمدرایــنحــوزه،پیشــرفتقابــلتوجهــیدرایــنب

سیســتمبــهایــنضــرورتپــیبــردکــهالزماســتتــانرمافزارهــایتخصصــیبــرایهــر

صنــفداشــتهباشــدایــنامــرباعــثشــدتــازیرســاختنرمافزارهــایدشــتبازنگــری

ــردد.درحــال ــازارعرضــهگ ــهب ــافب ــازاصن ــرنی ــقب وسیســتمهایتخصصــیمنطب

ــراقآالت، ــزاروی ــافپوشــاک،آرایشــیوبهداشــتی،ســوپرمارکــت،اب ــرایاصن حاضــرب

لــوازمیدکــیخــودرو،قنــادیوآجیــلوخشــکبارو...نرمافزارهــایتخصصــیبــهبــازار

ارائــهشــدهاســتوتولیــدنرمافزارهــایســایراصنــافدردســتاجــرااســت.ودرحــال

حاضــربیــشاز31.000نســخهازایــننرمافــزاربــهبــازاراصنــافعرضــهشــدهاســت.

محصولدشترامیتوانبهشرحزیردستهبندینمود:
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محصــولدشــتشــاملسیســتمهایخریــد،فــروش،دریافــتوپرداخــتومدیریــت

پیــاممیباشــدکــهعــالوهبــریــکنســخهعمومــی،بســتههــاینــرمافــزاریویــژهای

بــرایاصنــافپوشــاک،ســوپرمارکت،آرایشــیوبهداشــتی،لــوازمیدکــی،ابــزارویــراقنيــز

بــهبــازارارائــهمــیگــردد.ازمزایــایدشــتمیتــوانبــهمــواردزیــراشــارهکــرد:

مطابقتمحصولیبرایپاسخگوییبهنیازصنوفمختلف •

مدیریتفروشگاهوحوزهمالی •

سادگیوسهولتکاربری •

ارتباطباسامانهسفارشگیریهمکارانسیستم)فرسان( •

اهم توسعه هایی که در نه ماهه سال 1399 در سبد 
محصولی ایجاد شده، به صورت زیر است:

ارتباط محصول CRM شرکت سرو نو با سبد محصولی سپیدار سیستم:  •

ــاز ــوردنی ــلبســتهم ــرتکمی ــالوهب ــوع ــرون ــپیداروCRMس ــیسیســتمس یکپارچگ

شــرکتهادرقالــبیــکبســتهوبــاجلوگیــریازدوبــارهکاریدرثبــتاطالعاتمشــتریان

ــرای19 ــوعب ــدودرمجم ــادمیکن ــرانتســهیلایج ــرایکارب ــروشمحصــوالتب ــاف ی

مشــتریظــرف9ماهــهســالجــاریپیــادهســازیشــدهاســت.

تکمیل سبد محصولی در حوزه پخش با انتشار موبایل پخش گرم:  •

ــر ــازارشــرکتهایپخــشاســتانیوکوچــکمبنــیب ــازمشــتریاندرب ــهنی ــاتوجــهب ب

فقــدانزیــرســاختهایمالــیمناســبدرایــنبخــشازبــازاروبــابررســیهایانجــام

شــدهتوســطتیــممحصــولســپیدارسیســتم،مشــخصشــدکــهدرحــوزهپخــش،

ــهصــورتجامــعنیازهــای ــهب ــزاریک ــرماف ــنن ــادیفعــالهســتندلیك شــرکتهایزی

مالــی)بــکآفیــس(ونیازهــایتخصصــی)صنعــتپخــش(مشــتریانایــنحــوزهرابــه

صــورتهــمزمــانپاســخدهــدوجــودنــدارد.ازایــنروبــراســاسنیازمنــدیهــایجمــع

آوریشــدهدرایــنصنعــت،ســپیدارسیســتماقــدامبــهتدویــنســندنیازمندیهــای

ــه ــشب ــریوپخ ــلسیســتمســفارشگی ــود.تحلی ــنمحصــولدرســال1397نم ای
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همــراهموبایــلســفارشگیــریدراواخــرســال1397انجــاموطــیســال1398عرضــه

گردیــد.درشــشماهــهاولســالجــارینیــزبــهانتشــارموبایــلپخــشگــرمنســبتبــه

تکمیــلایــنســبدمحصولــیاقــدامشــدو133مشــتریدرحــالحاضــرازایــنامــکان

ــد. اســتفادهمینماین

تهیه و تحلیل سند محصولی سفارشات خارجی:  •

ــدیسیســتمسفارشــات ــیوســندنیازمن ــفمحصول ــاریتعری درتابســتانســالج

خارجــیشــروعواســنادتحلیلــیآنتهیــهوتاییــدشــدودردورهمــوردگــزارشتولیــد

آنانجــامشــدودردیمــاهنســخهنهایــیایــنسیســتمآمــادهعرضــهبــهمشــتریان

خواهــدشــد.

ارتباط نرم افزار دشت با سفارش گیری همکاران سیستم )فرسان(  •

درکســبوکارخــردهفروشــیوپخــشمســائلومشــکالتیوجــودداردکــهحوزههــا

ونقشهــایمختلفــیدرگیــرآنهــاهســتندکــهشــرکتپخــش،ویزیتــورپخــش،

ــاد ــرد.ایج ــمدربرمیگی ــیراه ــدهنهای ــیمصــرفکنن ــروش(وحت ــگاه)خردهف فروش

امکانــیبــرایرفــعایــنمشــکالتوکاهــشهزینههــایرســاندنکاالبــهمشــترینهایــی

وجلوگیــریازخــوابســرمایهمیتوانــدموجــبرونــقهرچــهبیشــترکســبوکارهای

ــن ــیازای ــدیمشــترینهای ــروشوبهرهمن ــعوف ــایتوزی ــطوکاهــشهزینهه مرتب

موضــوعشــودومــیتوانــددرانتهــایــکســوددوطرفــهرابــرایهــردوقســمتایــن

زنجیــرهبــزرگفراهــمکنــد.درایــنراســتاارتبــاطنــرمافــزاردشــتبــاســامانهســفارش

ــریهمــکارانسیســتم)فرســان(درنیمــهماهــهاولســال1399انجــامشــدودر گی

فصــلپاییــزبــابررســیهایبــهعمــلآمــدهونظــارتبــرمشــتریانیکــهازایــنامــکان

اســتفادهمیکردنــدفرصتــیایجــادشــدتــابــرایارتبــاطهــرچــهبیشــتردوسیســتم

فرســانودشــتدرآینــدهیــکســالهوبهرهمنــدشــدنهــرچــهبیشــترایــندو

ــزیشــود. ــربرنامهری ــاتیکدیگ محصــولازامکان
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دستگاه مدیریت تردد پایوفای  •

»دســتگاهمدیریــتتــرددپایوفــای«ســاختشــرکتپایونــدبــهعنــواناولیــنمحصــول

ــازار ــهب ــازارمحصــوالتســپیداردرســال1398ب ــاب ســختافزاریدربخــِشمتناظــرب

عرضــهشــد.درســالجــاریامــکانشناســاییوثبــتتــرددبــراســاسچهــرهنیــزبــه

دســتگاهاضافــهوبــهبــازارعرضــهشــد.
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خدمات سپیدار سیستم
آموزش

یکــیازمهمتریــنرســالتهایفعالیتآموزشــیســپیدارسیســتمعــالوهبربازارگشــایی

گاهــیمخاطبــان وایجــادتصویــرمناســبازبرنــدســپیدار،افزایــشســطحتخصــصوآ

ــاســرمایهگذاریدر ــنب ــاآناســت.بنابرای ــطب ــیمرتب ــشمال ــزارودان درحــوزهنرماف

زیرســاختهایالزمچــونرادیــومالــی،برگــزاریدورههــاوســمینارهایآنالیــنآموزشــی،

همــکاریبــاموسســاتودانشــگاههاو...توانســتهاســتســهمعمــدهایدرارتقــاء

دانــشمالــیکاربــرانداشــتهباشــد.

نماینــدگانآمــوزشســپیدارسیســتم،موسســات،دانشــگاههاوآموزشــگاههایی

هســتندکــهدرراســتایبرگــزاریدورههــایآموزشــیتشــكیلشــدهاندوپــسازبرگــزاری

هــردوره،بــهشــرکتکننــدگانگواهــیحضــوراعطــامینماینــد.

ســپیدارسیســتمدرحــوزهآمــوزشمشــتریانبــهدوشــیوهحضــوریومجــازیعمــل

مینمایــد.نماینــدگانفــروشوآمــوزشپــسازخریــدمشــتریبــهصــورتحضــوری

الکترونیکــی آموزش-هــای کادمــی آ همچنیــن میدهنــد. ارائــه آموزشــی خدمــات

ــگان ــهصــورترای ــیازدورههــایآموزشــیب ــامجموعــهیگســتردهوکامل ســپیدارب

و24ســاعتهدراختیــارمشــتریاناســتتــاحتــیدروضعیــتشــیوعویــروسکرونــا

ــهصــورتحضــوری، ــزاریدوره-هــایآموزشــیب درســالجــاریومحدودیتهــایبرگ

خللــیدرفرآینــدآموزشــیمشــتریانایجــادنشــود.
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ــا ــزب ــازارکارودانشــجویانحســابدارینی ــهب ــنورودب ــهداوطلبی درحــوزهآمــوزشب

توجــهبــهشــتابفزاینــدهتعــدادمشــتریانســپیدارونیــازبــازارکاربــهنیــرویانســانی

ــشاز400 ــذببی ــیشــدهاســت.ج ــشبین ــازیپی ــر،دوشــیوهحضــوریومج ماه

ــث ــورباع ــرکش ــپیداردرسراس ــیس ــیآموزش ــراینمایندگ ــگاهب ــگاهودانش آموزش

ــد. ــاســاالنهبیــشاز10.000نفــرســپیدارراآمــوزشببینن شــدهاســتت

همچنیــنبــاتوجــهبــهآمادهســازیزیرســاختهایآموزشهــایمجــازیحتــیبــا

وجــودمحدودیتهــایشــیوعبیمــاریکرونــا،فرآینــدآموزشــیســپیدارسیســتم

متوقــفنشــدهوعالقمنــدانمــیتواننــدازآموزشهــایمجــازیآنالیــنوآفالیــن

ســپیداربــرایتوســعهخــودبهــرهببرنــد.افزایــشنیــرویماهــرومســلطبــهنــرمافــزار

ســپیداردربــازارکاربــهتوســعهفــروشوافزایــشمشــتریبالقــوهدرآینــدهنیــزکمــک

قابــلتوجهــیمــیکنــد.

ــزفعالیتهــایمســتمرآموزشــی ــدگانفــروشوآمــوزشنی درحــوزهآمــوزشنماین

طراحــیواجــراشــدهاســت.آمــوزشنماینــدگاندرحوزههــایفنــیومهارتهــای

کســبوکارازاقدامــاتمــداومســپیدارسیســتماســت.

ــازارآموزشــی، ــوذدرب ــتونف ــشکیفی ــرایافزای ــرشــده،ب ــایذک ــرفعالیته ــالوهب ع

محصولــیبــانــامنســخهآموزشــیســپیدارکــهدقیقــاهمــاننســخهاصلــیبــاهمــه

فروشــگاههای و افــزار نــرم فروشــندگان نمایندگیهــا، درســطح اســت امکانــات

ــفودر ــزتالی ــپیدارنی ــوزشس ــابآم ــرآنکت ــالوهب ــیعرضــهشــدهاســت؛ع اینترنت

ــهاســت. ــرارگرفت ــدانق ــارعالقمن اختی

تعــدادکلنماینــدگانآموزشــیودانشــگاههاییکــهتاکنــونبــاشــرکتســپیدار

سیســتمآســیاتفاهــمنامــهامضــاکــردهانــد،بالــغبــر400نماینــدهاســتکــهازایــن

ــهدانشــجویان ــردیسیســتمســپیدارب ــهآمــوزشکارب تعــداد250دانشــگاهاقــدامب

شــامل میشــود انجــام دانشــگاهها در کــه آموزشــی فعالیتهــای مینماینــد،

برگــزاریواحــددرســیکارگاهــینرمافــزارســپیداروهمچنیــندورههــایفــوقبرنامــه،

درراســتایتقویــتدانشــجویانحســابداریاســت.نماینــدگانآموزشــگاهیشــرکتنیــز

بــابرگــزاریدورههــایآمــوزشنــرمافــزارســپیداربــرایدانشپذیــراندرســطحکشــور

فعالیــتمیکننــد.
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پشتیبانی محصوالت سپیدار سیستم
محصــوالتســپیدارسیســتمبــاســادگیوبــدونخطــابــودننیــازبــهدریافــتخدمــات

ــعمشــکالت ــتپاســخگوییورف ــهجه ــاب ــلرســاندهاســت،ام ــهحداق پشــتیبانیراب

احتمالــیمشــتریانبــامشــارکتشــبکهنماینــدگانخدمــاتپــسازفــروش،نســبت

بــهارائــهخدمــاتپشــتیبانیدردوقســمتبروزرســانینســخههاینرمافــزار)منطبــق

بــرتغییــراتقانونــی(وارائــهخدمــاتپشــتیبانیازطریــقچــتآنالیــن،تمــاستلفنــیو

پنــلپرســشوپاســخاقــداممینمایــد.

شــرکتســپیدارسیســتمآســیابــاســرمایهگذاریکافــیدرایجــادزیرســاختهایالزم،

گامموثــریدرراســتایبرطــرفســاختننیازهــایکاربــرانبرداشــتهوباعــثشــدهاســت

تــامشــتریانبــهســهولتوبــااســتفادهازفایلراهنما،نســبتبــهنصــبنرم¬افزارهای

ســپیدارودشــتاقــدامنماینــد.ازدیگــرهدفهــایشــرکتســپیدارسیســتم،بــهروز

نــگاهداشــتنسیســتمهایمشــتریانوامــكانپشــتیبانیخــودمحــوراســت.ســپیدار

ــریمشــتریانگرامــی،خدمــاتپشــتیبانی ــیوســهولتکارب سیســتمدرجهــتراحت

متنوعــیراارائــهمینمایــد.پشــتیبانیپرتــالوچــتآنالیــن،تمــاستلفنــیوپنــل

پرســشوپاســخازجملــهامكاناتــیاســتکــهدراختیــارمشــتریانقــرارگرفتــهاســت.

آنچــهکــهدرارائــهخدمــاتپشــتیبانیبــرایشــرکتحائــزاهمیــتاســت،دقــتوســرعت

درارائــهخدمــاتتوســطکارشناســانپشــتیبانیاســت.تمامــیمشــتریانجدیــدمــی

تواننــددردورانگارانتــی،پــسازتهیــهسیســتمهاینــرمافــزارســپیدار،تــایكســالبــه

ــس ــزپ ــدپشــتیبانینی ــدشــوند.تمدی ــگانازخدمــاتپشــتیبانیبهرهمن صــورترای

ــد ــیبرخــورداراســت.مشــتریانمــیتوانن ــیازســهولتوســرعتباالی ازدورانگارانت

ــقباشــگاهمشــتریانســپیدار ــازخــودانتخــابوازطری ــرنی ــکازخدمــاترابناب هری

سیســتم،اقــدامبــهتمدیــدآننماینــد.

درصدرضایتمشتریاندرایندوره96درصدبودهاست.
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اطالعات مدیران شرکت
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جدولمربوطبهمشخصاتوسوابقمدیرعاملوهیاتمدیرهشرکتبهشرحزیرمیباشد:

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

محمد عزیزاللهی  رئیس هیات مدیره )غیر موظف(

تخصص:
مدیریتفروش،مدیریتعملكردومدیریتمنابعانسانی،توسعهکسبوکار

تحصیالت :
كارشناسیمهندسیكامپیوتردانشگاهآزاداسالمی

سوابق هیات مدیره:
عضویتدرهیاتمدیرهگروههمکارانسیستموشرکتهایزیرمجموعه

)ازسال1384تاکنون(

تخصص:
مدیریتاستراتژیک

تحصیالت :
دکترایمدیریتکسبوکارازدانشگاهBordeaux)فرانسه(
فوقلیسانسمدیریتاجراییازدانشگاهKempten)آلمان(

فوقلیسانسژئوفیزیکدانشگاهتهران
لیسانسفیزیکدانشگاهتهران

سوابق هیات مدیره:
عضویتدرهیاتمدیرهگروههمکارانسیستموشرکتهایزیرمجموعه

)ازسال1398تاکنون(

آراسب احمدیان  نایب رئیس هیات مدیره )غیر موظف( 
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تخصص:
مدیریتبازاریابیوفروش،برندینگ

تحصیالت :
دانشجویدکتریمدیریتبازاریابیدانشگاهتهران

کارشناسیارشدمديريتدانشگاهشیراز
کارشناسیمدیریتدانشگاهآزادشیراز

سوابق هیات مدیره:
عضویتدرهیاتمدیرهشرکتهایزیرمجموعههمکارانسیستم

)ازسال1386تاکنون(

تخصص:
فناوریاطالعات،طراحیوتوسعهنرمافزار

تحصیالت :
کارشناسیمهندسیکامپیوتردانشگاهصنعتیاصفهان

سوابق هیات مدیره:
عضویتدرهیاتمدیرهشرکتهایزیرمجموعههمکارانسیستم

)ازسال1389تاکنون(

تخصص:
مدیریتمالی،مدیریتفروشوعملکرد،مدیرتبازاریابی،توسعهکسبوکار

تحصیالت :
کارشناسیحسابداریدانشگاهتخصصیعلوماقتصادیتهران

كارشناسیارشدحسابداریدانشگاهآزاداسالمی
سوابق هیات مدیره:

عضویتدرهیاتمدیرهشرکتهایزیرمجموعههمکارانسیستم
)ازسال1391تاکنون(

حمیدرضا رنجبری   مدیر عامل و عضو هیات مدیره )موظف(

سعید مرادی   عضو هیات مدیره )غیر موظف(

علی الیاسی  عضو هیات مدیره )غیر موظف(
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تحلیل تركیب اعضا از نظر تخصص و سوابق 
هیــاتمدیــرهســپیدارسیســتمآســیابــاتخصصهایــینظیــرفــروش،مدیریــت

عملکــرد،توســعهکســبوکار،مدیریــتاســتراتژیک،طراحــیوتوســعهنرمافــزار،

مدیریــتمالــیوســرمایهگذاری،بازاریابــیوبرندینــگبــهمدیرعامــلکمــکمینماینــد

تــادرادارهیــکشــركتنرمافــزاریبــاشــبكهایازنماینــدگان،تصمیمــاتراهگشــاییدر

مســیرحركــتروبــهجلــویشــركتاتخــاذنمایــد.

ــداد19جلســه ــاریتع ــهاولســالج ــرهســپیدارسیســتمدرشــشماه ــاتمدی هی

برگــزارنمــودهاســتوبــاتوجــهبــهنیــازشــرکتدرمقاطــعزمانــیمختلــفازنظــرات

ــزبهــرهگرفتــهاســت. مشــاوراننی

نقاط تمركز هیأت مدیره در شش ماهه اول سال 1399:

ــهاولســال ــردرنیم ــاتزی ــرموضوع ــزب ــتتمرک ــامحوری ــرهب ــاتمدی جلســاتهی

ــزارشــدهاســت: جــاریبرگ

نظارتبرتحققبرنامهوبودجهمصوبدرسال1399 -

نظــارتبــرتحقــقاهــدافاســتراتژیکســال1399درحــوزهمحصــوالتجــاریو -

محصــوالتجدیــد،بــازار،مشــتريان،توســعهشــبکهنماینــدگان،پشــتیبانی،آمــوزشو

ــايانســاني ســرمايهه

بررســیونظــارتبــرطــرحتوســعهکســبوکاردربخــشهــایبازاریابــیو -

پشــتیبانی و آمــوزش دشــت، فــروش،

نظــارتبــرشناســاييوبهــرهگيــريازآخريــنتكنولوژيهــايروزدنيــادر -

جدیــد محصــوالت تولیــد هــدف بــا خدمــات و محصــوالت

نظارتبربهبودمستمرپاسخگوییبهنیازمشتریان -

نظارتمستمربربازارباهدفتوسعهمحصولی -

نظارتبرعملیاتبازاریابیوسهمآوايسپیداردربازار -

نظارتمستمرعملیاتیومالی -

نظارتبرساختارسازمانیوتوسعهظرفيتمديريتي -

نظــارتبــرشــرایطدورکاریبــاحفــظمراقبــتازســالمتکارکنــانوهمچنیــن -

مشــتریان. رضایتمنــدی رونــد حفــظ
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کمیته های زیر مجموعه هیات مدیره:
زیــرمجموعــههیــاتمدیــرهســپیدارسیســتم،کمیتــهحسابرســیوکمیتــهریســکو

اســتراتژیوجــوددارنــدکــهبــاهــدفکمــکبــرتصمیــمســازیاعضــاءهیــاتمدیــره،

دردورهمــوردگــزارشفعالیتهایــیبــهشــرحزیــرداشــتهانــد.

کمیته حسابرسی: 
ــای ــمفعالیته ــت.اه ــردهاس ــزارک ــهبرگ ــزارش2جلس ــوردگ ــهدردورهم ــنکمیت ای

ــودهاســت: ــرب ــهشــرحزی ــندورهب ــهدرای کمیت

بررســیگــزارشحسابرســیمســتقلوبــازرسقانونــیســال1398ومیــان -

1399/06/31 منتهــی دورهای

بررسیساختارکنترلهایداخلی -

بررسیوضعیتورودبهبورسوالزاماتحاکمیتشرکتی -

پیشنهادموسسهحسابرسیجدیدبرایسالجاری -

ــی ــننامههــایمال ــیآیي ــرراتوالزامــاتاجرای ــنومق ــتقوانی ــررعای نظــارتب -

درونســازمانی

تصميمگيــريدرخصــوصچگونگــيفعاليــتحسابرســيداخلــيواولويــت -

گيها رســيد

کمیته ریسک و استراتژی:
اینکمیتهدرنهماههسالجاریعمدهتمرکزخودرابرنظارتبرعملکردتیماجرایی

درمواجهباریسکهایاستراتژیک،بازار،عملیاتجاريوهمچنیننظارتبرروند

پیشرفتتحققاهدافاستراتژیککالنهیاتمدیرهنمودهاست.

ازابتدايسالجاريوهمزمانباگسترششيوعكرونالزومبررسيوبازنگريدر

سياستهاواستراتژيهايحضوردربازاروتحققبودجهواهدافاستراتژيك،فعاليت

رقبا،جذبمشتريانوهمچنينارائهخدمتبهطيفگستردهايازمشتريانقديمي

جزءعمدهموضوعاتيبودهكهکمیتهريسكواستراتژيبادريافتاطالعاتازبازار

وتحليلوبررسيمستمرسعيدرارائهراهكارهايمنسجمبرايروياروييباآنها

داشت.

ازآنجاکههموارهتحليل،توليدوعرضهمحصوالتجديدبراساسنيازبازاروبهره
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ازآنجاکههموارهتحليل،توليدوعرضهمحصوالتجديدبراساسنيازبازاروبهره

گيريازتكنولوژيروزازعمدهاهدافسپيدارسيستمبودهاستبرايپاسخبهاين

مهمباتشكيلاينکمیتهضمندريافتاطالعاتمستمرازبازار،موضوعتحليل،

توليدوعرضهمحصوالتجديدباانسجاموطبقبرنامهريزيدقيقيهمسوبااهداف

استراتژيكشركتدنبالميشودوگزارشآندرکمیتهاستراتژيكوهمچنينهيات

مديرهارائهوتمهيداتالزمانديشيدهميشود.

همچنيندرحوزهسالمتکارکناننيزبانظرتيميادشدهونظرمساعدهياتمديره

مقررشدتافرآينددوركاريپرسنلبصورتحداكثريدردستوركارقرارگيرد.درسطح

ارائهخدماتبهمشتریانوسطحرضایتمندیآنهاضمننظارتدقیقبرفرآيندهاي

اجرایي،بهطريقيبرنامهريزيصورتگرفتكهخلليدرروندارائهخدمتصورتنگيرد

وقصدداريمدرنیمهدومسالنيزمقدماتبرنامهریزیاهدافاستراتژیکسالآتیرا

فراهمنماييم.

سرمایه و تركیب سهامداران
ســرمايهشــرکتازبــدوتأســيستاکنــونطــیمراحــلمختلــفبهشــرحجــدولذيــل،

تغيیــراتداشــتهاســت.

ميزانسرمايهقبلرديف
)ریال(

تاريختصويبتغيير
سرمايهدرمجمع
عمومیفوقالعاده

ميزانتغيير
سرمايه
)ریال(

آخرينسرمايه
)ریال(

110.000.0001393/03/199.990.000.00010.000.000.000

210.000.000.0001396/09/08190.000.000.000200.000.000.000
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همچنینترکیبسهامداریشرکتدرتاریخ1399/06/30بهشرحجدولزیرمیباشد؛

درصدسهام تعدادسهام سهامداران رديف

99.996 199.992.000 شركتهمكارانسيستم)سهامیعام( 1

0.001 2.000 شركتاطالعاتمديريتهمكاران
سيستم)سهامیخاص(

2

0.001 2.000 شركتهمكارانسيستممديريت
طرحهایعمومی)سهامیخاص(

3

0.001 2.000 شركتپيماندماوندهمكارانسيستم
)سهامیخاص(

4

0.001 2.000 شركتپيمانالوندهمكارانسيستم
)سهامیخاص(

5

100 200.000.000 جمع)100%سهامداران(
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 بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای 
مدیریت برای دستیابی به آن اهداف 
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میــزان دســتیابی بــه هدف گذاری هــای نــه ماهــه ســال 
1399 و تدويــن هدف گذاری هــای تــا پایــان ســال 1399

اهــدافســال1399ســپیدارسیســتمواقدامــاتانجــامشــدهدرراســتایآنهــادردوره

مــوردگــزارشبــهشــرحزیــراســت:

ــا هــدف توســعه   ــا ديگــر شــركت های نرم افــزاری ب شناســایی فرصت هــای همــكاری ب

بــازار و کســب و کار

ســپیدارسیســتمهمــوارهجهــتایجــادمزیتهــایرقابتــیوتوســعهکســبوکارخــود

ســعیدرارائــهمحصــوالتجدیــدوتکمیــلســبدمحصــوالتبــااتــکابــرتکنولوژیهــای

دارد. جدید

ســپیداربــاارائــهمحصوالتــینظیــرپخــشوسفارشــاتخارجــیبــازارتحــتپوشــش

خــودراگســترشدادهاســت.ارتبــاطمحصــولCRMشــرکتســرونــوباســبدمحصولی

ســپیدار،انتشــارموبایــلپخــشگــرموارتبــاطنــرمافــزاردشــتبــاســامانهســفارش

گیــریهمــکارانسیســتم)فرســان(ازفعالیتهــایانجــامشــدهدردورهمــوردگــزارش

بــودهاســت.

همچنیــنقصــددارددرادامــهســال1399اقدامــاتالزمجهتشناســاییبازارهایجدید

ــاضمــنشناســاییفرصتهــای ــدهت ــقوتوســعهگنجان ــمتحقی رادربرنامــهکاریتی

ــازارهــدفراجهــتتولیــدمحصوالتــیآتــیشناســایینمایــد.تولیــد ــازار،نیازهــایب ب

ــرازمهمتریــنبرنامههــایســال1399وســالبعــد محصــوالتســپیداربــربســتراب

میباشــدتــامشــتریانبــدوننیــازبــهســرمایهگذاریبــاالبــرایتأمیــنونگهداشــت

زیرســاختســختافــزاری،بتواننــدازنــرمافزارهــایمــوردنیازشــاناســتفادهكننــد.

عمــدهفعالیــتهــایتیــمتولیــددرســهماهــهزمســتانپایــدارســازیوعرضــهعمده

دومحصــولحســابداریدشــتوسفارشــاتخارجــیورفــعمشــکالتاحتمالــیاســت

وهمچنیــنتحقیــقوتوســعهبــرایمحصــولجدیــدشــرکتســپیدارخواهــدبــود.در

کنــارایــنمــواردویژگیهــایجدیــدیماننــدارتبــاطبــاســختافزارهــایجدیــدوبــروز

کــردنآنهــادردشــتوعرضــهراهــکاریکپارچگــیســپیداربافروشــگاهســازدردســتور

کارقــراردارد.
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ــهمصــرف ــیجهــتعرضــهکاالب ــروافزایــشنیازمنــدیاســتفادهازفــروشاینترنت پی

کننــدگان،شــرکتهایزیــادیازایــنامــکانجهــتعرضــهکاالهــایخــوداســتفاده

میکننــد.بنابــرهمیــننیــاز،امــکانســنجیارتبــاطآنالیــنبــانــرمافــزارســپیدارمطــرح

ــاط ــهوبســرویسارتب ــروژهتهی ــاریپ ــاهســالج ــرم ــدایتی ــهازابت ــد.درادام گردی

ســپیداروفروشــگاهاینترنتــیآغــازگردیــد.درحــالحاضــرمســتنداتمربــوطبــهارائــه

عمومــیایــنامــکان)وبســرویس(درحــالتکمیــلاســتوپیــشبینــیمیشــوددر

ســهماهــهچهــارمســالجــاریایــنامــکاننیــزبــهبــازارعرضــهیعمومــیگــردد.

ــکاریموسســه ــاهم ــودب ــیخ ــالتاجتماع ــقرس ــهتحق ــپیداردرادام ــنس همچنی

حامیــاننواندیــشافــرا،شــرکتابرآمــدوشــرکتســرونوســامانهویــژه"واره"رابــرای

ــه ــازب ــدوننی ــدب ــنموسســاتبتوانن ــاای ــردهاســتت ــهک ــوکاریارائ موسســاتنیک

صــرفهزینــهزیرســاختیــاخریــدنــرمافــزارازمحصــوالتپایــهســپیداردرجهــتقــوت

بخشــیدنبــهفرایندهــایمالــیخــودبهــرهبگیرنــد.

توجه به موضوع صادرات و ارزیابی مجدد بازارهای برون مرزی

ازبــدوتاســيسســپيدارسيســتمواززمــانتوليــدمحصــوالت،توجــهبــهموضــوع

صــادراتبــهبازارهــایبــرونمــرزیعمــدهبــودهاســتودرايــنراســتاضمــنايجــاد

آمادگــيمحصولــي،ســعيشــدهاســتزيرســاختالزمبــرايمقدمــاتورودبــهآن

فراهــمشــود.ظــرفچنــدســالاخيــرنيــزبــاارتبــاطموثــربــابــازاروجامعــهگســترده

ــاشــركت¬هاي ــرزي ــمم ــهمشــتريانمســتقردركشــورهايه ــروشب مشــتريان،ف

دارايشــعبونمايندگــيدرايــنكشــورهاانجــامشــدهاســتوهمچنــاننیــزبســته

بــهموضــوعادامــهدارد،امــابدليــلشــرايطفعلــي،نــگاهصــادراتبــافــروشگســترده

منــوطبــهفراهــمکــردنشــرایطوشناســاییبازارهــایبالقــوهشــدهاســتتــادرزمــان

ــرد. ــرداریالزماقدامــاتمقتضــیصــورتگی ــهبهرهب مقتضــینســبتب

توسعه کمی و کیفی شبکه نمایندگان

ازآنجــاکــهشــبکهنماینــدگانســپیدارسیســتمبــاگســتردگیدرسراســرکشــور

فعالیــتمینماینــد،یکــیازراههــایافزایــشفــروشودرآمــدشــرکت،توســعهکمــیو

کیفــیشــبکهفــروشبــودهاســت؛عــالوهبــرگســترشتعــدادینماینــدگانبســتهبــه
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ــه ــوددارد،توج ــتانهایکشــوروج ــکازاس ــری ــهدرســطحه ــوهایک اپتانســیلبالق

ــرای ــادیب ــتبســیارزی ــوارهازاهمی ــدگانهم ــوزشنماین ــتتخصــصوآم ــهتقوی ب

ســپیدارسیســتمبرخــورداربــودهاســت.در9ماهــهاولســال1399ســپیداربــاجــذب

43نماینــدهجدیــددرحــوزهســپیدارو33نماینــدهجدیــددرحــوزهدشــتوآمــوزش

ــهاســت. ــهگســترششــبکهنمایندگیهــایسراســرکشــورپرداخت ب

نماینــدگانســهمقابــلتوجهــیدرگســترشبرندوفروشســپیدارسیســتمبــرعهده

ــیایــننماینــدگان ــرآمــوزشوبازاریاب ــزب ــاتمرک داشــتهاندودرادامــهســالجــاریب

وجــذبنماینــدگانجدیــددرمناطقــیکــهنماینــدگانســپیداردرآنمحــدودهتراکــم

کمتــریدارنــدبــهافزایــشایــنشــبکهتجــاریخواهیــمپرداخــت.

توسعه آموزش و افزایش سطح آگاهی مخاطبان

ازآنجــاکــهســپیدارسیســتمیکــیازرســالتهایخــودراگســترشوبــاالبــردنســطح

دانــشمخاطبــاندرحــوزهمالــیمیدانــدتوانســتهاســتدرنــهماهــهســال1399بــا

توجــهبــهشــیوعبیمــاریکرونــاوبــاتغییــرمــدلآمــوزشونوســازیشــبکهآمــوزش

بــاســاختاریجدیــدفعالیــتنمایــدوعــالوهبــربرندینــگوبازارســازیبــرایمحصــوالت

گاهــی723دانــشپذیــربــابرگــزاری24دورهبــه ســپیدارسیســتمبــرافزایــشســطحآ

صــورتمســتقیمبپــردازد.عــالوهبــرایــن1.855نفــردورهتوســطنماینــدگانآموزشــی

برگــزارشــدهاســت.همچنیــن3052نفربهشــرکتدردوره¬هــایالکترونیکــیو4.839

نفــرازطریــقخریــدنســخههایآموزشــیســپیدارسیســتمآمــوزشدیدهانــد.

هــدفمــاایــناســتکــهتــاانتهــایســال99بــاگســترشامکانــاتورســانههای

ــات ــگاهها،موسس ــادانش ــاطب ــقارتب ــتمازطری ــپیدارسیس ــریس ــوزشویادگی آم

ــانو ــفگســتردهایازمتقاضی ــرایطی ــریســپیدارراب ــهیادگی ــزآموزشــیزمین ومراک

مخاطبــانمهیــاســازیمکــهطبیعتــابــاافزایــشتعــدادافــرادآموزشپذیــرعــالوهبــر

ــهنحــو ــزب ــدنی ــهایجــادســرنخهــایفــروشجدی ــدســپیدارزمین توســعهجــدیبرن

ــدشــد. ــیفراهــمخواه مطلوب

تثبیت جایگاه سپیدار سیستم به عنوان رهبر بازار شرکتهای کوچک 

ظــرفچنــدســالاخیرســپیدارسیســتمبــابرنامهریــزیدقیقواعتمادســازیگســترده

دربــازار،زمینــهجــذبمشــتریانجدیــدرافراهــمنمــودهاســت.ازابتــدایســال99بــا

ــردیدرراســتای ــادرکشــور،شــرکترویکردهــایکارب ــروسکرون ــهشــیوعوی توجــهب
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راســتایحفــظجایــگاهخــوددربــازاررامدنظــرقــرارداد،تقویــتبازاریابــیدیجیتــالکــه

ــهنســبتدورهمشــابه ــروشب ــشاز55درصــدســرنخهایف ــشبی ــهافزای منجــرب

ســالگذشــتهوهمچنیــنارائــهخدمــاتمتنــوعپشــتیبانیوآمــوزشآنالیــنبــه

ــوده ــودهاســتکــهازجملــهاقدامــات9ماهــهســال1399ب ــانب مشــتریانومخاطب

اســت.

برنامــهاصلــیشــرکتبــرایمــدتباقیمانــدهتــاانتهــایســالنیــزتقویــتوتوســعه

شــبکهنماینــدگانفــروشوخدمــاتدرســطحکشــوربــاهــدفافزایــشکاردردســت

وفــروشبــهمشــتریانجدیــداســتتــادرکنــارتوســعهمحصــوالتوبرگــزاری

کمپینهــایتبلیغاتــیمــوردنظــر،شــرکتبتوانــدجهــشدرآمــدیقابــلمالحظــهای

راتجربــهکنــد.

درســپیدارسیســتمبــاارائــهمحصــوالتجدیــد،بهــرهگیــریازتکنولوژیهــایروزدنیــا،

پاســخگوییوارائــهخدمــتگســتردهبــهمشــتریاندرسراســرکشــور،توجــهبــهجلــب

رضایــتمشــتریان،نظــارتبــربــازارورقبــاوبــانــگاهاســتراتژیرقابتــی،شــرایطرابــرای

کســبرهبــریبــازارمحصــوالتشــرکتیفراهــمنمــودهاســتوبرنامــهداریــمبــاتحقــق

اهــدافبرنامــهایزمینــهگســترشایــنموضــوعرادرســالجــایوتثبیــتقطعــیآن

فراهــمنماییــم.

توسعه توان مدیریتی شرکت سپیدار

ــرکتو ــیش ــتمدیریت ــشظرفی ــزومافزای ــپیدارسیســتمول ــرتوســعهس ــزب تمرک

تقویــتالیــهمدیــرانپــسازهیاتمدیــرهومدیرعامــلبــهنحــویدردســتورکارقــرار

ــی ــفشــودومکانیزم ــایمختل ــهتوســعهســپیدارسیســتماززوای ــرب ــهمنج داردک

ایجــادنماینــدکــهدرطوالنــیمــدتمنجــربــهتحقــقحداکثــریکلیــهبرنامههــا

واهــدافاســتراتژیکشــرکتشــدهوتقویــتتــوانرقابتــیســپیدارسیســتمرادر

بازارهــایمحصولــیمختلــف،گســترششــبکهنماینــدگان،ورودبــهبازارهــایجدیــدو

قــدرتتصمیــمگیــریداخلــیســپیدارسیســتمرادرشــرایطبهینــهتــریقــراردهــد.

تثبیت رضایتمندی مشتریان از پشتیبانی

نــرمافزارهــايســپيداربــهگونــهايطراحــيشــدهانــدكــهبــاآمــوزشســادهیكاربــري،

كمتريــننيــازممكــنبــهپشــتيبانيراداشــتهباشــند.

بــاتوجــهبــهاهمیــتویــژهایکــههمــوارهمشــتریانبــرایســپیدارسیســتمداشــتهاند
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ــه ــيب ــاتكيف ــهخدم ــتارائ ــيدرجه ــيبصــورتفصل ــايمنظم داشــتهاندبرنامهه

ــاافزایــشنــرخرضایــتمشــتریاناز ــاب مشــترياندردســتوركارقــرارگرفتــهاســتت

خدمــاتپشــتیبانی،آموزشهــايكاربــري،رفــعخطاهــايلحظــهايوبهرهگيــرياز

ظرفيــتتيــممتخصــصدر9ماهــهاولســال1399،بــررویافزایــشرضایتمنــدی

ــد. ــزنماین مشــتریانتمرک

ــوددر ــایموج ــعخطاه ــدهورف ــینماین ــودبســتراینترنت ــابهب ســپیدارسیســتمب

خطــوطپشــتیبانیدرســرویسچــتآنالیــنوبررســیخطاهــایاحتمالــیتوســطتیــم

تولیــدتوانســتدرراســتایافزایــشوتثبیــتســطحرضایتمنــدیمشــتریانگامبردارد.

آمادگی برای عرضه اولیه سهام

ازآنجــاکــهســپیدارسیســتمقصــدپذیــرشوعرضــهســهامدربــازارفرابورسراداشــت

لــذادرنیمــهاولســال1399بــاتمرکــزبــرپیشــبردموضوعــاتموفــقبــهتغییــرنــوع

ــورسشــدودر1399/07/05 ــازاردومفراب ــزدب ــرشن ــاموپذی ــهســهامیع شــرکتب

تحــتشــماره11750نــزدســازمانبــورسواوراقبهــاداربــهثبــترســیدونمــادشــرکت

ــهثبــترســید.درنیمــه ــرانب ــام"ســپیدار"درتاریــخ1399/08/12درفرابــورسای ــان ب

ــهعرضــه15درصــداز ــزاریجلســهIPOنســبتب ــابرگ ــاریقصــدداردب دومســالج

ســهامخــوددرمرحلــهاولاقــدامنمایــد.

ســپیداردرتاریــخ23آذرمــاهیــکنشســتتخصصــیآنالیــنبــاهــدفآشــناییدقیــق

ــازار ــاحضــور60نفــرازفعــاالنب ــاســپیدارسیســتمب ــازارســرمایهب ــرتحلیلگــرانب ت

ســرمایهبرگــزارکــرد.
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 بخش سوم: مهمترین منابع، ریسک ها 
و روابط 
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سرمایه انسانی و فكری

ــاهســته شــرکتســپیدارسیســتمازابتــدادرطــرحکســبوکار،بــهعنــوانشــرکتیب

ــدود، ــراتمح ــدادنف ــمتع ــهعلیرغ ــودک ــفشــدهب ــکومتخصــصتعری ــیچاب اصل

شــبکهایازشــرکتهایبیرونــیرابــهمنظــورتوســعهفــروشوارائــهخدمــاتپــساز

فــروشدرسراســرکشــورمدیریــتمــیكــرد.تعــدادوترکیــبپرســنلمتخصــصدر

شــرکتســپيدارسيســتمبــراســاسســطحتحصيــالتوجنســیتدرنمودارهــایذيــل

نشــاندادهشــدهاســت.همچنــانانتظــارداريــمدرســالجــارينيــزبــاافزايــشســطح

تخصــصتيــمفعلــيوتوســعهتــوانمديريتــیبــاهســتهايكوچــك،مديريــتشــبكه

فــروشوســايرنماينــدگانرابــاقــوتدنبــالكنيــم.

ترکیبنیروهایمتخصصشرکتبهشرحزیراست:
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گزارش ریسک ها

هــدفازمديريــتريســک،عــالوهبــرشناســايیوکاهــشســطحريســکهایتاثیرگــذار

ــرموفقيــت ــاتوفرصتهايــیاســتکــهب ــرداریازامکان ــرموفقيــتســازمان،بهرهب ب

ســازمانمؤثــرهســتند.ازآنجــاکــهچابکــیدرشناســايیودرکتغييــراتمحيــطبيرونی

ودرونــيشــرکتهمــوارهازضــرورتبااليــیبرخــورداراســت،درادامــهبــهبررســیپنــج

دســتهازريســکهاپرداختــهشــدهاســت:

الف( حضور شرکت های نرم افزاری و رقبای خارجی: 

ــزاريدر ــوالتنرماف ــهمحص ــدوعرض ــهتولي ــتارتاپيدرزمين ــركتهاياس ــورش حض

داخــلكشــوروهمينطــوربــابرداشــتهشــدنتحريمهــاوحضــوررقبــايخارجــيممكن

اســتنگرانــيدرخصــوصتحــتتاثيــرقــرارگرفتــنبــازارســپيداررادرپيداشــتهباشــد.

درتمــامســالهايگذشــته،ســپيدارموفقيــتخــودرابــهجــزنرمافــزارجامــعوبــدون

خطایــیکــهتولیــدکــردهاســتدرزمینــهشبکهســازیونمایندگــیدرســطحکشــورو

ارتبــاطســازندهوآموزشــیخــوددردانشــگاههامیدانــدوتعــدادشــرکتهاواشــخاص

ــت. ــتردهاس ــیارگس ــتندبس ــپیدارهس ــزارس ــتفادهازنرماف ــداس ــهنیازمن ــیک حقیق

پاســخگوییبــهنیــازایــنحجــمازشــرکتهاواشــخاصحقیقــینیازمنــدشــبکهســازی

دقیقــیاســت.ســپیدارسیســتمبــااســتفادهازشــبکهگســتردهنماینــدگاندشــتو

ســپیداروآمــوزش،درایــنحــوزهموفــقعمــلکــردهاســتبنابرایــنشــرکتهایکوچکی

ــاایــنگســترگیواردشــوندوموفقیــتکســبکننــدنیازمنــد ــازاریب کــهبتواننــددرب

ــی ــایمدیریت ــانیوظرفیته ــعانس ــی،مناب ــایمال ــادیدرحوزهه ــرمایهگذاریزی س

ــای ــهنرمافزاره ــاواســتارتاپیباشــندک ــهشــرکتهاینوپ ــهچنانچ ــناینک اســتضم

ــا ــدي ــرکنن ــدمجموعــهســپیدارسیســتمراکاملت مناســبیداشــتهباشــندوبتوانن

حتــيشــركتهــايخارجــي،شــرکتســپیدارسیســتمآســیابــابرقــراريارتبــاطموثــربــه

جــايرقابــتمســيررابــرايمشــارکتهمافــزافراهــمخواهــدكــرد.

41



ب( ریسک صنعت: 

ــاتخصوصــاًدر ــاوریاطالع ــتفن ــوژیدرصنع ــراتتکنول ــهســرعتتغیی ــهب ــاتوج ب

ــدهحضــور ــنحــوزه،همــوارهپدی ــالندرای ــادفارغالتحصی ــزاروتعــدادزی حــوزهنرماف

رقیــبدرایــنبــازاروجــوددارد.اگــرچــهبســیاریازایــنشــرکتهایــاتیمهــادرهمــان

ابتــدایکاروپــسازمواجهــهبــاپیچیدگیهایــیکــهدرایــنصنعــتوجــوددارد،از

بــازاررقابــتحــذفمــیشــوند،امــاحداقــلدرمقیــاسکوچــک،همــوارهاحتمــال

حضــورمحصــوالتجدیــدوبعضــاًباکیفیــتدربــازاروجــوددارد.بــرایمقابلــهبــاایــن

ریســک،شــرکتســپیدارسیســتمبــاتمرکــزبــرفراینــدتولیــدونگهداشــتمحصــولو

اســتفادهبــهموقــعودرســتازتکنولوژیهــایروزدرصنعــتنرمافــزارتــالشمیکنــد

تــافاصلــهکیفــیمحصــوالتخــودراازرقبــابیشــترنمایــد.همچنیــنســپیدارسیســتم

بــاشــبکهفــروشوخدمــاتپــسازفــروشگســتردهخــوددرسراســرکشــور،امــکان

دسترســیآســانرابــرایمشــتریانفراهــمنمــودهاســت.

ج( ريسک نوسانات نرخ ارز و نقدينگی:

بــاتوجــهبــهطيــفوســيعمشــتريانووســعتحضــوردربازارکشــوربهطــورمعمول

وبــراســاسســوابقگذشــتهووضعيــتنقدينگــيفعلــي،پيــشبينــيميشــودشــرکت

ازوضعيــتنقدينگــيمناســبيبرخــوردارخواهــدبــود.ازطــرفديگــر،بــاتوجــهبــهعــدم

ارزبــريدرتوليــدمحصــوالتواجــرايفعاليتهــايجــاريســپيدارسيســتم،تغييــرات

ــن، ــد.بنابراي ــرارنميده ــرق ــتتأثي ــرکتراتح ــنش ــتقيماي ــورتمس ــهص ــرخارزب ن

ــرکترا ــوردکســبوکارش ــيدرم ــرخارزونقدينگ ــاناتن ــانوس ــطب ريســکهايمرتب

ــد. ــدنميکن تهدي

د( ريسک های مرتبط با قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت ها:

ــي ــروهازريســکهاشــاملريســکقوانيــنتجــارت،کار،تأميــناجتماعــي،مدن ــنگ اي

وجزايــي،قانــونبــازاراوراقبهــادارودســتورالعملهايمرتبــط،قوانيــنمالياتــي،

و مصوبــات و اداري ســالمت پولشــويي، حسابرســي، و حســابداري اســتاندارد

ــاتوجــهبــهوجــودنظارتهــاي مقــرراتســازمانفنــاوریاطالعــاتکشــوراســتکــهب

ــل ــنخصــوصقاب ــرونســازمانياثربخــش،اقدامــاتشــرکتدراي درونســازمانيوب

ــد. ــدنميکن ــرکتراتهدي ــيش ــلتوجه ــودهوريســکقاب ــولب قب
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ه( ريسک های عملياتی: 

ازاصليتريــنريســکهایحــوزهعملياتــيوکســبوکار،رقابــتدربــازاروجــذبمنابــع

ــر انســانيکارآمــددرداخــلکشــوراســت.اســتراتژيســپيدارسيســتم،حضــورموث

ــي ــرتوانمنديهــاوســرمايههايکنون ــهب ــاتکی ــانب ــاهمتاي ــتب ــازارهــدفورقاب درب

شــرکتاســت.

ازطــرفديگــر،فعاليتهــايمنابــعانســانيشــرکت،شــاملجــذب،نگهداشــت،آمــوزش

وتوســعهيکارکنــانجهــتشناســاييوکنتــرلريســکهايپيــشروازاثربخشــيالزم

برخــورداراســت.عــالوهبــرآندرجهــتنگهداشــتوتوســعهيمنابــعانســاني،شــرکت

ــت ــودراجه ــانيخ ــعانس ــايمناب ــشومهارته ــهدان ــدک ــالميکن ــهايرادنب برنام

ارائــهمحصــولوخدمــاتدرســطحگســتردهايازبــازارهــدفمهيــاســازد.
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بخش چهارم: نتایج عملیات، 
چشم اندازها و مهمترین معیارها و 

شاخص های عملکرد
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وضعیــت مالــی شــركت در دوره نــه ماهــه منتهــی بــه 
1399/09/30

صورتسودوزیانمجموعه

برآوردسال1399 درصدرشد دورهنهماههمنتهی
به1399/09/30

دورهنهماههمنتهیبه
1399/09/30

شرح

777,000 %94 277,420 538,407 درآمدهایعملياتی

)128,329( %20 )80,681( )96,831( بهایتمامشدهدرآمدهای
عملياتی

648,671 %124 196,739 441,576 سودناخالص

)36,195( %35 )19,573( )26,516( هزینههایفروش,اداریوعمومی

612,476 %134 177,166 415,060 سودعملیاتی

169,984 %310 34,236 140,414 خالصسایردرآمدها)هزینههای(
غیرعملیاتی

782,460 %163 211,402 555,474 سودقبلازمالیات

)3,455( )%85( )12,634( )1,930( مالیات

779,005 %178 198,768 553,544 سودخالص

ارقام به میلیون ریال

خالصهصورتوضعیتمالیشرکتاصلی

1398/12/29 1399/09/30 شرح

246,299 274,418 داراییهایغیرجاری

314,969 598,793 داراییهایجاری

561,268 873,211 جمعداراییها

523,530 786,840 حقوقمالکانه

8,371 12,694 بدهیهایغیرجاری

29,367 73,676 بدهیهایجاری

561,268 873,211 جمعحقوقمالکانهوبدهیها

ارقام به میلیون ریال
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صورتسودوزیانشرکتاصلی

برآوردسال
1399

درصد
رشد

دورهشش
ماههمنتهیبه
1398/09/30

دورهشش
ماههمنتهیبه
1399/09/30

شرح

777,000 %94 277,420 538,407 درآمدهایعملياتی

)128,329( %20 )80,681( )96,831( بهایتمامشده
درآمدهایعملياتی

648,671 %124 196,739 441,576 سودناخالص

)36,195( %35 )19,573( )26,516( هزینههایفروش,
اداریوعمومی

612,476 %134 177,166 415,060 سودعملیاتی

165,144 %285 35,996 138,664
خالصسایر

درآمدها)هزینههای(
غیرعملیاتی

777,620 %160 213,162 553,724 سودقبلازمالیات

)3,455( )%85( )12,634( )1,930( مالیات

774,165 %175 200,528 551,794 سودخالص

ارقام به میلیون ریال

توضیحاتمربوطبهصورتسودوزیانبهشرحذیلمیباشد.

درآمد حاصل از فروش و خدمات

درآمــدحاصــلازفــروشوخدمــاتشــركتاصلــیشــاملســهبخــشدرآمــدفــروش

)نرمافــزاروســختافزار(،پشــتیبانیوآمــوزشمیباشــدكــهدرادامــهبــهاختصــار

تشــریحخواهــدشــد.

درآمدهــایعملیاتــیشــرکتاصلــینســبتبــهدورهمشــابهســالگذشــتهحــدود94

درصــدافزایــشداشــتهاســت.

بــرآوردمیشــودمجمــوعدرآمدهــایعملیاتــیســال1399نســبتبــهعملکــردســال

1398حــدود103درصــدرشــدداشــتهباشــد.

درادامهبهبررسیجزییاتدرآمدهایحاصلازفروشوخدماتمیپردازیم:
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درآمد فروش )نرم افزار و سخت افزار(

ــهمــدتمشــابهســالگذشــتهحــدود100 ــزارشنســبتب ــزاردردورهگ ــدنرماف درآم

ــزارحــدود64درصــدرشــدداشــتهاســت. درصــدودرآمــدســختاف

درآمد پشتیبانی

درآمــدپشــتیبانیدردورهگــزارشنســبتبــهمــدتمشــابهســالگذشــتهحــدود57

درصــدرشــدداشــتهاســت.

هزینه های عملیاتی

هزینههــامتشــكلازدوگــروههزینههــایحقــوقودســتمزدوســایرهزینههــای

عمومــیمیباشــدكــهدردوســرفصلبهــایتمــامشــدهدرآمدهــایعملیاتــیو

ــدیشــدهاســت.مجمــوعهزینههــای ــروش،اداریوعمومــی،طبقهبن هزینههــایف

شــرکتاصلــیدربــازهزمانــیگــزارشحــدود23درصــدنســبتبــهدورهگذشــته

ــامربــوطبــهافزایــشهزینــههــایحقــوقودســتمزد رشــدداشــتهاســتکــهعمدت

میباشــد.

مجمــوعهزينههــابــرایســال1399نســبتبــهعملکــردســال1398بهطــورمتوســط

بــاحــدود21درصــدرشــدبــرآوردمیشــود.

درآمدهای غیرعملیاتی 

دوره بــه نســبت اصلــی شــرکت 1399 ســال ماهــه نــه غیرعملیاتــی درآمدهــای

مشــابهســالگذشــتهدرحــدود3برابــررشــدداشــتهاســت.ایــنرشــدعمدتــا

ــادرآمــدثابــتو بدلیــلســرمایهگذاریمــازادنقدینگــیدرســبدهایســرمایهگذاریب

میباشــد. ســهام ســبد در ســرمایهگذاری

همچنیــندرصــورتســودوزیــانتجمیعــیســودحاصــلازســرمایهگــذاریدرشــرکت

فنــاوراننویــنســپیدزایرانیــانبعــدازکســراســتهالکســرقفلیحاصــلازخریــدایــن

ــغبــر7.839میلیــونریــالمیباشــد. ســرمایهگذاریبال
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مالیات

شــرکتســپیدارسیســتمدرمــردادمــاهســال1398موفــقبــهدریافــتپروانــه

بهرهبــرداریازوزارتصنعــت،معــدنوتجــارتشــدهاســت.ازایــنرومطابــقبــامــاده

ــخشــروع ــا5ســالازتاری ــدیت ــرازیناشــیازفعالیتهــایتولی 132ق.م.م،درآمــداب

ــاتبصــره ــقب ــنمطاب ــاتمیباشــندهمچنی ــرمالی ــرخصف ــرداریمشــمولن بهــرهب

7مــاده105ق.م.منیــزبــهازایهــر10درصــدافزایــشدرآمــدابــرازیمشــمولمالیــات

-تــاســقف50درصــد،یــکدرصــدازنــرخمالیــات-بــهشــرطتســویهمالیــاتســالقبــل

ــی ــهشــدهمعافیتهــایمالیات ــیارائ ــشبین ــدداشــت؛درپی ــیخواهن ــفمالیات تخفی

ذکــرشــدهمنظــورگردیــدهاســت.
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نسبتهایمالیشرکتاصلی

دورهنهماهه
منتهیبه
1398/09/30

دورهنهماهه
منتهیبه
1399/09/30

نسبتمالی عنوان

4/46 8/13 نسبتجاری نقدینگی

4/31 8/05
نسبتآنی

0/13 0/10 نسبتبدهی اهرمی

0/15 0/11 نسبتبدهیبهحقوقمالکانه

0/88 0/90 نسبتمالكانه

0/47 0/81 نسبتبازدهمجموعدارايیها
سودآوری

0/54 0/91 نسبتبازدهحقوقمالکانه

0/98 0/85 نسبتنقدشوندگیسود

982 2356 جریاننقدیهرسهم-براساسآخرین
سرمایه

1003 2759 سودهرسهم)EPS(-براساسآخرین
سرمایه

%64 %77 نسبتسودعملیاتی

%77 %103 نسبتسودقبلازمالیات

%72 %102 نسبتسودخالص
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پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

ــی1399،پيشــنهادهیــاتمدیــرهتقســیم ــاتوجــهبــهپيشبينــيعملكــردســالمال ب

ــصمیباشــد. 75درصــدســودخال

بدیهــیاســتتصمیــمگیــرینهایــیدرخصــوصمیــزانســودنقــدیهــرســهمبــرای

ســالمالــی1399دراختیــارمجمــععمومــیعــادیصاحبــانســهاممــیباشــد.
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