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سخن اول

جزیره بزرگ اقتصاد دولتی

 

كارآفريني و بنگاه داري چه در ايران و چه در هر نقطه از دنيا كار 
راحتي نيست. در ايران موانع و مشكالتي براى ايجاد يك رشته 
فعاليت وجود دارد كه شايد شبيه موارد پيش رو در كشورهاي 

صنعتي و توسعه يافته نيست.
در ديار فرنگ و دنياي چشم بادامي ها،  به دليل داشتن 
سيستم هاي روان و سيستم هاى حمايتي، راه اندازي كسب و 
كارها راحت تر و سريع تر شكل مي گيرد و به همين دليل افراد و 
شركت هاى زيادي وارد اين عرصه مي شوند. همين آساني شروع 
كار، رقابت ها را  در اين ماراتن سخت تر و پيچيده تر مي كند و اگر 
تالش و برنامه ريزي مبتني بر مديريت علمي و تكنولوژي روز نباشد 
خيلي زود از فضاي توليد و رقابت حذف مي شوند و نامي هم از خود 

باقي نمي گذارند.
البته مي بينيم آنها و واحدهايي كه خود را به دانش روز مجهز 
مي كنند و نياز بازار و مصرف كنندگان را با سرعت، دقت و حساسيت 
الزم رصد مي كنند، نه تنها ده ها سال بلكه حتی برخی از واحدها نيم 
قرن، يك قرن و... در بازار مي مانند و جاودانه می شوند. فورد، جنرال 
موتورز، ميتسوبيشي، اي بي ام، تويوتا، سامسونگ، باير، فولكس 
واگن، مرسدس بنز، جنرال استيل، ال جي و صدها برند را مي توان 
در اين راستا نام برد كه چند نسل از فاميل و چند رده از سهامداران، 
اين شركت ها را رهبري كرده و هر روز اين كمپانی ها را در سطح 

داخلي بزرگ تر و در سطح دنيا مطرح تر كرده اند.
در ايران ما، يكي از موارد ايجاد واحد مولد يا بنگاه خدماتي، مواجه 
شدن با غول اقتصاد دولتي است. وقتي بيش از 80 درصد اقتصاد 
در اختيار دولت باشد و نهايتا نياز خود را از واحدهاي مرتبط با خود 
تامين مي كند، نهايتا فضاي زيادي براي مانور بنگاه ها در بخش 
خصوصي باقی نمي ماند و اغلب با دشوار ى هاي بسياري در ادامه 
راه روبه رو مي شوند و خيلي ها از ادامه راه باز مي مانند و عطايش را 
به لقايش می بخشند. ما بنا به داليلي كه موضوع اين مقاله نيست با 
بودن در يك فضاي سالمت و متكي با سيستم كارآمد تفاوت زيادي 
داريم و اگر بخواهيم روى قانون راه برويم از قافله عقب مي مانيم. 
نبودن يك سيستم مالياتي بي تبعيض و همچنين قانونمند 
موجب می شود فرصت هاي زيادي از دست كساني كه يا اصوال 
افراد قانون مداري هستند يا ترس از بدنامي ناشي از قانون گريزي 
دارند، بيرون برود. فعاليت قانوني موجب مي شود در مسابقه رقابت 
سرمايه هاي شخصی بيشتري به بازي بگيرد و از كسب سود منطقي 
به دليل افزايش قيمت تمام شده باز بماند و نهايتا تن به شكست دهد 
از كاروان كار و توليد خداحافظي كند و افسوس زيادي را در وجود 

خود براي از دست رفتن عمر و مايملكش بخورد.
از ديگر تفاوت هايي كه كار مولد در اين ديار و ديار مترقيه دارد، 
تاثير باالي نگرش سياسي در مقوله اقتصاد است. در زمان هاي 
دور كشورها براى مقاصد اقتصادي مي جنگيدند و كشورگشايي 
مي كردند، اما امروزه كشورگشايي و تسلط بر ديگران شكلش كامال 
تغيير كرده و با روش ها و سيستم هاي اقتصادي سياست را راهبري 
مي كند. نگاه سياسی به حركت هاي اقتصادي موجب می شود 
فعال اقتصادي نتواند حتي براي كوتاه مدت خود هدف گذاري و 
نقشه راه ترسيم كند. مثالي مي زنم؛ مي دانيم كه صادرات صنعتي 
و حتي كشاورزي و جنگيدن براي گرفتن سهمي از بازار با غول هاي 
بين المللي كاري است بس دشوار، در زمينه صدور خدمات فني 
كه سختي راه چند برابر مي شود. در اين شرايط صادركننده 
ايراني به رغم مكانيزم هاي محدوديتي، راهي در بازار يك نقطه از 
جهان مي يابد و پس از صرف زمان زياد و هزينه، شروع به ارسال 
كاال يا خدمات می كند، غافل از اينكه دفعتا يك سيستم سياسي و 
خلق الساعه ديواري مقابلش سبز می كند كه رابطه كااليي و تبادل 
پولي اش قطع مي شود و همه تجربه و اندوخته اش بر باد مي رود 
و در اين ميان هيچ بيمه و هيچ سيستم حمايتي دستاوردهاي 
ناخواسته از دست رفته را جبران نمی كند. كسب موفقيت در سطوح 
بين المللي در يك جزيره بسته و كم ارتباط تقريبا ناممكن است، 
بنابراين سياستمداران و سياست گذاران ما بايد كشتي در اختيار را 
طوري هدايت كنند كه بتوانند براساس راهبرد برد- برد و داشتن 
امنيت منطقی، سهم خود را از بازار جهاني بگيرند و اميد به تداوم 
رابطه ها و بده بستان ها داشته باشند. عالوه بر نبود يك استراتژي 
حتي كوتاه مدت قابل اتكا در خانواده بين الملل و عدم حضور در 
كمپين هاي اقتصادي، به تداوم بازار در فضاي داخلي نيز نمي توان 

دل بست و در ميان مدت اميدوار بود.
موانع تامين مواد و ابزار الزم، نبود نيروي كار ماهر و به دنبال 
آنها پايين بودن استاندارد مصرف و فقر جاري در اقشار زيادي 
از دهك هاي جامعه و نهايتا متغير بودن الگوى مصرف و سبد 
هزينه خانوارها از عواملي است كه ادامه كار و طرح توسعه را براي 

سرمايه گذار و توليدكننده مشكل مي كند.
در يك جمع بندي و براى به درازا نكشاندن بحث و خسته نشدن 
شما خواننده خوب، بايد گفت شنا كردن در يك رودخانه اگر نگوييم 
خروشان اما ناآرام، ورزيدگي ها و انعطاف پذيري هاي خاصي را 
مي طلبد، زيرا در ميانه راه بخش عظيمي از انرژي ات به هدر مي رود 
و خسته ات مي كند، اما اگر بتواني مرد اين ميدان باشي و زورق خود 
را از اين پيچ و خم هاى نفس گير، سالم به ساحل و مقصد برساني، 
حس خوب مفيد بودن و پرداختن موفقيت آميز به يك مسووليت 
اجتماعي و انساني وجودت را غرق نشاط می كند. مي گويند ارزش 
انسان ها به تاثير مثبتی است كه در محيط پيراموني خود می گذارند 
و اما من و چرا توليد؟ هرگز در انشاهاي دبستان و در مقابل اين 
موضوع انشا كه »مي خواهيد در آينده چه  كاره شويد؟« ننوشتم 
دلم مي خواهد صنعتگر يا مدير صنعتي شوم. همواره افكارم به سوي 
كارهايي كه در آن خدمت به ديگر انسان ها )ناگفته نماند كه راهبري 
يك واحد توليدي و اقتصادي نيز خود آينه مجسم يك كار مردمي 
و ايفاي مسووليت اجتماعي است( مدنظر و محسوس بود و آمال و 
آرزوهايم را شكل مي داد، شركت در برنامه هاى فوق برنامه درسي 
چون پيشاهنگ، در راستاي ايده هايي بود كه داشتم. معلم شدن، 
وكيل شدن، پليس  بودن، پزشك و پرستار شدن، كشاورز بودن و 
براي تامين غذاي مردم كشاورزي كردن از ايده هايي بود كه اغلب 

ذهنم را مشغول می كرد.
ادامه در صفحه27

درگفت وگو با مدیرعامل شرکت  سرمایه گذاری مسکن تهران مطرح شد

آسان ترین راه خانه دار شدن
دنیای اقتصاد: طی سال هاى اخير افزايش قيمت مسكن موجب افت 
معامالت ملكی در كشور و به خصوص كالن شهر تهران شده و در پی آن 
قدرت خريد متقاضيان كاهش  يافته است. هم اكنون بخش اعظمی از اقشار 
مختلف جامعه كه جزو دهك هاى متوسط و پايين هستند، حتی با اخذ وام 

و تسهيالت متعدد توانايی تامين خانه را ندارند.طی دو سال گذشته بسيارى 
از معادالت و محاسبات براى تقويت قدرت مالی خريداران مسكن ازجمله 
پس انداز و دريافت وام براى خريد خانه به هم خورده است. از طرف ديگر 
پرداخت اجاره هاى سنگين سبب شده بسيارى از متقاضيان، راهی جز هجوم 

به شهرک هاى اطراف تهران نداشته باشند. براساس آمارهاى اتخاذشده از 
جامعه، در حال حاضر انتظار براى خانه دار شدن در خوش بينانه ترين حالت 
به باالى 30 سال رسيده؛ البته اين انتظار بدون در نظر گرفتن تسهيالت 
ارزنده براى برخی دهك ها، باالى 50 سال و حتی يك قرن است. به گفته 

كارشناسان صنعت ساخت وساز، تسهيالت كنونی بانك ها كفاف 10 تا 15 متر 
از واحد مسكونی در مناطق متوسط را می دهد. بنابراين با اطمينان می توان 
ادعا داشت تنها با تمركز بر تسهيالت نمی توان متقاضيان كنونی جامعه را كه 

صفحه26بخش عمده آن جوانان هستند، خانه دار كرد.

احمد پورفالح
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره 

شرکت تولیدي و صنعتي سکو ایران

مدیرعامل »ویرپول«:

منتظر بازگشت
سریع رونق نباشید

دنیای اقتصاد: مديرعامل شركت لوازم خانگی »ويرپول« بر اين 
باور است كه احياى اقتصادى در دوران پساكرونا به تدريج و با 
گذشت زمان شكل خواهد گرفت و ناگهانی نخواهد بود. مارک 
بيتزر، مديرعامل بزرگ ترين توليدكننده لوازم خانگی جهان 
كه فروش ساالنه آن بالغ بر 20 ميليارد دالر است، در اين رابطه 
  U ،شكل باشد V افزود: احياى اقتصادى پساكرونا بيش از آنكه
شكل خواهد بود. بيتزر، با اشاره به اين موضوع گفت: »می دانم 
كه خيلی از افراد به دنبال  يك احياى سريع V شكل هستند. ما 
هم خيلی دوست داشتيم كه چنين اتفاقی رخ دهد، اما تصور 
نمی كنيم كه چنين چيزى به واقعيت بدل شود.« ريشه اين نظر 
بيتزر، در دو حوزه نهفته است. نخست، داده هاى مربوط به تقاضا 
براى محصوالت شركت ويرپول در چين و ايتاليا، دوكشورى كه 
پس از شيوع كوويد-19 تقاضاى آنالين در آنها دوباره صعودى 
شده، حاكی از آن است كه گر چه تقاضا براى لوازم برقی خانگی 
رو به افزايش است، اما در هر دوى اين كشورها روند اين افزايش 

ادامه درهمین صفحهباثبات و در عين حال كند است.

منتظر بازگشت سریع رونق نباشید
دوم بر اثر پاندمی كوويد-19، بازار مسكن آمريكا دچار بحران ديگرى 
همچون بحران مالی سال 2008-2009 نشده است. بيتزر بر اين باور 
است كه اين دست كم در حوزه لوازم خانگی به معناى آن است كه در 
پی شيوع ويروس جديد كرونا با ركودى با عمق كمتر مواجه خواهيم 
بود. بيتزر می گويد: »در حال حاضر ما بر اين باوريم كه همه نشانه ها 
از احياى تدريجیU  شكل حكايت دارند.« بيتزر خود جزو آن دسته از 
افراد است كه به جاى آنكه فقط از بهبود شرايط سخن گويد، براى تحقق 
آن هزينه هم می كند. شركت ويرپول يكی از معدود شركت هاى بزرگ 
آمريكايی است كه در گزارش درآمدى جديد خود يك دستورالعمل 
براى يك سال آينده منتشر كرده است.  اين گزارش نشان دهنده افت 
10 تا 15 درصدى فروش بوده است. اما بيتزر با اشاره به اينكه شركت 
ويرپول به مدت 74 سال متوالی سود سهام خود را پرداخت كرده، افزود 
كه بر خالف اغلب شركت هاى بزرگ آمريكايی توانسته است شاهد 
افزايش ارزش سهام خود باشد.  ارزش سهام ويرپول طی ماه گذشته 31 
درصد افزايش يافت و اين در شرايطی بود كه شاخص استاندارد اند پورز 
500 ،رشدى تنها 13 درصدى را در مدت مشابه شاهد بود.  درآمدهاى 
فصل نخست شركت ويرپول براى هر سهم بالغ بر 2/82 دالر بود كه از 
پيش بينی تحليلگران مبنی بر 2/56 دالر در هر سهم بيشتر بوده است. 
در اين فصل كل فروش ويرپول بالغ بر 4/32 ميليارد دالر بوده كه از 
4/28 ميليارد دالرى كه تحليلگران پيش بينی كرده بودند فراتر رفت.

امنیت فروشگاه ها با پیشرفته ترین فناوری  
ضدسرقت ایرانی

دنیای اقتصاد: شركت دانش بنيان »ايمن موج توس« با در نظر 
گرفتن نياز فروشگاه هاى كشور به دستگاه هاى امنيتی و ضدسرقت 
اجناس فروشگاهی، فعاليت در اين زمينه را در دستور كار خود داده 
است. اين شركت فناور كه در زمينه طراحی و توليد سخت افزارهاى برق 
و الكترونيك، ليزر، ميكروالكترونيك و مدار هاى الكترونيكی فعال است، 
توانسته است نياز فروشگاه ها به اين دستگاه ها را برطرف كند.  مدير عامل 
اين شركت دانش بنيان، شركت ايمن موج را بزرگ ترين توليدكننده 
گيت هاى فروشگاهی و تجهيزات جانبی در خاورميانه عنوان كرد. به گفته 
محمدصادق ثانوى، شركت ايمن موج بزرگ ترين توليد كننده گيت هاى 
فروشگاهی و تجهيزات جانبی در خاورميانه است. اين شركت از ابتدا 
هدف خود را حركت در مسير دانش روز دنيا قرار داد و AM را كه از برترين 
فناورى هاى محصوالت ضدسرقت فروشگاهی است و تنها تعداد محدودى 
از شركت هاى خارجی از آن استفاده می كنند را براى محصوالت خود 
انتخاب كرد. ثانوى در اين باره گفت: اين شركت نخستين و بزرگ ترين 
توليدكننده گيت هاى ضدسرقت فروشگاهی سرى SWG  و IMG در ايران 
است كه همين موضوع مورد استقبال بازار داخلی و همچنين بازارهاى 
خاورميانه قرار گرفته است. وى ادامه داد: در بخش طراحی و توسعه فناورى 
نيز با تكيه بر خودباورى و اعتماد به توانمندى هاى متخصصان داخلی 
محصوالتی با مزاياى منحصر به فرد جهانی توليد شده است.  محصوالت 
توليدى اين شركت در حال حاضر نياز بيش از 10هزار فروشگاه كشور را 
تامين كرده كه هر دستگاه نصب شده از سوى اين شركت در فروشگاه ها 
حداقل از خروج 500 دالرى ارز از كشور جلوگيرى كرده است.  ثانوى در 
پايان با اشاره به لزوم صادرات و ارز آورى اظهار كرد: در راستاى تحقق 
صادرات محصوالت، ايمن موج توس شركتی در عمان ثبت كرده است كه 
توليدات اين مجموعه را از عمان به كشورهاى ديگر به خصوص كشورهاى 

منطقه غرب آسيا صادر كند. 

زینب طاری: فعاليت موفق شركت هاى هلدينگ سرمايه گذارى 
در محيط اقتصادى پيچيده كنونی به شناسايی خطرهاى پيش رو 
بنگاه ها نياز دارد. تحليلگران معتقدند اين شناخت يكی از مهم ترين 
عوامل كاميابی و موفقيت شركت ها در دنيا به شمار می رود. در اين 
مسير توجه به مقوله ريسك از اهميت ويژه اى برخوردار است؛ چراكه 
شناسايی ريسك يكی از اولين مراحل مديريت آن بوده و با توجه به 
وجود ريسك هاى فراوان و همچنين لزوم صرف بهينه منابع در فضاى 
صنعت و تجارت، شناسايی ريسك ها داراى اهميت زيادى هستند. 
موسسه رتبه بندى اعتبارى برهان با استفاده از تخصص و تجارب 
شركت هاى معتبر داخلی و خارجی يكی از موسساتی است كه با 
اعتبارسنجی ريسك ها، سرمايه گذاران را حمايت و شناخت بهترى 

پيش روى آنها قرار می دهد.
19 آذر سال 1376 شركت رتبه بندى اعتبارى برهان بعد از 
دريافت مجوز تاسيس از سازمان بورس، ثبت شد. اين شركت 
به عنوان اولين نهاد مستقل و دانش محور با تجميع تخصص، 
تجربه و حسن شهرت بنيان گذاران خود، به منظور راه اندازى و 
توسعه خدمات رتبه بندى اعتبارى و مشاوره تخصصی به عنوان 
حلقه مفقوده تامين مالی و مديريت ريسك در بازار سرمايه ايران، 
پا به عرصه اقتصاد كشور گذاشت. برهان تاكنون توانسته در دو 
حوزه »رتبه بندى اعتبارى« و »درجه بندى عملكرد صندوق هاى 
سرمايه گذارى« فعاليت كند. همچنين از مهر 98، شركت برهان، 
ارزيابی شاخص هاى كيفی كسب وكار فعاالن اقتصادى را با همكارى 

وزارت صمت آغاز كرده است.
از سوى ديگر، در كنار جمعی از خبرگان و مديران باسابقه 
نهادهاى مالی كشور به عنوان موسسين اين شركت، موسسه 
رتبه بندى اعتبارى VIS به عنوان يكی از موسسين كانون موسسات 
رتبه بندى اعتبارى آسيايی با سابقه بيست ساله در اين حوزه در 
كشورهاى پاكستان، بحرين، تركيه، بنگالدش، عربستان و چين 

قرار دارد. 
دانش فنی و متدلوژى هاى موسسه برهان ابتدا توسط شركت 
رتبه بندى DCR  آمريكا شكل گرفت و در ادامه به  دليل مشاركت ها 
  RAM،ژاپن JCR و تفاهم نامه هاى منعقده با موسسات ديگرى نظير
مالزى، تكميل و به روزرسانی شد. به عالوه  VIS دانش فنی خود 
را به موسسه IIRA در بحرين نيز انتقال داده و در حال راه اندازى 
و تاسيس شركت هاى رتبه بندى در عربستان و تركيه همزمان با 
ايران است. همچنين برهان سابقه رتبه بندى ابزارهاى اسالمی را 
داشته كه مزيت زيادى براى بازار سرمايه كشور محسوب می شود. 
از سوى ديگر، شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران با سابقه 
 12ساله در رتبه سنجی اعتبارى اشخاص حقيقی و حقوقی 
)Credit Scoring( به عنوان يكی از سهامداران رتبه بندى اعتبارى 
برهان، نقش سازنده اى در انتقال تجربه و تكميل كننده خدمات قابل 

ارائه از سوى اين شركت داشته است.
طبق برنامه هاى تعريف شده، اهداف شركت برهان در دو بخش 
»ارائه خدمات پاک، شفاف و كارآ به استفاده كنندگان« و »ارائه 
راه حل هاى مفيد براى توسعه بازار سرمايه كشور« جانمايی شده 
و كسب جايگاه نخست در بين شركت هاى رتبه بندى داخل 
كشور و قرار گرفتن در بين 5 شركت رتبه بندى منطقه خاورميانه 
تا سال1410، چشم اندازى است كه سياست گذاران برهان براى 

اين شركت متصور هستند. »دنياى اقتصاد« در گفت وگو با قاسم 
محسنی، مديرعامل شركت رتبه بندى برهان، به بررسی فعاليت ها 

و اقدامات اين موسسه اعتبارسنجی پرداخته است.
 ماموریت های موسسات رتبه بندی

يكی از سواالت متداول درخصوص بسيارى از شركت ها اين 
است كه چه نيازى در جامعه احساس شده كه به يك ايده جامه 
عمل پوشانده شده است؟ محسنی معتقد است: برهان براى 
كاهش ريسك ها وارد عمل شده و به اعتقاد من ذات شكل گيرى 
اين موسسه، ايجاد شفافيت اطالعات است. او در ادامه افزود: در 
زمينه بازدهی هاى اوراق بهادار و همچنين شركت ها اقداماتی 
انجام می شود، اما تاكنون درمورد ريسك ها گامی برداشته نشده و 

در واقع می توان گفت اطالعات دقيقی وجود ندارد. به همين منظور 
موسسه اعتبارى برهان، در جهت شفاف سازى در زمينه ريسك ها 
وارد عمل شد. زيرا سرمايه گذار براى تصميم گيرى بايد به دو مورد 
توجه داشته باشد؛ »بازدهی« و »ريسك«. به اعتقاد محسنی اگر 
سرمايه گذار فرمول هر كدام از اين دو بخش را نداند نمی تواند 
تصميم بگيرد و اين ابزارها دو بازوى تصميم گير براى سرمايه گذاران 

محسوب می شوند.
البته به گفته محسنی، موسسات رتبه بندى اعتبارى می توانند 
در زمينه هاى ديگرى هم فعاليت داشته باشند. درجه بندى عملكرد 
صندوق هاى سرمايه گذارى يكی ديگر از اين اقدامات است كه به 
سرمايه گذاران كمك می كند صندوق ها را با يكديگر مقايسه كنند. 
او در ادامه افزود: رتبه بندى از نظر كيفيت مديريت در شركت ها 
و صندوق هاى سرمايه گذارى، از ديگر فعاليت هاى موسسات 
رتبه بندى اعتبارى به شمار می رود كه اين قدرت را به سرمايه گذاران 
می دهد كه كيفيت مديريت شان را بسنجند. رتبه بندى حاكميتی 
شركتی هم از مسائل بسيار مهمی است كه بايد به آن توجه كرد. به 
دليل اينكه ما در فضاى بخش خصوصی فعاليت داريم، بايد چارچوب 
بخش خصوصی را پياده كنيم. محسنی افزود: يكی از چارچوب هاى 
مهمی كه مديريت را پاسخگو و در مقابل ذى نفعان كنترل می كند، 
چارچوب حاكميتی شركتی است. بنابراين ما هم بايد پياده سازى 
اين مدل را جدى بگيريم، همان طور كه بسيارى از كشورها امروز 
طبق اين نقشه راه حركت می كنند. اگر شركت ها از نظر حاكميتی 
رتبه بندى شوند، مشخص می شود تا چه اندازه به استانداردهاى 

جهانی نزديك شده ايم.
به گفته مدير عامل شركت رتبه بندى اعتبارى برهان، به طور 
كلی موسسات رتبه بندى اعتبارى به عنوان يك شخصيت حرفه اى 
مستقل، راجع به يكسرى اطالعات درمورد شركت ها اظهارنظر 

می كنند كه براى سرمايه گذاران كارآمد است. محسنی تصريح كرد: 
می توان گفت كار ما حمايت از سرمايه گذاران است. اگر سرمايه گذار 
يكسرى اطالعات بخواهد بايد از مديريت بگيرد، اما در بيشتر موارد 
اين اطمينان وجود ندارد و اين گمان می رود كه اطالعات اشتباه و 
مديريت به نفع خود اطالعات را دستكارى كرده باشد. در اين بين 
بايد يك شخصيت مستقل وجود داشته باشد كه اطالعات را بررسی 

و اطمينان را به بدنه شركت ها تزريق كند.
 »برهان« در سال 98

محسنی معتقد است: در زمينه الزامی كردن رتبه بندى اعتبارى 
اوراق بهادار، سال گذشته هيچ اتفاق خاصی رخ نداد؛ ضمن اينكه 
قانونی مصوب شد كه نه تنها جذاب نيست بلكه آنقدر سخت است 
كه شركت ها به سمت آن نمی روند كه به دليل جايگزينی ضامن، 
رتبه بندى اعتبارى شوند. او در ادامه گفت: اما سال گذشته يك 
پيشنهاد به سازمان بورس ارائه شد كه البته هنوز بازخوردى دريافت 
نكرده ايم. اين پيشنهاد از اين قرار بود كه همين مقرراتی كه براى 
انتشار ضامن الزامی شده همچنان وجود داشته باشد و هر فردى 
كه تمايل دارد، بدون هيچ گونه مانعی اوراق خود را منتشر كند. اما 
در مقابل يك بازار ديگر به نام بازار اوراق رتبه بندى شده تشكيل 
شود كه در آن ساختار رتبه بندى الزامی باشد، اما وجود ضامن، 
پذيره نويس و بازارگردان اختيارى باشد. او اضافه كرد: همچنين 
عرضه اين اوراق هم به صورت ثبت سفارش دفترى باشد، به اين 
معنی كه قيمت توسط تقاضا تعيين شود. به اين ترتيب با توجه 
به ريسكی كه البته از طريق رتبه بندى اعتبارى مشخص می شود، 
قيمت اين اوراق تعيين و اعالم می شود. بنابراين بازه اوراق در بازار 
تعيين و از اين طريق، كارمزد 6 درصدى ضامن و بازارگردان حذف 
می شود و در مقابل به بازدهی كه به سرمايه گذار داده می شود، 
اضافه خواهد شد. به گفته محسنی اين اوراق بايد به كسانی فروخته 
شود كه تحمل ريسك را دارند و به عنوان سرمايه گذاران آگاه 

تعريف شوند.
 استراتژی های امسال

مديرعامل شركت رتبه بندى اعتبارى برهان درمورد اينكه اين 
موسسه در سال پيش رو چه برنامه هايی دارد، گفت: يكی از كارهاى 
حجيم ما، كارهايی است كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط 
است كه به واسطه آن تعداد مراجعه كنندگان به ما افزايش داشته 
است. او افزود: درجه بندى عملكرد صندوق ها را همچنان در سال 99 
ادامه خواهيم داد و متدلوژى رتبه بندى كيفيت مديريت صندوق هاى 
سرمايه گذارى و شركت هاى سبدگردان را تنظيم كرده ايم. همچنين 

متدلوژى رتبه بندى خريد اوراق دين را هم تنظيم كرده ايم.
محسنی در ادامه با اشاره به اينكه رتبه بندى اعتبارى براساس 
قانون براى صدور چك اجبارى شده است، اظهار كرد: ما مدلی را 
طراحی كرده ايم كه براساس مكانيزم آن تنها براى شركت هايی كه 
صورت هاى مالی دارند، به صورت اتوماتيك با دريافت اطالعات، 
رتبه بندى اعتبارى  آنها اعالم خواهد شد. به گفته محسنی هنوز 
براى اشخاص حقيقی به دليل اينكه به اطالعات الزم دسترسی 
نداشته اند، نتوانسته اند اين مكانيزم را پياده سازى كنند. او معتقد 
است اگر اين قانون اجرايی شود تعداد زيادى از افراد بايد رتبه بندى 
شوند؛ زيرا صدور دسته چك هايشان بسته به اين است كه رتبه بندى 

تعيين شده باشد.

»موسسه رتبه بندی اعتباری برهان« چگونه از سرمایه گذاران حمایت می کند؟

اعتبارسنجی ریسک  شرکت ها
ادامه از همین صفحه

دانش بنیان ها

انفجار پالسما در معادن ُسرمک
دنیای اقتصاد:  در سال هاى اخير در شركت معادن سرمك با استفاده از فناورى روز دنيا قير طبيعی )ژيلسونيت( از معدن 
گراوه قصرشيرين استخراج شده و در كارخانه فرآورى و توليد پودر ميكرونيزه بيستون كرمانشاه توليد می  شود. اين واحد 
به عنوان بزرگ ترين تامين كننده واحدهاى قير، ايزوگام و همچنين صادركننده اين محصول باكيفيت شناخته شده 
است. شركت معادن سرمك با ظرفيت توليد ساالنه 10هزار تن ژيلسونيت نخستين توليدكننده و فرآورى كننده اين ماده 
در ايران به شمار می رود. همچنين ظرفيت اين شركت در زمينه سنگ آهن 5 ميليون تن، كنسانتره سرب 10هزار تن و 
كنسانتره روى 20 هزار تن در سال است. به گفته مديرعامل معادن سرمك، 450 نفر به صورت مستقيم در اين معادن 
مشغول به كار هستند.  حسين حسينقلی مديرعامل شركت معادن سرمك در گفت وگو با  »دنياى اقتصاد« عنوان كرد: 
شركت معادن سرمك در چند بخش فعاليت دارد، يك بخش فعاليت آن مربوط به معدن سرب در مالير است كه در آنجا 

صفحه26يك معدن زيرزمينی و روباز به نام »آهنگران« مشغول به فعاليت است كه سنگ آهن هماتيت دارد. 

»ایرالکو«  در مسیر توسعه 
دنیای اقتصاد: از اوايل قرن بيستم به توليد صنعتی فلز آلومينيوم توجه خاصی شد و استفاده از اين فلز در جنگ 
جهانی اول و دوم در ساخت هواپيما و ساير سالح هاى نظامی بر اهميت توليد اين فلز افزود؛ به نحوى كه به سرعت 
مقدار توليد آن از مجموعه تمام فلزات غيرآهنی بيشتر شد و استفاده از اين فلز در تمام صنايع از جمله حمل و 
نقل، مخابرات، ساختمان، اتومبيل سازى، صنايع بسته بندى غذايی و دارويی گسترش يافت تا حدى كه امروزه 
امكان زندگی بدون استفاده روزانه از اين فلز وجود ندارد. خصوصيات بارز اين فلز را می توان در سبك بودن، قابل 
انعطاف بودن، ضد زنگ زدگی، هادى الكتريسيته، قابل تبديل شدن به آلياژهاى مختلف، قابل چكش خورى و 
نازک شدن، قابل بازيافت و ذوب مجدد بودن خالصه كرد. با توجه به اينكه بخش عمده اى از قيمت تمام شده 
توليد اين فلز را انرژى تشكيل می دهد، تدريجا در دو دهه گذشته كشورهاى داراى نفت و گاز از جمله كشورهاى 

صفحه27حاشيه خليج فارس توانسته اند سهم قابل توجهی از توليد جهانی را به خود اختصاص دهند.
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