«ایرالکو» در مسیر توسعه

اخبارشرکت خود را
بهآدرس  sherkat@den.irارسالکنید.

دنیای اقتصاد :از اوایل قرن بیستم به تولید صنعتی فلز آلومینیوم توجه خاصی شد و استفاده از این فلز در جنگ
جهانی اول و دوم در ساخت هواپیما و سایر سالحهای نظامیبر اهمیت تولید این فلز افزود؛ به نحوی که به سرعت
مقدار تولید آن از مجموعه تمام فلزات غیرآهنی بیشتر شد و استفاده از این فلز در تمام صنایع از جمله حمل و
نقل ،مخابرات ،ساختمان ،اتومبیلسازی ،صنایع بستهبندی غذایی و دارویی گسترش یافت تا حدی که امروزه
امکان زندگی بدون استفاده روزانه از این فلز وجود ندارد .خصوصیات بارز این فلز را میتوان در سبک بودن ،قابل
انعطاف بودن ،ضد زنگزدگی ،هادی الکتریسیته ،قابل تبدیل شدن به آلیاژهای مختلف ،قابل چکشخوری و
نازک شدن ،قابل بازیافت و ذوب مجدد بودن خالصه کرد .با توجه به اینکه بخش عمدهای از قیمت تمام شده
تولید این فلز را انرژی تشکیل میدهد ،تدریجا در دو دهه گذشته کشورهای دارای نفت و گاز از جمله کشورهای
حاشیه خلیجفارس توانستهاند سهم قابلتوجهی از تولید جهانی را به خود اختصاص دهند.
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سخن اول

جزیره بزرگ اقتصاد دولتی
احمد پورفالح
مدير عامل و نايبرئيس هياتمديره
شركت توليدي و صنعتي سكو ايران

كارآفريني و بنگاهداري 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 پيشرو در كشورهاي
صنعتي و توسعهيافته نيست.
در ديار فرنگ و دنياي چشم باداميها ،به دليل داشتن
سيستمهاي روان و سيستمهاى حمايتي ،را هاندازي كسبو
كارها راحتتر و سريعتر شكل ميگيرد و به همين دليل افراد و
شركتهاى زيادي وارد اين عرصه ميشوند .همين آساني شروع
كار ،رقابتها را در اين ماراتن سختتر و پيچيدهتر ميکند و اگر
تالش و برنامهريزي مبتني بر مديريت علمي و تكنولوژي روز نباشد
خيلي زود از فضاي توليد و رقابت حذف ميشوند و نامي هم از خود
باقي نميگذارند.
البته ميبينيم آنها و واحدهايي كه خود را به دانش روز مجهز
ميكنند و نياز بازار و مصرفكنندگان را با سرعت ،دقت و حساسيت
الزم رصد ميكنند ،نهتنها دهها سال بلكه حتی برخی از واحدها نيم
قرن ،يك قرن و ...در بازار ميمانند و جاودانه میشوند .فورد ،جنرال
موتورز ،ميتسوبيشي ،اي بي ام ،تويوتا ،سامسونگ ،باير ،فولكس
واگن ،مرسدس بنز ،جنرال استيل ،الجي و صدها برند را ميتوان
در اين راستا نام برد كه چند نسل از فاميل و چند رده از سهامداران،
این شرکتها را رهبري کرده و هر روز این کمپانیها را در سطح
داخلي بزرگتر و در سطح دنیا مطرحتر کردهاند.
در ايران ما ،يكي از موارد ايجاد واحد مولد يا بنگاه خدماتي ،مواجه
شدن با غول اقتصاد دولتي است .وقتي بيش از  80درصد اقتصاد
در اختيار دولت باشد و نهايتا نياز خود را از واحدهاي مرتبط با خود
تامين ميكند ،نهايتا فضاي زيادي براي مانور بنگاهها در بخش
خصوصي باقی نميماند و اغلب با دشواریهاي بسياري در ادامه
راه روبهرو ميشوند و خيليها از ادامه راه باز ميمانند و عطایش را
به لقایش میبخشند .ما بنا به داليلي كه موضوع اين مقاله نیست با
بودن در يك فضاي سالمت و متكي با سيستم كارآمد تفاوت زيادي
داريم و اگر بخواهيم روى قانون راه برويم از قافله عقب ميمانيم.
نبودن يك سيستم مالياتي بيتبعيض و همچنين قانونمند
موجب میشود فرصتهاي زيادي از دست كساني كه يا اصوال
افراد قانونمداري هستند يا ترس از بدنامي ناشي از قانونگريزي
دارند ،بيرون برود .فعاليت قانوني موجب ميشود در مسابقه رقابت
سرمايههاي شخصى بيشتري به بازي بگيرد و از كسب سود منطقي
به دليل افزايش قيمت تمامشده باز بماند و نهايتا تن به شكست دهد
از كاروان كار و توليد خداحافظي کند و افسوس زيادي را در وجود
خود براي از دست رفتن عمر و مايملكش بخورد.
از ديگر تفاوتهايي كه كار مولد در اين ديار و ديار مترقيه دارد،
تاثير باالي نگرش سياسي در مقوله اقتصاد است .در زمانهاي
دور كشورها برای مقاصد اقتصادي ميجنگيدند و كشورگشايي
ميکردند ،اما امروزه كشورگشايي و تسلط بر ديگران شكلش كامال
تغيير كرده و با روشها و سيستمهاي اقتصادي سياست را راهبري
ميكند .نگاه سياسى به حركتهاي اقتصادي موجب میشود
فعال اقتصادي نتواند حتي براي كوتاهمدت خود هدفگذاري و
نقشه راه ترسيم کند .مثالي ميزنم؛ ميدانيم كه صادرات صنعتي
و حتي كشاورزي و جنگيدن براي گرفتن سهمي از بازار با غولهاي
بينالمللي كاري است بس دشوار ،در زمينه صدور خدمات فني
كه سختي راه چند برابر ميشود .در اين شرايط صادركننده
ايراني بهرغم مكانيزمهاي محدوديتي ،راهي در بازار يك نقطه از
جهان مييابد و پس از صرف زمان زیاد و هزينه ،شروع به ارسال
كاال يا خدمات میکند ،غافل از اينكه دفعتا يك سيستم سياسي و
خلقالساعه ديواري مقابلش سبز میکند كه رابطه كااليي و تبادل
پولياش قطع ميشود و همه تجربه و اندوختهاش بر باد ميرود
و در این میان هيچ بيمه و هيچ سيستم حمايتي دستاوردهاي
ناخواسته از دست رفته را جبران نمیکند .كسب موفقيت در سطوح
بينالمللي در يك جزيره بسته و كمارتباط تقريبا ناممكن است،
بنابراين سياستمداران و سياستگذاران ما بايد كشتي در اختيار را
طوري هدايت كنند كه بتوانند براساس راهبرد برد -برد و داشتن
امنيت منطقى ،سهم خود را از بازار جهاني بگيرند و اميد به تداوم
رابطهها و بدهبستانها داشته باشند .عالوه بر نبود يك استراتژي
حتي كوتاهمدت قابل اتكا در خانواده بينالملل و عدم حضور در
كمپينهاي اقتصادي ،به تداوم بازار در فضاي داخلي نيز نميتوان
دل بست و در ميانمدت 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 دهكهاي جامعه و نهايتا متغير بودن الگوى مصرف و سبد
هزينه خانوارها از عواملي است كه ادامه كار و طرح توسعه را براي
سرمايهگذار و توليدكننده مشکل ميکند.
در يك جمعبندي و برای به درازا نكشاندن بحث و خسته نشدن
شما خواننده خوب ،باید گفت شنا كردن در يك رودخانه اگر نگوييم
خروشان اما ناآرام ،ورزيدگيها و انعطافپذيريهاي خاصي را
ميطلبد ،زیرا در ميانه راه بخش عظيمي از انرژيات به هدر ميرود
و خستهات ميكند ،اما اگر بتواني مرد اين ميدان باشي و زورق خود
را از اين پيچ و خمهاى نفسگير ،سالم به ساحل و مقصد برساني،
حس خوب مفيد بودن و پرداختن موفقيتآميز به يك مسووليت
اجتماعي و انساني وجودت را غرق نشاط میکند .ميگويند ارزش
انسانها به تاثير مثبتى است كه در محيط پيراموني خود میگذارند
و اما من و چرا توليد؟ هرگز در انشاهاي دبستان و در مقابل اين
موضوع انشا كه «ميخواهيد در آينده چه كاره شويد؟» ننوشتم
دلم ميخواهد صنعتگر يا مدير صنعتي شوم .همواره افكارم به سوي
كارهايي كه در آن خدمت به ديگر انسانها (ناگفته نماند كه راهبري
يك واحد توليدي و اقتصادي نيز خود آینه مجسم يك كار مردمي
و ايفاي مسووليت اجتماعي است) مدنظر و محسوس بود و آمال و
آرزوهايم را شكل ميداد ،شركت در برنامههاى فوق برنامه درسي
چون پيشاهنگ ،در راستاي ايدههايي بود كه داشتم .معلم شدن،
وكيل شدن ،پليس بودن ،پزشک و پرستار شدن ،كشاورز بودن و
براي تامين غذاي مردم كشاورزي كردن از ايدههايي بود كه اغلب
ذهنم را مشغول میکرد.
ادامه در صفحه27
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گروه شرکتها
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انفجار پالسما در معادن ُسرمک

دنیای اقتصاد :در سالهای اخیر در شرکت معادن سرمک با استفاده از فناوری روز دنیا قیر طبیعی (ژیلسونیت) از معدن
گراوه قصرشیرین استخراج شده و در کارخانه فرآوری و تولید پودر میکرونیزه بیستون کرمانشاه تولید میشود .این واحد
بهعنوان بزرگترین تامینکننده واحدهای قیر ،ایزوگام و همچنین صادرکننده این محصول باکیفیت شناخته شده
است .شرکت معادن سرمک با ظرفیت تولید ساالنه 10هزار تن ژیلسونیت نخستین تولیدکننده و فرآوریکننده این ماده
در ایران بهشمار میرود .همچنین ظرفیت این شرکت در زمینه سنگآهن  5میلیون تن ،کنسانتره سرب 10هزار تن و
کنسانتره روی  20هزار تن در سال است .به گفته مدیرعامل معادن سرمک 450 ،نفر به صورت مستقیم در این معادن
مشغول به کار هستند .حسین حسینقلی مدیرعامل شرکت معادن سرمک در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد:
شرکت معادن سرمک در چند بخش فعالیت دارد ،یک بخش فعالیت آن مربوط به معدن سرب در مالیر است که در آنجا
یک معدن زیرزمینی و روباز به نام «آهنگران» مشغول به فعالیت است که سنگآهن هماتیت دارد.
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آسانترین راه خانهدارشدن
درگفتوگو با مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران مطرح شد

دنیا یاقتصاد :طی سا لهای اخیر افزایش قیمت مسکن موجب افت
معامالت ملکی در کشور و بهخصوص کالنشهر تهران شده و در پی آن
ش یافته است .هماکنون بخش اعظمی از اقشار
قدرت خرید متقاضیان کاه 
مختلف جامعه که جزو دهکهای متوسط و پایین هستند ،حتی با اخذ وام

و تسهیالت متعدد توانایی تامین خانه را ندارند.طی دو سال گذشته بسیاری
از معادالت و محاسبات برای تقویت قدرت مالی خریداران مسکن ازجمله
پسانداز و دریافت وام برای خرید خانه بههمخورده است .از طرف دیگر
پرداخت اجارههای سنگین سبب شده بسیاری از متقاضیان ،راهی جز هجوم

به شهرکهای اطراف تهران نداشته باشند .براساس آمارهای اتخاذشده از
جامعه ،در حال حاضر انتظار برای خانهدار شدن در خوشبینانهترین حالت
به باالی  30سال رسیده؛ البته این انتظار بدون در نظر گرفتن تسهیالت
ارزنده برای برخی دهکها ،باالی  50سال و حتی یک قرن است .به گفته

کارشناسان صنعت ساختوساز ،تسهیالت کنونی بانکها کفاف 10تا 15متر
از واحد مسکونی در مناطق متوسط را میدهد .بنابراین با اطمینان میتوان
ادعا داشت تنها با تمرکز بر تسهیالت نمیتوان متقاضیان کنونی جامعه را که
بخش عمده آن جوانان هستند ،خانهدار کرد.
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مدیرعامل «ویرپول»:

منتظربازگشت
سریع رونقنباشید

دنیای اقتصاد :مدیرعامل شرکت لوازم خانگی «ویرپول» بر این
باور است که احیای اقتصادی در دوران پساکرونا بهتدریج و با
گذشت زمان شکل خواهد گرفت و ناگهانی نخواهد بود .مارک
بیتزر ،مدیرعامل بزرگترین تولیدکننده لوازم خانگی جهان
که فروش ساالنه آن بالغ بر  20میلیارد دالر است ،در این رابطه
افزود :احیای اقتصادی پساکرونا بیش از آنکه  Vشکل باشدU ،
شکل خواهد بود .بیتزر ،با اشاره به این موضوع گفت« :میدانم
که خیلی از افراد به دنبال یک احیای سریع  Vشکل هستند .ما
هم خیلی دوست داشتیم که چنین اتفاقی رخ دهد ،اما تصور
نمیکنیم که چنین چیزی به واقعیت بدل شود ».ریشه این نظر
بیتزر ،در دو حوزه نهفته است .نخست ،دادههای مربوط به تقاضا
برای محصوالت شرکت ویرپول در چین و ایتالیا ،دوکشوری که
پس از شیوع کووید 19-تقاضای آنالین در آنها دوباره صعودی
شده ،حاکی از آن است که گر چه تقاضا برای لوازم برقی خانگی
رو به افزایش است ،اما در هر دوی این کشورها روند این افزایش
باثبات و در عین حال کند است.
ادامه درهمین صفحه

«موسسه رتبهبندی اعتباری برهان» چگونه از سرمایهگذاران حمایت میکند؟

ک شرکتها
اعتبارسنجی ریس 

زینب طاری :فعالیت موفق شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری
در محیط اقتصادی پیچیده کنونی به شناسایی خطرهای پیشرو
بنگاهها نیاز دارد .تحلیلگران معتقدند این شناخت یکی از مهمترین
عوامل کامیابی و موفقیت شرکتها در دنیا بهشمار میرود .در این
مسیر توجه به مقوله ریسک از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه
شناسایی ریسک یکی از اولین مراحل مدیریت آن بوده و با توجه به
وجود ریسکهای فراوان و همچنین لزوم صرف بهینه منابع در فضای
صنعت و تجارت ،شناسایی ریسکها دارای اهمیت زیادی هستند.
موسسه رتبهبندی اعتباری برهان با استفاده از تخصص و تجارب
شرکتهای معتبر داخلی و خارجی یکی از موسساتی است که با
اعتبارسنجی ریسکها ،سرمایهگذاران را حمایت و شناخت بهتری
پیشروی آنها قرار میدهد.
 19آذر سال  1376شرکت رتبهبندی اعتباری برهان بعد از
دریافت مجوز تاسیس از سازمان بورس ،ثبت شد .این شرکت
بهعنوان اولین نهاد مستقل و دانشمحور با تجمیع تخصص،
تجربه و حسنشهرت بنیا نگذاران خود ،بهمنظور را هاندازی و
توسعه خدمات رتبهبندی اعتباری و مشاوره تخصصی بهعنوان
حلقه مفقوده تامین مالی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران،
پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت .برهان تاکنون توانسته در دو
حوزه «رتبهبندی اعتباری» و «درجهبندی عملکرد صندوقهای
سرمایهگذاری» فعالیت کند .همچنین از مهر  ،98شرکت برهان،
ارزیابی شاخصهای کیفی کسبوکار فعاالن اقتصادی را با همکاری
وزارت صمت آغاز کرده است.
از سوی دیگر ،در کنار جمعی از خبرگان و مدیران باسابقه
نهادهای مالی کشور بهعنوان موسسین این شرکت ،موسسه
رتبهبندی اعتباری  VISبهعنوان یکی از موسسین کانون موسسات
رتبهبندی اعتباری آسیایی با سابقه بیستساله در این حوزه در
کشورهای پاکستان ،بحرین ،ترکیه ،بنگالدش ،عربستان و چین
قرار دارد.
دانش فنی و متدلوژیهای موسسه برهان ابتدا توسط شرکت
رتبهبندی  DCRآمریکا شکل گرفت و در ادامه به دلیل مشارکتها
و تفاهمنامههای منعقده با موسسات دیگری نظیر  JCRژاپنRAM،
مالزی ،تکمیل و بهروزرسانی شد .بهعالوه  VISدانش فنی خود
را به موسسه  IIRAدر بحرین نیز انتقال داده و در حال راهاندازی
و تاسیس شرکتهای رتبهبندی در عربستان و ترکیه همزمان با
ایران است .همچنین برهان سابقه رتبهبندی ابزارهای اسالمی را
داشته که مزیت زیادی برای بازار سرمایه کشور محسوب میشود.
از سوی دیگر ،شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران با سابقه
۱۲ساله در رتبهسنجی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی
( )Credit Scoringبهعنوان یکی از سهامداران رتبهبندی اعتباری
برهان ،نقش سازندهای در انتقال تجربه و تکمیلکننده خدمات قابل
ارائه از سوی این شرکت داشته است.
طبق برنامههای تعریف شده ،اهداف شرکت برهان در دو بخش
«ارائه خدمات پاک ،شفاف و کارآ به استفادهکنندگان» و «ارائه
راهحلهای مفید برای توسعه بازار سرمایه کشور» جانمایی شده
و کسب جایگاه نخست در بین شرکتهای رتبهبندی داخل
کشور و قرار گرفتن در بین  ۵شرکت رتبهبندی منطقه خاورمیانه
تا سال ،۱۴۱۰چشماندازی است که سیاستگذاران برهان برای

این شرکت متصور هستند« .دنیایاقتصاد» در گفتوگو با قاسم
محسنی ،مدیرعامل شرکت رتبهبندی برهان ،به بررسی فعالیتها
و اقدامات این موسسه اعتبارسنجی پرداخته است.
ماموریتهای موسسات رتبهبندی

یکی از سواالت متداول درخصوص بسیاری از شرکتها این
است که چه نیازی در جامعه احساس شده که به یک ایده جامه
عمل پوشانده شده است؟ محسنی معتقد است :برهان برای
کاهش ریسکها وارد عمل شده و به اعتقاد من ذات شکلگیری
این موسسه ،ایجاد شفافیت اطالعات است .او در ادامه افزود :در
زمینه بازدهیهای اوراق بهادار و همچنین شرکتها اقداماتی
انجام میشود ،اما تاکنون درمورد ریسکها گامی برداشته نشده و

در واقع میتوان گفت اطالعات دقیقی وجود ندارد .به همین منظور
موسسه اعتباری برهان ،در جهت شفافسازی در زمینه ریسکها
وارد عمل شد .زیرا سرمایهگذار برای تصمیمگیری باید به دو مورد
توجه داشته باشد؛ «بازدهی» و «ریسک» .به اعتقاد محسنی اگر
سرمایهگذار فرمول هر کدام از این دو بخش را نداند نمیتواند
تصمیم بگیرد و این ابزارها دو بازوی تصمیمگیر برای سرمایهگذاران
محسوب میشوند.
البته به گفته محسنی ،موسسات رتبهبندی اعتباری میتوانند
در زمینههای دیگری هم فعالیت داشته باشند .درجهبندی عملکرد
صندوقهای سرمایهگذاری یکی دیگر از این اقدامات است که به
سرمایهگذاران کمک میکند صندوقها را با یکدیگر مقایسه کنند.
او در ادامه افزود :رتبهبندی از نظر کیفیت مدیریت در شرکتها
و صندو قهای سرمایهگذاری ،از دیگر فعالیتهای موسسات
رتبهبندی اعتباری به شمار میرود که این قدرت را به سرمایهگذاران
میدهد که کیفیت مدیریتشان را بسنجند .رتبهبندی حاکمیتی
شرکتی هم از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد .به
دلیل اینکه ما در فضای بخش خصوصی فعالیت داریم ،باید چارچوب
بخشخصوصی را پیاده کنیم .محسنی افزود :یکی از چارچوبهای
مهمی که مدیریت را پاسخگو و در مقابل ذینفعان کنترل میکند،
چارچوب حاکمیتی شرکتی است .بنابراین ما هم باید پیادهسازی
این مدل را جدی بگیریم ،همانطور که بسیاری از کشورها امروز
طبق این نقشه راه حرکت میکنند .اگر شرکتها از نظر حاکمیتی
رتبهبندی شوند ،مشخص میشود تا چه اندازه به استانداردهای
جهانی نزدیک شدهایم.
بهگفته مدیر عامل شرکت رتبهبندی اعتباری برهان ،بهطور
کلی موسسات رتبهبندی اعتباری بهعنوان یک شخصیت حرفهای
مستقل ،راجع به یکسری اطالعات درمورد شرکتها اظهارنظر

میکنند که برای سرمایهگذاران کارآمد است .محسنی تصریح کرد:
میتوان گفت کار ما حمایت از سرمایهگذاران است .اگر سرمایهگذار
یکسری اطالعات بخواهد باید از مدیریت بگیرد ،اما در بیشتر موارد
این اطمینان وجود ندارد و این گمان میرود که اطالعات اشتباه و
مدیریت به نفع خود اطالعات را دستکاری کرده باشد .در این بین
باید یک شخصیت مستقل وجود داشته باشد که اطالعات را بررسی
و اطمینان را به بدنه شرکتها تزریق کند.
«برهان» در سال 98

محسنی معتقد است :در زمینه الزامی کردن رتبهبندی اعتباری
اوراق بهادار ،سال گذشته هیچ اتفاق خاصی رخ نداد؛ ضمن اینکه
قانونی مصوب شد که نهتنها جذاب نیست بلکه آنقدر سخت است
که شرکتها به سمت آن نمیروند که به دلیل جایگزینی ضامن،
رتبهبندی اعتباری شوند .او در ادامه گفت :اما سال گذشته یک
پیشنهاد به سازمان بورس ارائه شد که البته هنوز بازخوردی دریافت
نکردهایم .این پیشنهاد از این قرار بود که همین مقرراتی که برای
انتشار ضامن الزامی شده همچنان وجود داشته باشد و هر فردی
که تمایل دارد ،بدون هیچگونه مانعی اوراق خود را منتشر کند .اما
در مقابل یک بازار دیگر به نام بازار اوراق رتبهبندی شده تشکیل
شود که در آن ساختار رتبهبندی الزامی باشد ،اما وجود ضامن،
پذیرهنویس و بازارگردان اختیاری باشد .او اضافه کرد :همچنین
عرضه این اوراق هم به صورت ثبت سفارش دفتری باشد ،به این
معنی که قیمت توسط تقاضا تعیین شود .به این ترتیب با توجه
به ریسکی که البته از طریق رتبهبندی اعتباری مشخص میشود،
قیمت این اوراق تعیین و اعالم میشود .بنابراین بازه اوراق در بازار
تعیین و از این طریق ،کارمزد  6درصدی ضامن و بازارگردان حذف
میشود و در مقابل به بازدهی که به سرمایهگذار داده میشود،
اضافه خواهد شد .به گفته محسنی این اوراق باید به کسانی فروخته
شود که تحمل ریسک را دارند و بهعنوان سرمایهگذاران آگاه
تعریف شوند.
استراتژیهای امسال

مدیرعامل شرکت رتبهبندی اعتباری برهان درمورد اینکه این
موسسه در سال پیشرو چه برنامههایی دارد ،گفت :یکی از کارهای
حجیم ما ،کارهایی است که به وزارت صنعت ،معدن و تجارت مربوط
است که به واسطه آن تعداد مراجعهکنندگان به ما افزایش داشته
است .او افزود :درجهبندی عملکرد صندوقها را همچنان در سال 99
ادامه خواهیم داد و متدلوژی رتبهبندی کیفیت مدیریت صندوقهای
سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان را تنظیم کردهایم .همچنین
متدلوژی رتبهبندی خرید اوراق دین را هم تنظیم کردهایم.
محسنی در ادامه با اشاره به اینکه رتبهبندی اعتباری براساس
قانون برای صدور چک اجباری شده است ،اظهار کرد :ما مدلی را
طراحی کردهایم که براساس مکانیزم آن تنها برای شرکتهایی که
صورتهای مالی دارند ،بهصورت اتوماتیک با دریافت اطالعات،
رتبهبندی اعتباری آنها اعالم خواهد شد .به گفته محسنی هنوز
برای اشخاص حقیقی به دلیل اینکه به اطالعات الزم دسترسی
نداشتهاند ،نتوانستهاند این مکانیزم را پیادهسازی کنند .او معتقد
است اگر این قانون اجرایی شود تعداد زیادی از افراد باید رتبهبندی
شوند؛ زیرا صدور دسته چکهایشان بسته به این است که رتبهبندی
تعیین شده باشد.

ادامهازهمینصفحه

منتظر بازگشت سریع رونق نباشید
دوم بر اثر پاندمی کووید ،19-بازار مسکن آمریکا دچار بحران دیگری
همچون بحران مالی سال  2009-2008نشده است .بیتزر بر این باور
است که این دست کم در حوزه لوازم خانگی به معنای آن است که در
پی شیوع ویروس جدید کرونا با رکودی با عمق کمتر مواجه خواهیم
بود .بیتزر میگوید« :در حال حاضر ما بر این باوریم که همه نشانهها
از احیای تدریجی Uشکل حکایت دارند ».بیتزر خود جزو آن دسته از
افراد است که بهجای آنکه فقط از بهبود شرایط سخن گوید ،برای تحقق
آن هزینه هم میکند .شرکت ویرپول یکی از معدود شرکتهای بزرگ
آمریکایی است که در گزارش درآمدی جدید خود یک دستورالعمل
برای یک سال آینده منتشر کرده است .این گزارش نشاندهنده افت
 10تا  15درصدی فروش بوده است .اما بیتزر با اشاره به اینکه شرکت
ویرپول به مدت  74سال متوالی سود سهام خود را پرداخت کرده ،افزود
که بر خالف اغلب شرکتهای بزرگ آمریکایی توانسته است شاهد
افزایش ارزش سهام خود باشد .ارزش سهام ویرپول طی ماه گذشته 31
درصد افزایش یافت و این در شرایطی بود که شاخص استاندارد اند پورز
، 500رشدی تنها  13درصدی را در مدت مشابه شاهد بود .درآمدهای
فصل نخست شرکت ویرپول برای هر سهم بالغ بر  2/82دالر بود که از
پیشبینی تحلیلگران مبنی بر  2/56دالر در هر سهم بیشتر بوده است.
در این فصل کل فروش ویرپول بالغ بر  4/32میلیارد دالر بوده که از
 4/28میلیارد دالری که تحلیلگران پیشبینی کرده بودند فراتر رفت.
دانشبنیا نها

امنیت فروشگاهها با پیشرفتهترین فناوری
ضدسرقت ایرانی

دنیایاقتصاد :شرکت دانشبنیان «ایمن موج توس» با در نظر
گرفتن نیاز فروشگاههای کشور به دستگاههای امنیتی و ضدسرقت
اجناس فروشگاهی ،فعالیت در این زمینه را در دستور کار خود داده
است .این شرکت فناور که در زمینه طراحی و تولید سختافزارهای برق
و الکترونیک ،لیزر ،میکروالکترونیک و مدارهای الکترونیکی فعال است،
توانسته است نیاز فروشگاهها به این دستگاهها را برطرف کند .مدیر عامل
این شرکت دانشبنیان ،شرکت ایمن موج را بزرگترین تولیدکننده
گیتهای فروشگاهی و تجهیزات جانبی در خاورمیانه عنوان کرد .به گفته
محمدصادق ثانوی ،شرکت ایمن موج بزرگترین تولید کننده گیتهای
فروشگاهی و تجهیزات جانبی در خاورمیانه است .این شرکت از ابتدا
هدف خود را حرکت در مسیر دانش روز دنیا قرار داد و  AMرا که از برترین
فناوریهای محصوالت ضدسرقت فروشگاهی است و تنها تعداد محدودی
از شرکتهای خارجی از آن استفاده میکنند را برای محصوالت خود
انتخاب کرد .ثانوی در اینباره گفت :این شرکت نخستین و بزرگترین
تولیدکننده گیتهای ضدسرقت فروشگاهی سری SWGو IMGدر ایران
است که همین موضوع مورد استقبال بازار داخلی و همچنین بازارهای
خاورمیانه قرار گرفته است .وی ادامه داد :در بخش طراحی و توسعه فناوری
نیز با تکیه بر خودباوری و اعتماد به توانمندیهای متخصصان داخلی
محصوالتی با مزایای منحصر به فرد جهانی تولید شده است .محصوالت
تولیدی این شرکت در حال حاضر نیاز بیش از ۱۰هزار فروشگاه کشور را
تامین کرده که هر دستگاه نصب شده از سوی این شرکت در فروشگاهها
حداقل از خروج  ۵۰۰دالری ارز از کشور جلوگیری کرده است .ثانوی در
پایان با اشاره به لزوم صادرات و ارز آوری اظهار کرد :در راستای تحقق
صادرات محصوالت ،ایمن موج توس شرکتی در عمان ثبت کرده است که
تولیدات این مجموعه را از عمان به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای
منطقه غرب آسیا صادر کند.

