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مبادالت بورس منطقه اي کرمان
در هفته منتهي به  23آبان ماه 97

درمعامالت اين هفته در بورس منطقهاي کرمان تعداد
 81ميليــون و  61هزار ســهم به ارزش بيش از 244
ميليارد و  478ميليــون ريال مورد معامله قرار گرفت،
که نسبت به هفته گذشته  11درصد رشد داشتهاست.
 43درصد معامالت این هفته مربوط به خريد ســهام
و  57درصد مربوط به فروش ســهام بوده که توسط 12
ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسيدهاست.
در پایان معامالت این هفته ،شاخص کل با  3106واحد
کاهش نسبت به هفته قبل ،به رقم  181994واحد رسید.
شــاخص بــازار اول با  2360واحد کاهــش به رقم
 135250واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 5838
واحد کاهش عدد  356863واحد را تجربه کرد و به این
ترتیب شاخص بازار اول با  2درصد و شاخص بازار دوم
با  2درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
مشکالت تحریم دامن فملی را گرفت

کاهش درآمد عملیاتی ملی مس

گزارش عملکرد ماهیانه شــرکت ملی مس نتوانست
انتظارات ســهامداران آن را برآورده سازد و جمع مبلغ
فروش این شرکت در مهرماه به کمتر از  5.000میلیارد
ریال رسیده است.
مشکالت فروش صادراتی در ماههای اخیر و کاهش
تقاضــای خرید در بورس کاال را میتوان از دالیل اصلی
کاهش رشــد درآمدهای عملیاتی شرکت در ماه های
اخیر عنوان نمود.
جمع درآمدهای عملیاتی تجمیعی شــرکت تا پایان
مهر ماه به  48هزار و  224میلیارد ریال رسیده است.

حساب های فاقد اطالعات کامل
در بانک ملی مسدود شد

بانــک ملی ایــران اعالم کــرد :در راســتای اجرای
دســتورالعمل بانک مرکزی ،حساب های فاقد اطالعات
هویتــی یا دارای اطالعات ناقص در این بانک مســدود
شده است.
بــه گــزارش ایرنا،
بانک مرکزی پارسال
در بخشــنامه ای به
بانــک ها و موسســه
های اعتباری ،آنها را
ملزم کرد که از ابتدای آذرماه  95نسبت به بستن حساب
های راکد و تعیین تکلیف حساب هایی که فاقد اطالعات
هویتی صاحب حساب است ،اقدام کنند.
این بخشنامه با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری
از ســو استفاده از حساب های راکد و نیز شفافیت مالی
تهیه و ابالغ شده بود.
حساب راکد به حساب سپردهای گفته میشود که نزد
یکی از بانکها یا موسسات حدود  2سال بدون گردش
باقی مانده و مبلغ آن  2میلیون تومان یا کمتر است.
بر اســاس تمهیدات بانک مرکزی قرار بود ظرف یک
ســال گذشته حسابهای ســپرده قرضالحسنه بدون
گردش مالی برای حداقل سه سال ،حسابهای سپرده
قرضالحســنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه
آخرین برگه چک برای حداقل یک سال ،حساب سپرده
سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی بدون گردش مالی برای
حداقل  2سال بسته شوند .البته بانک مرکزی بانک ها
را موظف کرده بود پیش از بســتن حساب ها با صاحب
آن تمــاس گرفته و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف
حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند
یا بعد از اطالع رسانی ،خود شخص اقدامی نکرد بعد از
یک مدتی بانک میتواند آن حســاب را به حسابهای
بالتکلیف منتقل کند .اکنون در آستانه یک سالگی اجرای
این بخشنامه ،بانک ملی ایران که بیشترین حساب های
بانکی را در شبکه بانکی کشور در اختیار دارد ،اعالم کرد:
خوشبختانه حجم قابل توجهی از دارندگان حساب بانک
ملی ایران در مهلت مقرر با مراجعه به واحدها نسبت به
تکمیل اطالعات خود اقدام کردند و با این حال حساب
هایی با اطالعات ناقص در واحدهای مختلف بانک ملی
ایران وجود داشت که با رعایت ضوابط ،مسدود شدند.

 ۱۴ /۲درصد) افزایش داشته است .به گزارش روابط
عمومی بانک مرکزی ،ســهم تسهیالت پرداختی
در قالب ســرمایه در گــردش در تمام بخشهای
اقتصادی طی هفت ماه سالجاری مبلغ ۲۱۵ /۸

هــزار میلیــارد تومان معــادل  ۶۰ /۳درصد کل
تسهیالت پرداختی اســت که در مقایسه با دوره
مشــابه سال قبل مبلغ  ۱۸ /۹هزار میلیارد تومان
معادل  ۹ /۶درصد افزایش داشته است.

شد  ۱۴درصدی
تسهیالتدهی بانکها

خبر

افزایش  ۴.۵برابری ارزش سهام عدالت مشموالن

روایت های متفاوت از ارزش سهام عدالت

مرجــان ضیایی :روایت های متفــاوت از ارزش
ســهام عدالت بــار دیگر در روزهــای اخیر مطرح
شده است.این بار همه چیز از اظهارنظر معاون اول
رییس جمهور شروع شد که به تازگی گفته ارزش
سهام عدالت حدود  13میلیون تومان است.این در
حالی اســت که نگاهی به آمار منتشر شده توسط
سازمان خصوصی ســازی رقمی بسیار متفاوت از
عدد  13میلیون تومان را نشان میدهد.دیروز هم
محمدرضا پورابراهیمی نماینــده کرمان و رییس
کمیســیون اقتصادی مجلس نســبت به اظهارات
اسحاق جهانگیری موضع گرفته است
میانگین ارزش ســهام عدالت  ۲.۵میلیون
تومان است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :با توجه
به شوک ارزی به نظر میرسد ارزش هر برگ سهام
عدالت بین  ۲میلیون تا  ۳میلیون تومان و به عبارتی
میانگین ارزش آن  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان شده باشد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره تخلف دولت در زمینه سهام عدالت
بیان داشــت :دولت در زمینه عدم واگذاری سهام عدالت مددجویان
کمیته امداد امام خمینی(ره) و ســازمان بهزیستی ،تمام افرادی که
در  2دهک قرار دارند و در زمان واگذاری  50درصد تخفیف گرفته
اند و  50درصد ســود آنها در زمان بالغ بر  10سال مستهلک شده
تخلف کرده است.
الیحه سهام عدالت در کمیسیون ویژه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :این وضعیت در سهام
عدالت را میتوان مشــابه خرید قســطی خودرو دانست که خریدار
پیش پرداخت و اقساط را پرداخته است ،اما نه سند خودرو به نام او
زده شــده و نه میتواند از وسیله استفاده کند ،این اقدام از عجایب
تصمیمات دولت است.
به گزارش تســنیم ،نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم
در خصوص الیحه سهام عدالت ،توضیح داد :سال گذشته الیحه ای
برای تصمیمگیری ســهام عدالت به مجلس ارسال شد ،این الیحه
ابتدای سال در دستورکار قرار گرفت و در حال حاضر در کمیسیون

ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل
 44در حال بررسی است تا تعیین تکلیف شود.
ارزش هر برگ سهام عدالت
وی در این باره که گفته می شود ارزش سهام عدالت  14میلیون
اســت ،توضیح داد :در گذشته برآورد ما این بود که هر برگ سهام
عدالــت بین یک میلیون و یک میلیــون و  500هزار تومان ارزش
دارد ،بعد از شــوک ارزی و افزایش قیمتها طبیعی است که ارزش
ســهام عدالت نیز افزایش یابد .پورابراهیمی بااشاره به تغییر ارزش
ســهام عدالت ،گفت :به نظر میرســد ارزش هر برگ سهام عدالت
بین  2میلیون تا  3میلیون تومان و به عبارتی میانگین ارزش آن 2
میلیون و  500هزار تومان شــده باشد .این نماینده مجلس با بیان
اینکه ممکن اســت  14میلیون تومان ارزش سهام عدالت خانواده 5
نفره باشد ،تاکید کرد :به هر حال باید سهام عدالت مددجویان تحت
پوشــش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و 2دو دهک
اول آزاد و مالکیت و اختیار سهام منتقل شود ،این مهمترین بحثی
است که پیگیری میکنیم.
افزایش  ۴.۵برابری ارزش سهام عدالت مشموالن
ارزش روز  ۴۹شــرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت با توجه به

رشدهای اخیر شاخص و نمادهای معامالتی در بازار
سهام ،نسبت به مقطع واگذاری حدود  ۴.۵برابر رشد
داشــته است که نشان از افزایش  ۴.۵برابری ارزش
سهام عدالت مشموالن دارد.
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور در
حالی به تازگی گفته که ارزش سهام عدالت حدود
 13میلیون تومان اســت که نگاهی به آمار منتشر
شده توســط سازمان خصوصی سازی رقمی بسیار
متفاوت از عدد  13میلیون تومان را نشان میدهد.
بر این اساس باید گفت تعداد شرکتهای حاضر در
پرتفوی سهام عدالت  49شرکت هستند که ارزش
مقطع واگذاری آنها  266هزار و  363میلیارد ریال
اســت که با توجه به رشدهای اخیر بازار سرمایه و
تورم اقتصادی ،ارزش روز پرتفوی بیش از  49میلیون
مشمول سهام عدالت 1105هزار و 121میلیارد ریال
برآورد میشود .به گزارش اقتصاد نیوز بر این اساس
یک حســاب سرانگشتی نشان میهد در حالی ارزش که سبد سهام
عدالت از سال  85تا کنون حدود  4.5برابر افزایش داشته است که در
بهترین حالت ،مشمولی که یک میلیون تومان سهام عدالت دارد در
حال حاضر سهام عدالت وی ارزشی حدود  4تا  5میلیون تومان دارد.
همچنین نگاهی به پرتفوی ســهام عدالت نشــان می دهد از 49
شرکت حاضر در این سبد تعداد 35شرکت بورسی هستند که ارزش
مقطــع واگذاری آنها 227هزار و 825میلیارد ریال و ارزش روز آنها
1028هزار و 474میلیارد ریال حساب شده است.
بعالوه این که در این پرتفو 14 ،شرکت غیربورسی نیز حضور دارند
کــه ارزش مقطع واگذاری آنها 38هزار و 538میلیارد ریال و ارزش
روز آنها 76هزار و 647میلیارد ریال است.
گفتنی اســت با توجه بــه جمعیت بیــش از  49میالیون نفری
مشموالن سهام عدالت که بیش از  60درصد جامعه را شامل میشود،
اظهار نظرهای غیرآماری و نادرست در آنها ایجاد توقع کرده و میتواند
تبعاتی را به همراه دارد .بر این اســاس انتظار میرود متولیان دولت
تدبیر و امید با هماهنگی و مطالعه یشتر اقدام به ارئه آمار در مورد
مسایل مختلف از جمله ارزش سهام عدالت کنند.

ادامه حیات حرفهای فعاالن بیمهای به چالش بر میخورد؟!

سبقت استارتآپها از کارگزاران بیمه

به طور یقین اســتارتآپها ،با اســتفاده از توان شــرکتهای
نمایندگی بیمه فعالیت خواهند کرد
استارتآپ « »Startupیعنی کسب و کاری که عموماً حول محور
تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد باال و ارزش آفرینی باالیی
دارد .این نوع شرکتها رشد سریعی دارد و در جهت تولید راه حلی
نوآورانه و دوامپذیر برای رفع یک نیاز در بازار شــکل گرفتهاست.
مفهــوم اســتارتآپ فقط مختص به کســب و کارهــای آنالین
نیســت .اگرچه در کشور ما چون بیشتر استارتآپها حول محور
تکنولوژیهای جدید راه اندازی میشوند ،اما در کل استارتآپهایی
وجود دارند که بر پایه تکنولوژی نیستند و کامال سنتی هستند.
موانع زیادی پیش رو
همچنین صنایع مختلفی در کشورمان وجود دارد که جای خالی
این نوع کســب و کار در آنها احساس میشود.به عنوان نمونه بازار
پولی کشورمان به اندازهای گسترده است که با حضور این شرکتها
و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند پیشرفت چشمگیری داشته
باشد اما به نظر میرسد بر خالف تعریف کلمهای خود در کشورمان
این نوع کسب و کار سرعتی ندارد و با موانع زیادی روبهرو است.
زمانی برای برچیدن شیوههای سنتی
صنعت بیمه یکی از فعالیتهای پرچالش و البته مهم در اقتصاد
اســت که تنوع خدمات زیادی دارد و شرکتهای بیمهای هر روز
درصدد توسعه محصوالت بیمهای خود هستند و رقابتی چشمگیر
بــرای افزایش متقاضیــان دارند ،اما از آنجایی که اســتارتآپها
شرکتهای نوین و البته جذابی برای متقاضیان محسوب میشوند
قطعا با رو آوردن به استارتآپها ،شرکتهای بیمهای باید شیوههای
سنتی را برچینند.
امکان اثرات سوء و نبود مخاطره جدی

دکتر محســن محمدی به تشریح وضعیت تامین و تدارک شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر پرداخت و گفت :تدابیر مناسب و سناریوهای
جامعــی برای حصول اطمینان از تامین قطعات و نیازمندی های گل
گهر در صورت تشدید تحریم اندیشیده شده است.
گفت و گو با مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
را در ادامه می خوانید:
آخرین وضعیت گل گهر در خرید داخلی را تشریح نمایید؟
مانند بسیاری از کسب و کارها اتفاقی که در مورد خرید داخلی افتاده
باعث شــده قیمت های تمام شده به شدت تحت شعاع قرار گرفته و
باال برود .به همین دلیل بســیاری از شــرکت ها در تامین مواد اولیه خود با مشــکل مواجه هستند .در واقع این
وضعیت اجتماعی و کلی کشور ما است.
نگاه گل گهر همواره نگاه حمایتی از تولیدات داخلی اســت و نهایت تالشــش را جهت حمایت و اســتفاده از
محصوالت داخلی می کند و این مســاله همواره مد نظر گل گهر بوده اســت .اما این یک واقعیت اســت که تمام
شرکت های در بازار قیمت های تمام شده باالتری دارند.
با توجه به اینکه شــرکت ما قواعدی را برای این مســاله دارد و این قواعد آیین نامه ای در قراردادهای ما وجود
دارد طبیعی است که شرکت های خارجی نتوانند عرض اندام کنند.
خرید های خارجی مدتی است که به دلیل مشکالت ارز ،تامین و جابه جایی آن و نقل و انتقاالت مالی و قیمت
گذاری دچار محدودیت های زیادی برای تمامی شرکت های ایرانی شده است .ما حتی االمکان سعی نموده ایم
همواره سفارشــات و تامین نیازها را به روز نگه داریم و تا به امروز نیز با مشــکلی مواجه نشــده ایم .آینده نگری
نموده و با مشکلی مواجه نشده ایم.
در واقع این بدین معنی است که شرکت گل گهر توانسته به خوبی مدیریت بحران کرده و هرگونه
شرایط را در نظر گرفته است؟
بله .همانظور که مستحضرید نیاز به خرید برخی از قطعات فوری و آنی است و برخی نیز دوره نیاز طوالنی تری
دارنــد .برخــی از قطعات دوره تولید کوتاه و برخی دیگر دوره تولید طوالنی تری دارند .به عنوان مثال دوره تولید
گیربکس  1سال است و ما باید به طور آینده نگرانه به موضوع تامین قطعات آن بیندیشیم.

البته تاکنون چندین شــرکت استارتآپ در صنعت بیمه حضور
یافتهاند اما تمرکز آنها بیشــتر بر فروش اســت و خالقیت آنها به
حداقل رســیده است .در صورتی که این صنعت بخشهای زیادی
دارد کــه میتوان هر کــدام را به طریقی جذاب کرد .در این میان
اســتارتآپهای بیمهای با وجود حمایت رئیس کل بیمه مرکزی
مخالفانــی دارد که نباید آنهــا را نادیده گرفت .منتقدان معتقدند:
فروش اینترنتی به روش فعلی بازاریابان الکترونیکی نه تنها بر روند
ادامــه حیات حرفهای نمایندگان و کارگزاران اثرات ســوء خواهد
داشت ،البته مخاطره جدی برای صنعت بیمه هم نخواهد بود!
خدمات بهتر ،هزینه کمتر
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه  ۱۰اســتارتآپ در بخش
بیمه فعالیت میکنند ،گفت :استارتآپها با فعالیت خود میتوانند
خدمات بیمهای بهتر و با هزینه کمتری به مردم ارائه کنند .غالمرضا
ســلیمانی امیری ادامه داد :در سطح شرکتهای بیمهای ،قوانین و
مقررات و پوششهای بیمهای متنوعی داریم .کشوری هستیم که
انواع پوششهای بیمهای را تعریف کردهایم اما این نفوذ بیمهای نیاز
به نوآوری دارد .رئیس کل بیمه مرکزی افزود :ورود اســتارتآپها
به بخش بیمهای میتواند ضعف بازاریابی را پوشش دهد که درآمد
خوبی هم ایجاد میکند و از سوی دیگر به مردم خدمات جدیدی
ارائه میدهد.
ســلیمانی امیری بــا تأکید بر اینکه ،نــوآوری باعث نفوذ ایجاد
امنیت ســرمایهگذاری ،امنیت زندگی و امنیت مسئولیت خواهد
شــد ،بیان داشــت :باید نفوذ بیمهای را در سطح کشور گسترش
دهیم چرا که این گســترش بر اســاس دستور رئیسجمهور بوده
است .همچنین برای تحقق دیدگاه مذکور استارتآپها میتوانند
برنامههای راهبردی ارائه کنند .وی با اشاره به فعالیت استارتآپها
در چارچوب قوانین بیمه مرکزی اظهار داشت :البته استارتآپها
توسط شرکتهای بیمهای باید به تائید برسند و ثبت شوند تا بتوانند

به فعالیت خود ادامه دهند.
صنعت بیمه مقید به بهرهگیری از استارتآپها
حجت بهاریفر ،مدیر عامل شرکت بیمه ما با اشاره به بهرهگیری
از استارتآپها به منظور توسعه و ارتقا صنعت بیمه گفت :با توجه
به پیشــرفت تکنولوژی و رو آوردن مردم به فضای مجازی حضور
اســتارتآپها در هر صنعتی موجب توسعه و شکوفایی آن خواهد
شد  .همچنین صنعت بیمه هم در این خصوص مراحل رشد و ارتقا
را میگذرانــد .بهاریفر افزود :البته باید به میزان بودجه و شــبکه
پولی آن توجه کرد تا متناســب با نیاز و خدمات شرکتهای بیمه
ای ارائه خدمات نوین داشــته باشند .مدیر عامل شرکت بیمه ما با
اشاره به اینکه شــرکتهای بیمهای خود را مقید به بهرهگیری از
ظرفیتهای کسب و کارهای نوین میدانند ،بیان کرد :شرکتهای
بیمهای باید سرعت عمل خود را در بکارگیری از فناوریهای نوین
باال ببرند تا از دیگر صنایع عقب نمانند.
همه خدمات را نمیتوان استارتآپی ارائه کرد
مدیــر عامل بیمه ما گفت :همه خدمات بیمه ای قابلیت فروش
در فضای مجازی و صفحههای دیجیتالی را ندارند .به عنوان نمونه
بیمههای مهندسی یا عمر نیاز به توضیح بندهای مختلف دارند که
باید به صورت حضور مشتریان و مشاوران بیمه در نمایندگیها انجام
شود ،اما هستند خدمات بیمهای که بتوان از این طریق در اختیار
مردم قرار داد .وی ادامه داد :این نگرانی برای برخی وجود دارد که
با روی کار آمدن استارتآپها ،شرکتهای نمایندگی از دور خارج
میشوند اما چنین وضعیتی بوجود نمیآید چون قطعا استارتآپها
با اســتفاده از توان شــرکتهای نمایندگی فعالیت خواهند کرد.
بهاریفر خاطرنشان کرد :از آنجایی که استارتآپهایی نظیر اسنپ،
تپسی وغیره با اعتماد مردم مواجه شدند ،از استارتآپهای بیمهای
هم استقبال خواهد شد.

در چند روز آینده چه عواملی
بر قیمت طال تاثیرگذارند

خوشبینی خریداران در بازار طال با بســته شــدن
قیمتها در محدوده مثبت ،اوج گرفته است با این حال
برخی از تحلیلگران هشــدار دادند سرمایهگذاران نباید
چندان هیجان زده شوند.
به گزارش ایســنا ،برخــی از تحلیلگــران معتقدند
سرمایهگذاران نباید در کوتاه مدت انتظار هیجان زیادی
داشته باشند زیرا معامالت هفته جاری به دلیل تعطیالت
روز شکرگزاری آمریکا کوتاهتر است.
در معامــات روز جمعه بــازار آمریکا ،هر اونس طال
برای تحویل در دســامبر  ۸دالر یا  ۰.۷درصد افزایش
پیدا کرد و در  ۱۲۲۳دالر بســته شد و برای کل هفته
 ۱.۲درصد رشــد رقم زد .طال اواخر هفته گذشــته از
نگرانیهــای ژئوپلیتیکی پیرامون برنامه خروج انگلیس
از اتحادیه اروپــا (بریگزیت) حمایت یافت و با افزایش
تقاضای خرید روبرو شد.
رشد نگرانیها پیرامون رشد اقتصاد جهانی
تحلیلگــران انتظار دارند قیمت طــا هفته جاری با
اوج گیری نگرانیها نســبت به سالمت اقتصاد جهانی،
روند افزایشــی پیدا کند .تهدید فزاینده ضعیف شدن
رشــد اقتصاد جهانی سبب شــده برخی از فعاالن بازار
ســرمایهگذاری خود در بازارهای سهام را کاهش داده
و متقاضی خرید داراییهای مطمئنی مانند طال باشند.
تغییــر انتظارات پس از این روی داد که جروم پاول،
رییس بانک مرکزی آمریکا در رویدادی در فدرال رزرو
داالس گفت :اگرچه اقتصاد آمریکا در وضعیت مطلوب
مانده اما وی ریسکهای بالقوهای را پیش رو میبیند.
مایک مــک گالن ،استراتژیســت کاال در بلومبرگ
ایتلیجنس میگوید پایان سیکل تحکیم سیاست پولی
بانک مرکزی آمریکا اتفاقی اســت که طال برای افزایش
قیمــت نیاز دارد زیرا این فلز ارزشــمند در بازه قیمت
محدودی حبس شده است.
رایان مک کی ،استراتژیست کاال در شرکت «تی دی
ســکیوریتیز» نیز بر این باور اســت که در صورت تیره
شدن دورنمای رشــد جهانی ،قیمت طال افزایش پیدا
خواهــد کرد اما فعال بازار اندکی بیش از حد به افزایش
قیمتها بدبین است.
اقتصاددانان در شرکت نومورا نیز ریسک قابل توجهی
را برای رشــد جهانی نمیبینند .ایــن اقتصاددانان در
گزارشی نوشتند :ما همچنان خوشبین هستیم که هر
گونه کندی رشد اقتصاد جهانی در ماههای آینده شدید
نخواهد بود با این حال ریسکهای نزولی برای سناریوی
ما در هفتههای اخیر افزایش پیدا کرده است.
فــواد رزاق زاده ،تحلیلگر فنی «ســیتی ایندکس»
اظهار کرد که ســرمایهگذاران طال بایــد هفته جاری
توجه دقیقی به آمار اقتصادی آمریکا داشته باشند زیرا
ممکن است در حرکت بعدی قیمت طال ،تعیین کننده
باشــد .اگر شواهدی از کندی اقتصاد آمریکا باشد ،طال
بالتر خواهد رفت.
آمار مســکن آمریکا هفته جاری منتشــر میشود و
تحلیلگران میگویند این گزارش ممکن است به نوسان
بازار بیافزاید .بازار مسکن آمریکا در هفت ماه گذشته در
مسیر نزولی قرار گرفته و شاهد ساخت و ساز و فروش
کمتر مسکن در سال میالدی جاری بوده است .به گفته
اقتصاددانان ،رشــد قیمت مسکن و نرخ بهره باالتر وام
مســکن به دلیل افزایش نرخهای بهره ،خریداران را از
بازار دور نگه داشته است.
بریگزیت همچنان منبع نگرانی بازار مانده است
تحلیلگران میگویند تشــدید نگرانیهای بریگزیت
(خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) که ســقوط بازارهای
ســهام اروپایی را در پی داشته است نیز در کوتاه مدت
از قیمت طال پشتیبانی خواهد کرد.
هفته گذشته ترزا می ،نخست وزیر انگلیس پیشنویس
توافق بریگزیت را ارایه کرد که با انتقاد شــدید برخی و
استعفای دو عضو ارشد دولت روبرو شد .می با تهدید از
دست دادن جایگاه خود روبروست زیرا اعضای پارلمان
خواستار برگزاری رای اعتماد شدهاند.
اقتصاددانان شرکت نومورا میگویند این ابهام همچنان
مانعی برای رشد اقتصاد انگلیس خواهد ماند.

محسن محمدی،مطرح کرد

مهار بحران
با مدیریت آینده نگرانه

ما باید به نحوی برنامه ریزی نماییم که طی یک یا دو سال آینده با مشکل مواجه نشویم .اما طبیعی است وقتی
وضعیتی بر اقتصاد کشور و تولیدکنندگان به طور کلی حاکم می شود تاثیرات خود را بر همه شرکت ها خواهد گذارد.
اما ما توانسته ایم با مدیریت آینده نگرانه با بحران و مشکلی مواجه نشویم  .بحرانی را نیز پیش بینی نمی کنیم.
آیا شرکت های تابعه شما به طور مستقل برای خرید های خارجی اقدام می کنند؟ آیا در نمایشگاه
های اخیر معدنی شرکت های تامین کننده جدیدی یافته و با آنها مذاکره کرده اید؟
یکی از اقدامات بسیار خوبی که ما انجام می دهیم تفویض اختیارات و تقسیم وظیفه بوده که از دید مدیریتی
این کار در واقع تحکیم قدرت می باشــد .به جای به عهده گرفتن همه وظایف توســط یک نهاد مرکزی  ،شرکت
های تابعه بخشی از قطعات مصرفی و برخی از تجهیزات خود را به طور مستقل تامین می نمایند .با این تقسیم
وظیفه توانسته ایم در بخش تامین قطعات قدرتمند عمل کنیم.
بخشی از قطعات را پیمانکاران راساً خریداری نموده و بعدا در محاسبات مالی پروژه با آنها تصفیه می نماییم
و این نیز کار بسیار خوبی است که گل گهر انجام می دهد.
در مورد شرکت های جدید باید بگویم در تامین طبیعی است که ما همواره به دنبال شرکت های جدید باشیم.
اکثر شرکت هایی که در نمایشگاه حضور داشتند را می شناختیم با این حال همکاران من توانمندی جدید این
شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند تا بتوانیم در آینده از آن بهره مند شویم.
در مورد مشکالت خود در زمینه تامین و نقل و انتقاالت مالی توضیح دهید ؟
در شــرکت ما نوع مدیریت به نحوی اســت که در مورد سرمایه گذاری بر روی موضوعات کاری مربوط به خود
عالقمند بوده و توانســته ایم موفق عمل کنیم .این موضوع کامال از میزان ارزش ســهام ما در بازار قابل مشاهده

اســت .اما به هر حال شــرکت ها باید به نحوی با یکدیگر در تعامل باشــند تا فشارهایی که به آنها وارد می شود
دفع گردد.
در انتها در مورد قرارداد طرح های توسعه خود توضیح می دهید؟
ببینید اگر قراداد های توسعه به طور مناسب بسته شوند تامین بخشی از قطعات را پوشش می دهند .باید تامین
قطعات در گارانتی و وارانتی در نظر گرفته شده باشد .ما این موضوع را در طرح های توسعه خود در نظر گرفته
ایم و به همین علت در تامین قطعات در کوتاه مدت مشــکلی نداریم .در مورد تامین بلند مدت نیز با مهندســی
معکوس و ســاخت قطعات می توانیم از عهده تامین بر آییم .بعد ازآن نیز بر اســاس مدل های جاری برای پروژه
ها بعد از راه اندازی تامین قطعات خواهیم کرد.

