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روزنامه صبح ایران 

بین الملل

نوآورى

یادداشت

تجربه رولز رویس در شکست بحران 
دنیاى اقتصاد: رولزرویس غول افسانه اى که لوکس ترین 
خودروهاى جهان را طى دهه هاى اخیر تولید کرده در سالروز 
116 سالگى تاسیس خود تصمیم گرفت فعالیتش را که به دلیل 
شیوع کرونا متوقف شده بود، از سر بگیرد. نگاهى به تاریخ 116 
ساله این خودروساز بریتانیایى نشان مى دهد این شرکت از 
بحران هاى بسیار سهمگین ترى نظیر جنگ هاى جهانى اول و 
دوم و پاندمى آنفلوآنزا در سال 1918 نیز جان سالم به در برده و 

این بار نیز قطعا مى تواند از این بحران سربلند کند. 
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه «دنیاى اقتصاد»، 
شاید از قدمت تاسیس شرکت «رولزرویس» چیزهاى زیادى 
شنیده باشید اما این خودروساز لوکس بریتانیایى در واقع 
قدمتى بیش از یک قرن و به طور دقیق 116 ساله دارد. چهارم 
مه 1904 بود که چارلز رولز و هنرى رویس، بنیان گذاران این 
شرکت نخستین دیدار خود را در هتل میدلند شهر منچستر 
انجام دادند. پس از این دیدار رولز در مورد رویس گفت: «من 
بزرگ ترین مهندس جهان را مالقات کردم.» حاال پس از گذشت 
116 سال، رولزرویس بیش از هر زمان دیگرى محبوب است و با 
قدرت به کار خود ادامه مى دهد و لوکس ترین وسایل نقلیه جهان 
را از کارخانه  خود در منطقه «گودوود» به دست مشتریان خاص 

خود مى رساند.
در شرایطى که خودروسازان به تدریج فعالیت هاى خود را که 
به دلیل شیوع جهانى ویروس کووید-19 تعطیل شده بودند، از 
سر مى گیرند، رولزرویس نیز در اقدامى نمادین تصمیم گرفت 
تا چهارم مه (سالروز تاسیس خود) خود را براى ازسرگیرى 
فعالیت هایش انتخاب کند. تروستن مولر، مدیرعامل رولزرویس 
گفت: «ما در شرایط سختى قرار داریم. اولویت نخست ما البته 
تمرکز بر از سرگیرى ایمن فعالیت هاى خود در گودوود است. 
ما تصمیم گرفتیم تاریخ ازسرگیرى فعالیت ها را چهارم مه قرار 
دهیم تا همزمان با سالروز تاسیس رولز-رویس یک بار دیگر به 
تجربیات این شرکت طى بیش از یک قرن گذشته توجه بیشترى 

معطوف کنیم.»
شرکت رولزرویس که از کهنساالن صنعت خودروى جهان 
است در برابر توفان هاى گوناگونى در طول این مدت زمان طوالنى 
دوام آورده است. به نظر مى رسد پاندمى ویروس کووید-19 
قدرت الزم را براى از پا انداختن این خودروساز باسابقه نخواهد 

داشت.
اگرچه در آن زمان خودروسازى مانند این روزها یک صنعت 
بسیار نوپا بود و هیچ خبرى از طرح هاى عملیاتى رنگارنگ یا 
نوآورى هاى امروزى در آن نبود، اما رولز-رویس در برابر بسیارى 
از توفان ها، چه جنگ هاى جهانى اول و دوم و چه رکود بزرگ 
دهه 1920 و شیوع جهانى آنفلوآنزاى اسپانیایى با 50 میلیون 
کشته،  مقاومت کرده و تا به امروز نیز جان سالم به در برده است. 
در حالى که با تداوم بحران کرونا، جهان به یک دوره مبهم از 
تاریخ خود قدم مى گذارد و خودروسازى را نیز با خود به عمق این 
تاریکى کشانده است، اما به نظر مى رسد خودروسازان باسابقه و 
جان سختى نظیر رولز رویس بتوانند از این توفان نیز به سالمت 

عبور کنند.

نیمکت؛ محصولى براى افزایش 
خالقیت کودکان و خانواده ها 

دنیاى اقتصاد: شرکت آروشا توانسته در زمینه خالقیت 
صنعتى دوایر خالقیت را براى شرکت ها ایجاد کند و در زمینه 
کودکان و نوجوانان یک بسته جامع و درعین حال تعاملى را 

طراحى و آماده ارائه به بازار کند.
رئیس هیات مدیره «گروه نوآوران آروشا» که محصولى به نام 
«نیمکت» را در حوزه خالقیت کودکان و نوجوانان براى ارائه به 
بازار آماده دارد، بر این نظر است که یکى از دالیل مشکالت نظام 

آموزشى ما به دلیل نگاه ذاتى بودن به خالقیت است.
وى در ادامه گفت: با توجه به برنامه ریزى پنج، شش ساله بر 
روى این پروژه، در آینده در تالشیم از موسسه INSIDE در حوزه 
خالقیت و نوآورى تاییدیه دریافت کنیم که بتوانیم به صورت 

بین المللى این محصول را عرضه کنیم.
بیرامى گفت: به جز محصول نیمکت برنامه هاى دیگرى هم 
داریم، مثل برگزارى لیگ خالقیت و نوآورى؛ تا بچه ها بر اساس 
10 شاخص اصلى خالقیت و باقى آیتم ها مرحله به مرحله پیش 
بروند و در مراحل پایانى به ایده سازى برسیم و کمک کنیم 
تا ایده هاى برتر تجارى سازى شده و با ایجاد بستر الزم بین 
ایده دهنده ها و سرمایه گذاران این ایده  ها اجرایى بشوند. در 
نهایت بتوانیم فرهنگ خالقیت و نوآورى را به صورت بومى در 

آموزش و تربیت دخیل کنیم.
وى در پاسخ به این سوال که در  این مسیر دنبال چه چیزى 
هستید، گفت: در این شرکت مهم ترین نتیجه درونى شدن 
فرهنگ خالقیت و نوآورى خصوصا براى کودکان و نوجوانان 
این سرزمین است، طورى که به یک سطحى برسند که 
خودشان بتوانند متناسب با استعدادهایشان ایده کرده و نه تنها 
کسب وکار خود را راه اندازى کنند، بلکه بتوانند راهکارهاى 
مناسب براى مشکالت زیستى و زندگى خود و جامعه خود 

بیابند.
رئیس هیات مدیره گروه نوآوران آروشا گفت: این محصول 
فقط به پرورش خالقیت نمى پردازد بلکه در تالش هستیم 
اجتماعى از افراد و گروه ها و شرکت هایى را که محصوالت و 
خدمات قابل قبولى متناسب با استاندارد مشخص شده در حوزه 
کودکان و نوجوان و دانش آموزان، به ویژه در حوزه خالقیت و 
نوآورى ارائه مى دهند جمع آورى کرده تا بتوانیم پلت فرمى را 
در اختیار خانواده ها و بچه ها و گروه ها و شرکت هاى ارائه دهنده  
قرار بدهیم تا هر دو گروه از این شرایط استفاده کنند و به این 
شکل در زمینه آموزش گروه هاى مختلف را زیر یک چتر قرار 

دهیم.

شرکت هاى دانش بنیان
در بستر اقتصاد ایران

دیگر دوران خوشگذرانى با نفت، طال و سنگ آهن به پایان رسیده و هر 
کشور موفقى نان بازوى خودش را مى خورد. کشور ما نیز به لحاظ ظرفیت 
برخوردارى از رشد و رفاه از کشورهایى همچون آلمان، اتریش و سوئد 
چیزى کم ندارد و هم متخصصان توانمند و هم منابع بیشترى نسبت به 
این کشورها در اختیار دارد. البته موضوع آن است که مدیران کشور ما 
باید براساس شایسته محورى و مزیت هاى رقابتى کشور، با تمرکز روى 
رشد دانش به ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص ملى کمک کنند. این 
نه تنها به سود کشور ما، بلکه براى اقتصاد جهانى  فارغ از مسائل سیاسى 

و ژئوپلیتیک الزم است. 
بر همین اساس شرکت هاى دانش بنیان مى توانند براى رشد اقتصادى 
کشور، جلوگیرى از فرار مغزها، جلوگیرى از خام فروشى و صادرات 
منابع طبیعى، حفظ محیط زیست و بهبود وضعیت زندگى و رفاه مردم 
اقدامات چشمگیر بسیارى انجام دهند. البته دولت به این موضوع آگاهى 
یافته و با ایجاد زیرساخت براى توسعه شرکت هاى دانش بنیان در این 
جهت گام هایى برداشته، اما این مهم نیاز به مدیریت تخصصى و درایت 
دارد.  پرسش اینجاست که مدیریت این زیرساخت تا چه اندازه موفق 

بوده است؟
به عنوان شرکتى که حدود سه سال از زمان دانش بنیان شناخته شدن 
آن مى گذرد، برداشت و نگاه خود را شرح مى دهیم. از دید ما، به طور 
کلى حمایت از شرکت هاى دانش بنیان در ایران در دو نوع کلى خالصه 
مى شود: حمایت هاى خرد و حمایت هاى کالن؛ حمایت هاى خرد مانند 
برخى تخفیفات یا معافیت هاى مالیاتى یا پرداخت وام هاى سرمایه 
در گردش، حمایت هایى هستند که اثر اقتصادى بزرگى ندارند و فقط 
کمک کننده و تسهیلگر فعالیت هاى یک شرکت دانش بنیان هستند. 
در مقابل حمایت هاى کالن حمایت هایى هستند که مى توانند منجر به 
اثرات اقتصادى بزرگ، کارآفرینى و افزایش اشتغال و تولید ناخالص ملى 
شوند. به عنوان مثال فرد یا شرکتى نوآور طرحى در دست دارد که سرمایه 
الزم براى راه اندازى آن طرح را در اختیار ندارد و با ارائه طرح خود بخواهد 

با تسهیالت دولتى طرح خود را عملیاتى کند. 
هر دوى این نوع حمایت ها انگیزه و کششى را در بخش اقتصادى کشور 
ایجاد مى کند تا به سمت دانش بنیان شناخته شدن حرکت کنند. انصافا 
هم چارچوب کارشناسى و علمى خوبى جهت شناسایى یک شرکت به 
عنوان یک شرکت دانش بنیان طراحى و پیاده سازى شده که این موضوع 
جاى تبریک دارد، اما متاسفانه هیچ یک از این حمایت ها دواى درد صنعت 
و اقتصاد ما نیست، چراکه حمایت هاى خرد، به جز معافیت هاى مالیاتى، 
عمدتا در قبال وثیقه و ضامن ارائه مى شوند، در حالى که اگر شرکتى 
آنقدر سرمایه، وثیقه یا ضامن داشت شاید هیچ گاه سراغ وام و تسهیالت 
و حمایت نمى رفت. از سویى سطح این حمایت ها آنقدر در سطح پایینى 
است که دردى از صنعتگر درمان نمى کند. براى نمونه شرکتى در یک 
نمایشگاه شرکت مى کند و 120میلیون تومان هزینه اجبارى روى 
دستش مى ماند (هزینه هاى شرکت در یک نمایشگاه را در ایران مقایسه 
کنید با هزینه هاى یک شرکت آلمانى یا چینى در آلمان یا چین!) اما شاید 
بتواند فقط مثال 10 یا 20 میلیون تومان حمایت مالى از صندوق نوآورى 
دریافت کند. یا شرکتى که سرمایه در گردش آن 5 میلیارد تومان بوده و 
به خاطر افزایش نرخ ارز ناچار به افزایش سرمایه در گردش به 8 میلیارد 
تومان است، فقط مى تواند 300 میلیون تومان تسهیالت دریافت کند. 
اینجاست که شاعر مى فرماید: «میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین 

تا آسمان است.»
اما در حمایت هاى کالن هم ماجرا کم و بیش به همین منوال است. 
طرحى را ارائه مى کنید و در بهترین حالت4 ماه طول مى کشد تا طرح به 
تصویب برسد، اما موضوع آن است که در این 4 ماه همه قیمت ها تغییر 
کرده و سرمایه گذارى 10 تا 15درصد در حالت معمول افزایش یافته 
است. این در حالى است که بررسى طرح ها در حالت معمول بسیار بیش 
از این به طول مى انجامد. این سرمایه گذارى چگونه مى تواند انجام شود؟ 

به روزآورى طرح دوباره وارد همین چرخه خواهد شد.
حمایت هاى خرد از شرکت هاى دانش بنیان مانند قطرات آبى هستند 
که بر لبان تشنه فردى در حال احتضار چکه مى کند. احتماال او را از خطر 
مرگ نجات مى دهد، اما تشنگى اش را برطرف نمى کند. حمایت هاى 
کالن مانند آبى است که به تشنه لبى وعده داده مى شود اما آنقدر دیر به 
دست تشنه لب مى رسد که همه آب تبخیر شده و از آن چیزى براى رفع 

تشنگى باقى نمانده است. 
هرچند در کشور فرآیندهاى ارزیابى و بررسى نیازمند کار کارشناسى 
و زمان بر هستند و هرگونه حمایت نیازمند ضمانت است، اما پرسش 
اینجاست که با این تحریم ها، فشارهاى اقتصادى، تورم، رکود، مشکالت 
واردات و صادرات، مشکالت نقدینگى، نبود ثبات در قوانین و بخشنامه ها 
و ... آیا ساختار فعلى حمایت از شرکت هاى دانش بنیان مؤثر و متناسب 
است؟ پاسخ این است: خیر! بدون شک این حمایت ها کمک کننده 
هستند و ما هم بى انصاف و ناشکر نیستیم اما حق ما و کشور ما بیش از 
اینهاست. با این ساختار آیا «جهش تولید» رقم مى خورد؟ مساله بسیار 

پیچیده و غامض است. 
هدف از نوشتن این سطور ابراز گله یا ناامیدى نیست. ما از مرحله 
گله مندى و نارضایتى گذشته ایم. هدف، ابراز واقعیت ها و حقایق است 
که بیش از هر زمان به آن نیازمندیم. تا درد را نشناسیم، درمانى نخواهیم 
یافت. درمان این درد چیست؟ هرچه است بسیار پیچیده و نیازمند 

بازبینى اساسى ساختارها بر مبناى حقایق است. 

طرح  بازدید رایگان 
محصوالت «لیـوتاب»

تجربه نشان داده است هزینه جذب مشتریان جدید بسیار بیشتر از حفظ و 
نگهداشت مشتریان موجود خواهد بود؛ همچنین مطابق تحقیقات صورت 
گرفته در حوزه مشتریان، به رغم هزینه باالى نگهداشت مشتریان بالفعل 
هر سازمان، این گونه مشتریان میزان سودآورى بیشترى براى سازمان 

به ارمغان خواهند آورد. 
در همین حال ارائه خدمات تعهد داده شده در خدمات پس از فروش 
مى تواند سطح رضایتمندى مشتریان را در حال استاندارد نگاه دارد، اما 
ارائه خدمات فراتر از انتظار مشتریان و خدماتى که انتظار دریافت آن را از 
سازمان ندارند، نگاهشان را نسبت به سازمان تغییر خواهد داد.  بر همین 
اساس شرکت مبلمان ادارى لیوتاب ارائه خدمات پس از فروش را به عنوان 
بهترین عنصر بازاریابى  مورد توجه قرار داده و با هدف افزایش رضایت 
مشتریان، طرح بازدید دوره اى کلیه محصوالت خود را به صورت رایگان 
براى مشتریان طراحى و اجرا کرده است. متقاضیان دریافت این خدمت 
به سایت این شرکت به نشانى WWW.LIVETABCO.COM مراجعه و در 
منوى خدمات پس از فروش نسبت به ثبت درخواست بازدید دوره اى 

اقدام کنند. 

براساس آمارهاى اتخاذشده از جامعه، در 
نتظار براى خانه دار شدن در  حال حاضر ا
خوش بینانه ترین حالت به باالى 30 سال 
رسیده؛ البته این انتظار بدون در نظر گرفتن 
تسهیالت ارزنده براى برخى دهک ها، باالى 50 

سال و حتى یک قرن است.
به گفته کارشناسان صنعت ساخت وساز، 
تسهیالت کنونى بانک ها کفاف 10 تا 15 متر 
از واحد مسکونى در مناطق متوسط را مى دهد، 
بنابراین با اطمینان مى توان ادعا داشت تنها با 
تمرکز بر تسهیالت نمى توان متقاضیان کنونى 
جامعه را که بخش عمده آن جوانان هستند، 

خانه دار کرد.
نگرش و سیاست شرکت سرمایه گذارى 
مسکن تهران از زمان شکل گیرى این شرکت 
از دهه 70 تاکنون باعث تحقق رویاى خانه دار 
شدن هزاران خانواده در استان تهران و البرز 

شده است.
نبوه ساز  بزرگ ترین تفاوت این شرکت ا
(سهامى عام) با شرکت هاى دیگر در نحوه 
متقاضیان  به  امالك  فروش  و  واگذارى 
است. بیشتر پروژه هاى این شرکت به شکل 
پیش فروش بوده و متقاضیان تنها با پرداخت 

میانگین حدود 25 درصد از قیمت کل ملک 
و پرداخت اقساط دو تا سه ساله مى توانند به 

آرزوى دیرینه خود برسند.
در همین راستا على شاه حیدرى، مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذارى 
مسکن تهران به «دنیاى اقتصاد» مى گوید: 
با  تهران  مسکن  سرمایه گذارى  شرکت 
استفاده از فناورى هاى نوین صنعت ساختمان 
و به کارگیرى نیروهاى متخصص توانسته 
جایگاه معتبرى از نظر کیفیت، حجم فعالیت 
ساخت وساز، میزان سرمایه گذارى و کسب 
سهم مناسبى از بازار امالك را به دست آورد و 
همراه آن رضایت مشتریان و تامین نیازهاى 
آنها در سطوح و طبقات مختلف اجتماعى را 

تامین کند.
وى معتقد است: بدون تردید با ساخت 
امالك مناسب و شرایط پیش فروش اقساطى 
امالك مى توان تاثیرگذارى نامطلوب افزایش 
قیمت مسکن در خانه دار شدن متقاضیان را 

کاهش داد.
متن زیر حاصل گفت وگوى «دنیاى اقتصاد» 
عضو  و  مدیرعامل  شاه حیدرى،  على  با 
هیات مدیره شرکت سرمایه گذارى مسکن 

تهران حول محور برنامه هاى منسجم این 
شرکت براى خانه دار کردن مردم است.

 در سه دهه شرکت سرمایه گذارى 
مسکن تهران دچار تحوالت بزرگى شد. در 

خصوص این تحوالت توضیح دهید.
شرکت سرمایه گذارى مسکن تهران در 
سال 1373 فعالیت اجرایى خود را با احداث 
برج پامچال به عنوان شعبه شرکت گروه 
سرمایه گذارى مسکن با مرکزیت شهر تهران 
و تحت پوشش قرار دادن استان هاى تهران، 
لبرز و قزوین آغاز کرد و در سال 1385  ا
به صورت یک شرکت مستقل ثبت شد. این 
شرکت در سال 1390 به سهامى عام تبدیل و 

با نماد (ثتران) وارد بازار فرابورس شد.
ساخت  سمت وسوى  به  که  شد  چه   

«اقتصادى» اما با کیفیت روى آورده اید؟
کنونى  دغدغه هاى  بزرگ ترین  از  یکى 
کشور ،تامین ملک براى خانواده ها است. 
اگرچه در بسیارى از کشورهاى توسعه یافته 
حمایت هاى  علت  به  استیجارى  امالك 
دولت و مالکان موردپسند مستاجران است، 
اما در کشور ما به علت نبود درآمد کافى، 
تورم هاى ماهانه و کمبود برنامه هاى منسجم 

حمایتى از مستاجران، خانه دار 
شدن خانواده ها امرى است که 
متاسفانه به یک رویا تبدیل شده 

است.
بنابراین تنها راهکار حل این 
معضل ساخت امالك اقتصادى 
و پیش فروش اقساطى آن و در 
کنار آن اعطاى تسهیالت مناسب 
بانکى به خریداران است، اما 
این ارزان سازى نباید به انحراف 
کشیده شود چراکه سازندگان 
مى توانند با استفاده از روش هاى 
صنعتى عالوه بر مدیریت هزینه 
پروژه، ملک باکیفیت را احداث 
کنند. زمانى که ملک به صورت 
ارزان و باکیفیت ساخته شود 
بدون تردید متقاضیان نیز ساده تر 
لبته  به هدف خود مى رسند. ا
تفاوت فاحشى بین ساخت وساز 
ارزان و صنعتى سازى وجود 
دارد، چراکه حفظ کیفیت ملک 
مهم ترین ویژگى آن است که 
عالوه بر حفظ جان و مال مردم 
باعث عدم هدررفت سرمایه هاى 

کشور مى شود.
شرکت  اساس  این  بر 
تهران  مسکن  سرمایه گذارى 

سعى کرده امالك باکیفیت با قیمت هاى 
مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.

 از زمان تاسیس تاکنون، این شرکت چه 
تعداد پروژه انجام داده است؟

از زمان تاسیس تاکنون، عملیات اجرایى 
حدود 63 پروژه با زیربناى بیش از یک میلیون 
و 300 هزار مترمربع در قالب 44 پروژه 
مسکونى به تعداد 8 هزار و 698 واحد، 11 
پروژه ادارى و تجارى و 8 مجتمع آموزشى و 
خدماتى به اتمام رسیده و در حال حاضر پنج 
پروژه با زیربنایى بالغ بر 300 هزار مترمربع با 
کاربرى مسکونى در قالب 2 هزار و 500 واحد 

در دست احداث است.

 در خصوص حضور این شرکت در بازار 
سرمایه، این اتفاق چگونه شکل گرفت و در 
حال حاضر جایگاه این شرکت در این بازار 

کجاست؟
ورود به بازار سرمایه یکى از مزیت هاى هر 
شرکتى است. شرکت سرمایه گذارى مسکن 
تهران نیز پس از حضور در این بازار توانسته 
عملکرد بسیار مطلوب ترى از خود نشان دهد. 
این حضور باعث شده عملکرد این شرکت 
به صورت شفاف در معرض دید سهامداران و 
متقاضیان و شرکت هاى دیگر باشد. به طورکلى 
هر جا که شفافیت باشد، رابطه مستقیمى 
بین افزایش بازدهى و کارآیى و درنتیجه سود 
اقتصادى شکل مى گیرد. زمانى که یک شرکت 
در بازار سرمایه پذیرش مى شود، ملزم به ارائه 
اطالعات و گزارش هاى مستمر و شفاف است و 
باید در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین 
تامین منافع سهامداران اقدام کند؛ که با ورود 

مسکن تهران به بازار سهام این اتفاق رخ داد.
سرمایه کنونى شرکت مبلغ یک هزار و 200 
میلیارد ریال است که به یک میلیارد و 200 
میلیون سهم عادى یک هزار ریالى با نام تقسیم 
 شده و تماما پرداخت شده  است و افزایش 
سرمایه شرکت نیز در دست بررسى 

و اقدام است.
 گویا براى سال 99 ایجاد و 
واگذارى پروژه عظیمى را در 

برنامه کارى خود دارید؟
با توجه به مطالب پیش گفته 
گروه  شرکت  سیاست هاى  و 
بانک  و  مسکن  سرمایه گذارى 
مسکن به عنوان سهامداران عمده 
مسکن  سرمایه گذارى  شرکت 
تهران در راستاى افزایش تولید 
و  متوسط  اقشار  براى  مسکن 
میان درآمد جامعه، این شرکت از 
نیمه سال 1397 اقدام به تعریف 
و شروع چند پروژه در تهران و شهر 
جدید اندیشه کرد. این پروژه ها با 
زیربنایى بالغ  بر 250 هزار مترمربع 
در قالب حدود 2 هزار واحد است که 
ازجمله آن مى توان به پروژه مرکز 
شهر اندیشه، بنفشه و نگین شهررى 
و مقدم اشاره کرد که همگى در 
مرحله اجرا هستند. سیاست این 
شرکت در فروش پروژه هاى مذکور 
قطعا اقساطى بوده که با اضافه 
کردن تسهیالت بانک مسکن به 
مشتریان در کنار فروش اقساطى 
واحدها تسهیالت مناسبى جهت 
خانه دار شدن اقشار متوسط و میان درآمد 
جامعه ایجاد مى شود. با توجه به پتانسیل 
نایى هاى موجود و استقبال مشتریان،  و توا
شرکت سرمایه گذارى مسکن در نظر دارد در 
سال جهش تولید با تعریف چند پروژه بزرگ 
دیگر در شهر تهران و حتى چند شهر خارج 
از حوزه فعالیت قبلى نسبت به افزایش تولید و 
ارائه خدمات بهتر به مشتریان اقدام کند تا عالوه 
بر ارزش آفرینى براى سهامداران بتواند نقش 
موثرى در خانه دار شدن هموطنان داشته باشد.
خریداران نیز مى توانند براى کسب اطالعات 
بیشتر در خصوص نحوه پیش فروش پروژه ها به 

آدرس سایت شرکت مراجعه کنند.

شرکت ها
sherkat@den.ir گروه شرکت ها: 42710410

مدیر عامل شرکت معادن سرمک بیان کرد: 
مرکز فعالیت معادن سرمک در معدن آهنگران 
در مالیر است که هم معدن سرب و هم معدن 
سنگ آهن در آنجا مستقر است. حسین حسینقلى 
خاطرنشان کرد: همچنین در معدن آهنگران کوره 
«ولز» فعال شده که این کوره اختراع خود شرکت 
است و به ثبت ملى نیز رسیده است؛ ظرفیت 

کارخانه فلوتاسیون روزانه هزار تن است. 
وى ادامه داد: در حال حاضر در معادن سرمک 
یک کوره جدید در دست طراحى است که شبیه 
کوره نانوایى است؛ این فناورى تا پیش از این در 
ایران وجود نداشته است. در این کوره مى توان 
اکسید سرب و روى و آهن اسفنجى تولید کرد. 
همچنین با این کوره مى توان سنگ آهن کم عیار 
را تبدیل به سنگ آهن پرعیار کرد؛ این کوره یک 
کار جدید در ایران است که هم اکنون مراحل 
آزمایشگاهى  آن را انجام داده و تا 7 ماه آینده 

راه اندازى خواهد شد.  
حسینقلى با اشاره به معدن قیرى که در استان 
کرمانشاه فعال است، عنوان کرد: یک معدن قیر 
طبیعى در قصرشیرین به نام معدن گراوه نیز 
وجود دارد که نخستین معدن قیر طبیعى ایران 
محسوب مى شود که از سال 1322 شروع به کار 
کرده است. در این معدن قیر طبیعى از زیرزمین 
استخراج و درکارخانه بیستون تبدیل به پودر 
مى شود که البته بخشى از آن نیز صادر مى شود. 
الزم به یادآورى است که براى نخستین بار در 
کشور است که در فرآورى قیر طبیعى و در کارخانه 
بیستون، خاکستر آن از 20 درصد به 6 درصد 

رسانده مى شود.  
مدیرعامل معادن سرمک  با اشاره به فناورى هاى 
این شرکت عنوان کرد: هم اکنون معادن سرمک 
در حال ساخت دستگاهى به نام «انفجار پالسما» 
است که بیش از یک میلیارد تومان هزینه داشته 
است. هر چند  این فناورى در کره جنوبى، ژاپن 
و آمریکا وجود دارد اما این کشورها اطالعات 
خود را در اختیار ما قرار نمى دهند. این فناورى 
باعث مى شود که مواد ناریه که در راهسازى و 
تونل سازى کاربرد دارد، دیگر مورد استفاده قرار 

نگیرد. این فناورى در مراحل پایانى خود قرار 
دارد و تست هاى مختلف آن انجام شده است و در 
این راستا 2 مترمعکب بدون مواد منفجره، انفجار 

انجام شده است. 
 صرفه جویى 100 میلیون تومانى 

حسینقلى همچنین درباره فناورى کوره ولز 
توضیحاتى ارائه کرد و گفت: کوره ولز رایج ترین 
وسیله براى بازیافت روى از پسماندها است؛ این 
کوره نخستین بار توسط آلمان ها در سال 1925 
اختراع شده است و هم اکنون حدود  500 تا 600 
کوره در دنیا وجود دارد. چینى ها تعداد بسیارى 
از این نوع کوره ساخته اند و در ایران نیز چند 
نمونه در یزد و اصفهان وجود دارد. وى با بیان 
اینکه نکته قابل توجهى که در ساخت این کوره 
باید به آن توجه کرد ، مصرف زغال است، افزود: 

از آنجا که مصرف زغال در این کوره ها باالست، 
تالش معادن سرمک بر این بوده که مصرف زغال 
این کوره را از 35درصد به 8 درصد کاهش دهد. 
براى این کاهش مصرف زغال، کوره در سه بخش 
طراحى شده و همین طراحى سبب صرفه جویى 
100میلیون تومان این کوره در روز شده است. 
این سیستم باعث مى شود در معادنى که عیار و 
راندمان پایینى دارند، راندمان سرب 95 درصد 
و راندمان روى باالى 90 درصد افزایش پیدا 
کند که در هیچ سیستمى این راندمان وجود 
ندارد.  وى ادامه داد: از سوى دیگر در کارخانه 
فلوتاسیون زمانى که کنسانتره سرب و بعد روى 
تولید مى شود، مقدارى از سرب و روى با هم 
مخلوط و باطله مى شوند که این امر سبب کاهش 
راندمان واحد فرآورى مى شود اما در این کوره 

ولزى که در شرکت سرمک ساخته  است، دیگر 
این روال وجود ندارد. در این کوره کنسانتره اى 
تولید مى شود که 55 درصد عیار روى و 15 درصد 
عیار سرب آن است؛ در مرحله بعد، آن را با آب و 
اسیدسولفوریک مخلوط  و فیلتر کرده و سپس 
سرب آن جداسازى مى  شود، ماده روى اى که 
از این کوره به دست مى آید، بسیار پرعیار خواهد 
بود که قابلیت تبدیل شدن به فلز روى را دارد. این 

فناورى راندمان واحد را افزایش مى دهد. 
 اقتصادى کردن معادن کم عیار

مدیرعامل معادن سرمک با اشاره به این موضوع 
که فناورى کوره ولز مختص معادن سرب و روى 
است، خاطرنشان کرد: اگر معادنى با عیار 4 تا 5 
درصد وجود داشته باشد، استخراج آن اقتصادى 
نخواهد بود، اما با استفاده از کوره ولز و سیستمى 
که شرکت ما طراحى کرده، این معادن اقتصادى 
خواهند شد و همین امر سبب مى شود که معادن 
کم عیار نیز فعال شوند. البته وى اعالم مى کند که 
هر معدنى بخواهد مى تواند این فناورى را کپى 
کند، زیرا آوردن فناورى جدید به کشور هزینه 
دارد و از  آنجا که ایران کشور ماست هر معدنى 
با این فناورى  راه اندازى شود، سود آن به همه 

بازخواهد گشت.  
حسینقلى افزود: همچنین یکى از معادن 
سرمک، معدن نطنز است که در حال حاضر به 
دلیل مشکالتى تعطیل شده است. در همین حال  
یک معدن زغال سنگ در مهاباد یزد مشغول به کار 
داریم که این معدن به منظور تامین خوراك واحد 

فرآورى مالیر مشغول به فعالیت است.  
 صادرات سولفوره  

مدیرعامل معادن سرمک در پاسخ به این پرسش 
که آیا صادرات نیز دارید؟ عنوان کرد: کنسانتره 
سرب شرکت به دلیل اینکه سولفوره است و 
مصرف داخلى ندارد به چین صادر مى شود. البته 
برخى شرکت هاى بزرگ ادعا داشتند که مصرف 
سولفوره دارند، اما پس از کلى نامه نگارى مشخص 
شد که مصرف آنها حدود 10درصد تولید شرکت 
ما است، در حالى که میزان تولید شرکت 40 هزار 

تن سولفوره است.  

فناورى هاى جدید در یک معدن قدیمى 
انفجار پالسما در معادن ُسرمک

سارا اصغرى: در سال هاى اخیر در شرکت معادن سرمک با استفاده از فناورى روز دنیا قیر 
طبیعى (ژیلسونیت) از معدن گراوه قصرشیرین استخراج شده و در کارخانه فرآورى و 
تولید پودر میکرونیزه بیستون کرمانشاه تولید مى  شود. این واحد به عنوان بزرگ ترین 
تامین کننده واحدهاى قیر، ایزوگام و همچنین صادرکننده این محصول باکیفیت شناخته 
شده است. شرکت معادن سرمک با ظرفیت تولید ساالنه 10هزار تن ژیلسونیت نخستین 
تولیدکننده و فرآورى کننده این ماده در ایران به شمار مى رود. همچنین ظرفیت این 
شرکت در زمینه سنگ آهن 5 میلیون تن، کنسانتره سرب 10هزار تن و کنسانتره روى 20 
هزار تن در سال است. به گفته مدیرعامل معادن سرمک، 450 نفر به صورت مستقیم در 
این معادن مشغول به کار هستند.  حسین حسینقلى مدیرعامل شرکت معادن سرمک در 
گفت وگو با  «دنیاى 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 زیرزمینى 
و روباز به نام «آهنگران» مشغول به فعالیت است که سنگ آهن هماتیت دارد. در آنجا 
سنگ آهن با عیار زیر 40 درصد تولید مى  شود که مورد مصرف کارخانه هاى سیمان قرار 
مى گیرد؛ البته بخشى از همین محصول نیز به عراق صادر مى  شود. در معدن تکه اراك نیز 
محصول سرب و روى تولید مى شود و چون محصول آنجا کم عیار است به معدن آهنگران 

فرستاده مى شود تا عیار آن را باال ببرند.

درگفت وگو با مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذارى مسکن تهران مطرح شد

آسان ترین راه 
خانه دار شدن
دنیاى اقتصاد: طى سال هاى اخیر افزایش قیمت مسکن موجب افت معامالت ملکى در کشور 
و به خصوص کالن شهر تهران شده و در پى آن قدرت خرید متقاضیان کاهش  یافته است. 
هم اکنون بخش اعظمى از اقشار مختلف جامعه که جزو دهک هاى متوسط و پایین هستند 
حتى با اخذ وام و تسهیالت متعدد توانایى تامین خانه را ندارند.طى دو سال گذشته بسیارى 
از معادالت و محاسبات براى تقویت قدرت مالى خریداران مسکن ازجمله پس انداز و دریافت 
وام براى خرید خانه به هم خورده است. از طرف دیگر پرداخت اجاره هاى سنگین سبب شده 
بسیارى از متقاضیان، راهکارى جز هجوم به شهرك هاى اطراف تهران نداشته باشند.

 از زمان تاسیس 
تاکنون، عملیات اجرایى 

حدود 63 پروژه 
با زیربناى بیش از 

یک میلیون و 300 هزار 
مترمربع در قالب 44 

پروژه مسکونى به تعداد 
8 هزار و 698 واحد، 11 

پروژه ادارى و تجارى 
و 8 مجتمع آموزشى و 

خدماتى به اتمام رسیده 
و در حال حاضر پنج 

پروژه با زیربنایى بالغ بر 
300 هزار مترمربع با 
کاربرى مسکونى در 
قالب 2 هزار و 500 

واحد در دست احداث 
است

حسام ادیب 
رئیس هیات مدیره گروه دانش بنیان پاترون

لوازم خانگى
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