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شهرنوشت 6

گرما، مانع اسکان
 بی خانمان های زلزله در چادر 

زلزله زدگان به کانکس های 
کولردار نياز دارند

جهان 5

معترضان در لیبی پس از آتش زدن پارلمان،
  فراخوان نافرمانی مدنی صادر کردند؛  

خيزش عليه سرگردانی
 سياسی و بحران معيشتی
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سیل واکنش ها به اظهارات سخنگوی ستاد امر به معروف 
و شاخص های عفاف و حجاب ادامه دارد

افزایش مصادیق
در یک وضعیت سوررئال!

شهرنوشت 6

سياست 2

چراروابطایرانومصرعادینمیشود؟

آشتی تهران - قاهره
دستخـوش 

یارکشی های منطقه ای
گذاشتن نام خالد اسالمبولی، قاتل انور سادات 
روی یکــی از خیابان هــای تهران از آن دســت 
سنگ هایی بود که چهار دهه پیش عده ای به چاه 
انداختند و هنوز کسی نتوانسته آن را بیرون آورد. 

این روزها مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر 
عراق ظاهرا داوطلب درآوردن این ســنگ شده 
اســت. الکاظمی که به دنبال نقشی جدید برای 
عراق در مناســبات منطقه ای است، مدتی است 
کشورش را میزبان مذاکرات ایرانی- سعودی البته 

در سطح امنیتی-  اطالعاتی کرده و امیدوار است 
بتواند با میانجی گری میان ایران و عربستان و پایان 
بخشیدن به خصومت سنتی و قدمت دار این دو 
کشور مهم منطقه، وجهه سیاسی عراق را دگرگون 
کند. در عین حال فواد حســین، وزیر خارجه او 
همین چند روز پیش خبر داد که نه تنها مذاکرات 
ایران و عربستان در عراق صورت می گیرد، بلکه 
گفت وگوهای جداگانه ای میان ایران با مصر و ایران 

با اردن نیز در بغداد در جریان است. ..

کارشناس ارشد انرژی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

 ایران دچار غفلتی عجیب
در حوزه انرژی است

چرتکه 3

معاون استاندار تهران خبر داد:  

تعطیلی ادارات و مدارس
 استان تهران به دلیل آلودگی 

دادستان تهران:

کیفرخواست فائزه هاشمی
صادر شد

نگاهی به گرا ن قیمت ترین بازیکنان
شاغل در لیگ برتر ایران

مردان میلیون دالری!

تحقیق و تفحص مجلس با شیوه های پیشین
به سرانجام نمی رسد 

»شستا«؛ محملی برای توزیع 
بی دردسر مناصب! 

اردن: 

بخشی از ائتالف
عربی-اسرائیلی علیه ایران 

نخواهیم بود

آدرنالين 8

دسترنج 4

سياست 2

سياست 2

شهرنوشت 6

مدیرعامل شــرکت دانش بنیان زاگرس 
صنعت آرکا گفت: یک بار از خدمات شرکت ما 
در زمینه تخلیه کاتالیست استفاده کنید دیگر 
با هیچ شرکتی کار نخواهید کرد و این به دلیل 
تخصص،  نظم، تجهیزات پیشــرفته و سرعت 

عمل ما است.
به دلیل نیاز به تخصصی بــودن و با هدف 
تکیه و حمایت از دانش بومی کشور به فرمایش 
مقام معظم رهبری سال جاری سال »تولید، 
 دانش بنیان و اشــتغال آفرین« نــام گرفت. 
شرکتهای دانش بنیان در کشور با توانایی ها و 
خدماتی که ارائه می دهند می توانند بسیاری 
از مشــکالت کشــور را حل کنند اما علیرغم 
توانمندی های این شــرکتها تالشهای آنها به 
درستی دیده نمی شــود و این به دلیل سایه 
سنگین شــرکتهای رقیب خارجی در کشور 
است. »شــرکت دانش بنیان زاگرس صنعت 
آرکا« از نمونــه هــای بارز این نوع شــرکتها  
است که تجهیزات پیشــرفته در زمینه شارژ 
انواع کاتالیستهای پتروشیمی ها و فوالدی ها 
فعالیت دارد اما به دلیل ســلطه شــرکتهای 
خارجــی نمی توانــد آنچنان کــه باید دیده 
شــود، خبرگزاری ایلنا در راســتای عمل به 
رسالت حرفه ای خود در حمایت از تولید و کار 
گفت وگویی با مدیرعامل شــرکت »شرکت 
دانش بنیان زاگرس صنعت آرکا« داشته است؛  

در ادامه متن این گفت گو را می خوانیم؛
    

 به گزارش ایلنا رســول آریان مدیرعامل 
شــرکت دانش بنیان زاگرس صنعت آرکا در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا،  گفت: ما تنها شرکت 
ســازنده مکنده های صنعتی پر قدرت در دنیا 
با قدرت مکش 10 هزار متر مکعب بر ســاعت 
در دنیا هســتیم و تنها شرکتی هستیم که که 
مکنده را به طور کامــل در کمپانی خود تولید 

می کند.
وی ادامــه داد: این مکنده ها در شــرایط 
بحران، صنایع فوالدی پتروشــیمی و فلزی 
استفاده می شود و می تواند تخلیه و شاررژ انواع 

کاتالیستها در پتروشیمی و فوالد را به سرعت 
تخلیه کند همچنین میتواند آنها را بسته بندی 
کرده و نظافت صنعتی را به صورت بلند مدت و 

روزانه داشته باشد.
آریان درخصــوص صــادرات تولیدات و 
خدمات خود نیــز گفت: متاســفانه تاکنون 
تنوانســتیم صادراتی داشته باشــیم اما این 
مورد یکی از اهداف ما اســت. وی عدم کسب 
حمایتهای الزم از ســوی مدیران ومسئوالن 
دولتی را از مهمترین مشــکالت خود نام برد 
و ادامه داد: به دنبال خرید زمینی با مســاحت 
باال برای راه اندازی خط جدید خود و با هدف 
تمرکز بــر صــادرات از وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت هســتیم و در این مــورد نیز قول 
همکاریهایی به ما داده شده است و امیدواریم 
با تکیه بر دانش و مهندسی داخلی کارخانه ی 
خود را با هدف صادرات تاسیس کنیم. در این 
صورت میتوانیم برای 100 نفر دیگر به صورت 
مســتقیم و 200 نفر به صورت غیر مستقیم 
اشــتغال ایجاد کنیم و اکنون با کشور عمان، 
روســیه و قزاقســتان برای صادرات در حال 

مذاکره هستیم.
وی با اشاره به اخذ استانداردهای مختلف 
سی ای اروپا و استانداردهای مختلف جوش،  
گفت: هم اکنون 100 نفر مشــغول به کار در 
شرکت ما هستند و رقیب جدی ای نداریم زیرا 
شرکتهای دیگر بیشــتر مونتاژ کار هستند اما 
ما حدود 80 تا 85 درصد قطعات مورد نیازمان 
را خود تولید می کنیم. مشــکل کار این است 

که متاســفانه برخی از مدیران از شرکتهای 
خارجی حمایت می کنند که این نقطه ضعفی 
برای شرکتهای داخلی است و متاسفانه برخی 
از مدیران هنوز اعتماد به شــرکتهای داخلی 

ندارند.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان زاگرس 
صنعت آرکا ادامه داد: اغلب پتروشــیمی های 
کشور از خدمات ما اســتفاده می کنند و همه 
اذعان دارند که شرکتشــان به دلیل استفاده 
از دستگاههای ما رضایت دارند زیرا معتقدند 
که این دســتگاهها خیلی بهتر و ســریعتر از 

دستگاههای خارجی عمل می کنند.
آریان بــا توصیه به مدیــران کارخانجات 
صنعتی بــه اعتماد و همکاری با شــرکتهای 
داخلی گفت: کارخانجات صنعتی در استفاده از 
خدمات و دستگاهها به سمت شرکتهای دانش 
بنیان بیاند و حداقل از آنها حمایت کنند چرا 
که ما قیمتهای پایین تری داشته و ضمانت نامه 
5 ساله بی قید و شرط و خدمات سریعتری ارائه 
می دهیم. زمان درخواســت تا عرضه خدمات 
کمتر از یک هفته اســت در صورتــی که در 
شرکتهای خارجی این زمان در بهترین حالت 

تا 6 ماه است.
وی با بیان اینکه 90 درصد کار شرکتهای 
داخلی به شــرکتهای خارجی یا شرکتهایی 
با روشهای ســنتی که بســیار برای کارگران 
مضر است سپرده می شود،  گفت: از مسئوالن 
می خواهیم که از شــرکتهای دانــش بنیان 
حمایتهای داخلی را داشته باشند، می توانند 
ابالغیه ای را مبنی بر این حمایت به شرکتهای 
داخلی ابالغ کنند. همچنیــن این آمادگی را 
داریم که با تمام شــرکتهای داخلی کشور که 
نیاز به خدمات ما دارند همکاری داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان زاگرس 
صنعت آرکا درپایان گفت: یک بار از خدمات 
شرکت ما در زمینه تخلیه کاتالیست استفاده 
کنید به شــما قول میدهیم که با هیچ شرکت 
دیگری کار نخواهید کــرد و این به دلیل نظم 

و تجهیزات پیشرفته و سرعت عمل ما است.

گزارش ویژه

لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی

مسئوالن و مدیران به شرکت های داخلی اعتماد ندارند 


