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واکنش منفی بازار ارز به مذاکرات وین
رئیس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران:

 آمریکا دو اصل تضمین دادن
 و راستی آزمایی را پذیرفته است

کواکبیان: 
آیا تیم 40 نفره منتقد دیروز برجام، با دست پر از 

مذاکرات وین برگشته اند یا همان کشورهاي1+4 را هم 
مأیوس کرده اند؟!

نام نویسندگان کودک و نوجوان را بر خیابان های تهران تحمل نکردند
دغدغه  شهرداری تهران اسم - فامیل بازی نیست؟!

سرویس اجتماعی – محمدحسین روانبخش: نام چهار نویسنده شهیر کودک و نوجوان باالخره روی دیوار یکی از خیابان های فرعی 
تهران دوام نیاورد و شهرداری تهران نگذاشت حتی 6 ماه نام مهدی آذر یزدی، هوشنگ مرادی کرمانی...

دبیرکل حزب مردم ســاالری در توئیتی نوشت: یک هفته قبل از مذاکرات طی توئیتی گفتم نشست با ١+٤ و بی اعتنایی به آمریکا 
بي فایده است؛ اما حامیان دولت کنونی گفتند تیم ٤۰ نفره با دست پر به وین رفتند! آیا منتقدان دیروز برجام پس از مذاکره هم باور 

دارند آقایان با دست پر برگشته اند!؟ مگر اینکه مأیوس کردن همان ١+٤ را دستاورد مهم بدانیم!
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تفکر ملوک الطوایفی، آفت وحدت و هویت ملی
مطالعه گذرا در تاریخ ایران، 
این حقیقــت را بر ما مبرهن و 
مدلل می کند کــه ابرقدرتی و 
اقتــدار و تأثیرگذاری بی چون وچرای ملت ایران بر جهان حتی از 
حیث فرهنگ و مدنیت، همانا وحدت رویه و هویت ملی، مربوط 

به اقتدار و تدبیر کشورداری حکومت مرکزی بوده  است و از آن سو 
ضعف و زبونی و شکســتگی ما به دورانــی برمی گردد که ضعف 
حکومت مرکزی انگشت نما و با تقویت حکومت های ملوک الطوایفی، 
 برادرکشی، تزاحم و قدرت نمایی های مخرب، به زیان وحدت ملی اوج

 گرفته  است.

سرمقاله

منصور فرزامی 

شرکت آلیاژهای نشکن ساز با محوریت جناب آقای 
دکتر جهان افروز که از اساتید  بنام دانشگاه های تهران 
و علــم و صنعت و از نــوادر عرصه صنعت ریخته گری 
و متالورژی کشــور هســتند و با تکیه بر توان علمی، 
خالقیت و دانش مهندسی ســایر همکاران ایشان در 
سال ١375 به ثبت رسید. هدف از تأسیس این شرکت 
تولید ماده ای به نام فروســیلیکو منیزیم و تأمین نیاز 
داخل کشور و قطع وابســتگی صنعت ریخته گری به 

خارج از کشور بود.
فعالیت شرکت تولید مواد اولیه صنعت ریخته گری 
شــامل فروســیلیکو منیزیم در انواع دانه بندی ١ الی 
6 میلیمتر، 5 الــی ١5 میلیمتر، ١۰ الی 35 میلیمتر 
همچنین تولید نیکل منیزیــم و تولید انواع جوانه زای  
زیرکونیومی، استرانســیومی و باریمی اســت. تمامی 
محصوالت تولیدی شرکت در صنایع ریخته گری جهت 

تولید انواع قطعات چدنی صنایع خودروسازی و صنایع 
نیمه سنگین و سنگین استفاده می شود. عالوه بر این 
شرکت مجهز به آزمایشگاه متالورژی و دارای گواهینامه 
١7۰25 از موسسه استاندارد می باشد و با توجه به توان 
علمی و مهندسین خود عالوه بر تولید محصوالت ذکر 
شده سایر خدمات مشاوره ای را نیز در حوزه کاری خود 

به انجام می رساند.
شــرکت آلیاژهای نشکن ساز در فضایی به مساحت 
بیش از 6۰۰۰ مترمربع در شــهرک صنعتی اشتهارد 
به فعالیت مشغول اســت. تعداد پرسنل شاغل حدود 
٤۰ نفر می باشــد و بیش از 2۰۰ نفــر به صورت غیر 
مســتقیم ایجاد اشــتغال کرده است. شرکت مجهز به 
کوره های ذوب القایی، آزمایشــگاه مجهز به دســتگاه
XRF، ماشــین آالت خردایش، سرند، بسته بندی، انواع 
جرثقیل های ســقفی، تجهیزات تولید برق اضطراری و 

هوای فشرده می باشد. ظرفیت اسمی این شرکت 6۰۰۰ 
تن فروســیلیکو منیزیم در انواع دانه بندی و 2۰۰۰ تن 
نیکل منیزیم و ســه نــوع جوانه زا شــامل جوانه زای 
زیرکونیوم)زیرسینوک(، استرانسیوم)سوپرسید( و باریم 
اســت. در حال حاضر این شرکت بیش از نیمی از نیاز 
داخل کشــور را تأمین می کند و عالوه بر تولید داخل 

اقدام به صادرات هم کرده است. 
این شــرکت به عنوان اولین تولیدکننده محصول 
فروســیلیکو منیزیم در ایران می باشد که به تبعیت از 
آن اکنون سه شــرکت دیگر به تولید آن می پردازند و 
نیاز کشور را به این عنصر حیاتی کامال برطرف کرده و 

کشور به خودکفایی رسیده است.
بیــش از نیمی از نیــاز بازار داخل را این شــرکت 
تأمین می کند )حدود 3۰۰۰ تن( در عین حال در طی 
ســنوات اخیر اقدام به صادرات محصول به کشورهای 

همسایه نظیر پاکســتان، ترکیه، هندوستان و... کرده 
است. مهندس شــاهین حاجی حســینی، مدیرعامل 
شــرکت آلیاژهای نشکن ســاز در گفت وگویی اظهار 
داشت: شــرکت  آلیاژهای نشکن ساز به عنوان اولین و 
بزرگترین تولیدکننده فروسیلیکومنیزیم و جوانه زا در 
کشور قادر است در صورت ثبات قیمت ها و هموار شدن 

راه صادرات، ساالنه 8 هزار تن از محصوالت یاد شده را 
تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی کند.

حاجی حســینی با تاکید بر اینکه وضعیت عملکرد 
سال گذشته به ویژه در زمینه فروش و تحویل به موقع 
کاال بســیار مناسب بوده اســت، تصریح کرد: از جمله 
مواردی که امســال برآن تاکید داریم، موضوع صادرات 
اســت، زیرا نیاز داخلی به راحتی تامین می شــود و به 
همیــن دلیل با در نظر گرفتن یک ســهم خوب برای 

صادرات، درصدد حضور قوی در این عرصه هستیم.
مدیرعامل شــرکت آلیاژهای نشکن ساز از مذاکره 
با کشــورهای اروپایی، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج 
فارس جهت صادرات خبر داد و اظهار امیدواری کرد که 
با تثبیت قیمت ها و فراهم شدن شرایط صادراتی، این 

مهم محقق گردد.
به اعتقاد وی، موضوع صادرات ممکن اســت برای 

شــرکت ها ســودآوری فروش داخل را نداشته باشد، 
اما حضور در بازارهای بین المللی باعث ارتقای ســطح 
کیفی و توسعه بازار می گردد. حاجی حسینی با اشاره به 
اینکه این شرکت هم اینک تامین کننده نیاز بزرگ ترین 
کارخانجــات تولید قطعــات داکتیل در ایران اســت، 
اظهارداشت: در پی اتخاذ سیاست های تولیدی، مصمم 

به تکمیل ســبد محصوالت با تولید محصول کوردوایر 
نیز هستیم.

مدیرعامل شرکت آلیاژهای نشکن ساز همچنین با 
تاکید براینکه نبود ثبات قیمت ها به ویژه ثبات نرخ ارز 
بعضا باعث ایجاد چالش قراردادها و تعهدات می گردد، 
خاطرنشــان کرد که امروز بیش از هــر زمانی نیاز به 

تثبیت شرایط اقتصادی )از جمله ثبات نرخ ارز( دارد.
حاجی حســینی با اعالم اینکه فروردین امســال با 
جهش قابل توجه قیمت فروســیلیس و فروســیلیکو  
منیزیم )از 2۰ هزار الی 29 هزار ریال( مواجه شدیم به 
همین دلیل، عموم تولیدکنندگان با تردید و مشکل در 
خرید مواد اولیه مواجه شدند، گفت: این تغییرات مکرر 
قیمت ها تصمیم گیری ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد 
و در نتیجــه روند تولید صنایع متاثر از آن می شــود. 
گفتنی اســت، این شــرکت از محل کسب درآمدهای 

ارزی، برخــی از مواد اولیه مورد نیاز را از طریق واردات 
تامین می کند.

وی در ادامه چگونگی اجرای طرح های توســعه را 
یادآور شــد و گفت: این شرکت با هدف افزایش تولید، 
هم اینک با افزودن یک دســتگاه کوره ذوب، ظرفیت 
خود را با رســاندن به ١2 هزار تن در ســال، عمال 5۰ 

درصد افزایش داد.
او همچنین افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی 
مانند بــرق را از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش توان 
تولیدکنندگان برشمرد و افزود: گرچه قیمت انرژی در 
کشــور ما باال نیست اما تغییرات یک شبه باعث توقف 

تولید صنایع کوچک می شود.
به اعتقاد حاجی حسینی، افزایش قیمت انرژی باید 
به تدریج و منطقی رشد کند تا تولیدات صنایع کوچک 

و متوسط دچار مشکل نشوند.

شرکت آلیاژهای نشکن ساز افتخار دارد که بزرگترین و اولین شرکت تولیدکننده محصوالت 
فروسیلیکومنیزیم، نیکل منیزیم و انواع جوانه زاهای ریخته گری در ایران است.

این شرکت با هشت نماینده فعال در سراسر کشور خدمت رسانی به بخش های حساس صنعتی را 
برعهده دارد. این شرکت اهدافی بزرگ را در حیطه بین المللی دنبال می کند و سیاست وحدت در این 

حیطه را همواره برای رشد و ارتقای جایگاه خود در این صنف، ضروری می داند.

مهندس شاهین حاجی حسینی، مدیرعامل شرکت با تاکید بر ایجاد قیمت ها و هموار شدن راه صادرات عنوان کرد

»آلیاژهای نشکن ساز« ساالنه 8 هزار تن »فروسیلیکومنیزیم و جوانه زا«
 تولیـد و روانه بازار خواهد کرد

شرکت آلیاژهای نشکن ساز 
تولیدکننده فروسیلیکومنیزیم و نیکل منیزیم

تولیدکننده  کارخانجات  بزرگتریــن  نیاز  تامین کننده   *
قطعات داکتیل در ایران

 QFS از شرکت ISO 9001:2015 دارای گواهینامه کیفیت *
و گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه ISO17025 شرکت 
NACI و مورد اعتماد شرکت های بزرگ تولیدی با کیفیتی 

یکنواخت و قابل رقابت با بهترین تولیدکنندگان دنیا
* دارای 8 نمایندگی فعال در سراسر کشور

NASHKANSAZ
COMPANY

دفتر مرکزی: شهرک صنعتی اشتهارد 
دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از مرزداران، برج نگین رضا، طبقه نهم جنوبی، واحد 908         

تلفکس: 44030467-8





بی اعتنایی دولت به لزوم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم  

سفره کارمندان در سال آینده حداقل 15 درصد 
کوچک خواهد شد
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