
دادستان کل کشور:
هر کسی از یک قاضی یا کارمند 
فسادی سراغ دارد گزارش دهد
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در صورت عدم اصالح سیاست ها، تداوم افزایش قیمت ها دور از انتظار نیست

 نرخ ۸3 درصد اقالم خوراکی
 فراتر از حد بحران
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معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد

ممانعت از حضور واکسن نزده ها
 در اماکن تجمعی

معاون بهداشــت وزارت بهداشت با اعالم اجرای طرح محدودیت های هوشمند کرونا از دیروز شرایط حضور 
در اماکن تجمعی را تشریح کرد. دکتر کمال حیدری در گفت وگو با ایسنا، گفت: شرط ورود به اماکن تجمعی 

با این الزام همراه است که...

رئیس پلیس فتا تهران نســبت به کالهبرداری مجرمان سایبری در آستانه فرا رسیدن شب یلدا هشدار داد. 
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: گاهی دیده شده که پیام هایی 
حاوی لینک های ناشناس با عناوین مختلف تبریک و یا تسلیت مناسبت های خاص از جمله شب یلدا و... برای 

کاربران ارسال شده و...

جزئیات اجرای سامانه هوشمند امید

طرفداران اریک زمور با مخالفان نژادپرستی دست به یقه شدند

قدرت نمایی فاشیسم فرانسوی

مدیرکل آموزش و پرورش تهران:

 دانش آموزان حداقل هفته ای یک روز
 باید در مدرسه باشند

کالهبرداری مجرمان سایبری به بهانه شب یلدا
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میکرونیزه،  پودر  عرضه آهک کلسینه شده، 
بنتونیــت، انواع کــورد وایر بــا بهره گیری 
از تکنولــوژی روز دنیا و نیــز انجام برخی 
فعالیت های بازرگانی در عرصه صنایع فلزی و 
معدنی از جمله مهم ترین فعالیت های شرکت 

»آتیه فوالد معدن پارسیان« است.
مدیرعامل  توحیــدی،  محمدعلی  مهندس 
طی  پارســیان  معدن  فوالد  آتیه  شــرکت 
گفت وگویی در تشــریح تاریخچه و فعالیت 
این شرکت گفت: شــرکت آتیه فوالد معدن 
پارســیان )ســهامی خاص( در سال 1388 
تاسیس شــده و دفتر آن در استان اصفهان، 
اداری کوثر واقع شده  شهر اصفهان، مجتمع 

است.
این شــرکت یکی از زیرمجموعه های هلدینگ آتیه 
فوالد نقش جهان )ســهامی خــاص( بوده و یکی از 
مهم ترین فعالیت های آن، تامین مواد اولیه به صورت 
 خام و یا فرآوری شــده جهت صنایع فوالد می باشد
  کــه از آن جملــه می تــوان بــه تولیــد و عرضه
آهک کلسینه شده، پودر میکرونیزه بنتونیت و انواع 

 

اشــاره نمود.  وی برخــی از ویژگی هــای بارز این 
شــرکت را یادآور شــد و افزود: از دیگر مزایای این 
شرکت می توان دستیابی به آخرین تکنولوژی تولید 
و فــرآوری، دارا بــودن کادر متخصص فنی، مالی و 
بازرگانی، امکان تامین مــواد اولیه از داخل و خارج 
و نزدیکی محل کارخانجات و دفتر شرکت با صنایع 
فوالد مهم کشور خصوصا شرکت فوالد مبارکه اشاره 
نمــود. توحیدی عملکرد شــرکت را می توان به دو 
دســته فعالیت های بازرگانی و تولیدی تفکیک کرد 
و گفت: این شــرکت در زمینه فعالیت های بازرگانی 

فروش سود کاستیک )مایع(، آهک هیدراته و ماسک 
سه الیه و پنج الیه )N95( و در زمینه فعالیت های 
تولیــدی فروش محصوالتی از قبیل بنتونیت، آهک 
کلسینه، کورد وایر و محلول اکتیواسیون در کارنامه 

خود به ثبت رسانده است.
مدیرعامل شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان با اعالم 
این که کیفیت باال، تحویل به موقع و قیمت رقابتی 
عامل اصلی عالقه مندی مشتریان به تامین نیازهای 
خود از شــرکت بوده که با توجه به پتانســیل رشد 
صنعت فوالد کشــور در سال های آتی، در نظر دارد 
با ســرعت و قدرت به ســمت افزایش کیفی، کمی 
و تنــوع در محصوالت خود قدم بــردارد گفت: در 
راستای درآمدزایی مستمر، شرکت آتیه فوالد معدن 
پارسیان مطالعات اولیه جهت پروژه طراحی و نصب 
خط تولید پودرهای مخصــوص صنایع تولید کورد 
وایــر )Cored Wire( را در اولویت خود قرار داده، 
ضمن اینکه با وارد شدن به عرصه مهندسی، طراحی 
و ســاخت تجهیزات و قطعات، گام بلندی در جهت 
تنوع بخشــیدن به محصوالت قابل تولید برداشته 
است. در این شــرکت همچنین تنوع بخشیدن به 
بازار مصرف از دیگر اهداف اســت که در اولین قدم 
مذاکرات بــا صنایع فوالد کشــور را جهت معرفی 
محصوالت شــرکت آغاز نموده است، به گونه ای که 
هم اینک موفق شده ایم برخی از این محصوالت را در 
صنایــع مختلف عرضه نماییم. توحیدی درخصوص 
برخی مشــکالت و موانع موجود و نیز در خصوص 
راهکارهای برون رفت از آن نیز به خبرنگار ما گفت: 
در این ارتباط حمایت هرچه بیشتر مسئوالن دولتی 
از تولید داخل و بومی ســازی شده، همچنین کمک 
بــه ثبات قیمت در زمینه حامل های انرژی، حمل و 
نقل و مواد اولیه و... می تواند باعث رفع بســیاری از 
مشــکالت پیش رو باشــد. او در پایان از کمک ها  و 
حمایت های بی دریغ مدیریت عامل شرکت هلدینگ 
آتیه فوالد نقش جهان، کلیه معاونت ها و هیات مدیره 
آن شرکت،  همچنین هیات مدیره شرکت آتیه فوالد 
معدن پارسیان و کلیه همکاران تالشگر خود در این 

شرکت قدردانی کرد.

 از سوی مهندس محمدعلی توحیدی، مدیرعامل شرکت اعالم شد؛

مهم ترین توانمندی و پتانسیل های شرکت »آتیه فـوالد معـدن پارسیان« 
عرضه آهک کلسینه شده، پودر میکرونیزه، بنتونیت، انواع کورد وایر و...
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محصوالت شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان

 Atieh Foulad
Madan Parsian Co.

* آهک کلسینه دانه بندی شده و پودر میکرونیزه بنتونیت
* مفتول گرافیت

* مفتول کلسیم سیلیکون، فروکلسیم

* مفتول فروآلیاژ
* ماشین تزریق مفتول مغزدار و تو پر

محصوالت شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان
آهک کلسینه دانه بندی شده 

و پودر میکرونیزه بنتونیت
آهک کلســینه شده دانه بندی شــده و پودر 
میکرونیزه شده بنتونیت از مواد بسیار ضروری 
به ترتیب در فرآیند کوره های قوس الکتریک 
و تولید گندله می باشــند. شرکت آتیه فوالد 
معدن پارسیان با بیش از 10 سال تجربه تولید 
و تامین این مواد برای صنایع فوالد کشور و با 

استفاده از کوره های مدرن و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا توانایی آن را دارد 
که این مواد را با کیفیت، دانه بندی، دســته بندی مطابق نظر مشتری، تولید 

و ارسال نماید.

ماشین تزریق مفتول مغز دار

این شــرکت با اســتفاده از کارشناسان 
و متخصصیــن بــا تجربــه و بکارگیری 
تکنولــوژی روز دنیا اقــدام به طراحی و 
ساخت ماشین تزریق مفتول نموده است 
که در نوع خود قابل رقابت با ماشین های 

اروپایی و آسیایی می باشد.

مفتول کلسیم سیلیکون
 مفتول فرو کلسیم

در جهــان رقابتی امروز در صنعت تولید فوالد، 
عــالوه بر کمیت، کیفیــت محصوالت تولیدی 
نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هســتند. تزریق 
مفتول کلسیم  CaSi – CaFe   به حمام فوالد 
مذاب در فرآیند متالورژی ثانویه، پودر کلسیم با 
فوالد مذاب واکنش می دهد. این مســئله باعث 

تغییر مورفولوژی ناخالصی های آلومینایی و کاهش نقطه ذوب شده بطوری که 
تمیزی فوالد و بهبود کیفیت محصوالت تخت فوالدی را بدنبال خواهد داشت.

مفتول گرافیت
کربن به عنوان یکی از عناصر اصلی در ساختار 
متالورژیکی فــوالد وجود داشــته و معموال از 
گرافیت برای افزایش کربن در فوالد اســتفاده 
می گــردد. در حال حاضر و با پیشــرفت علم 
متالورژی ثانویه و با اســتفاده از تکنولوژی های 
جدید، افزودن گرافیت از حالت دستی و قله ای 

به روش تزریق مفتول به حمام فوالد مذاب ارتقاء پیدا کرده است.

شـرکت آتیه فوالد معدن پارسـیان 
)سهامی خاص(

از دیگــر قابلیت های این شــرکت وجود 
آخرین تکنولوژی تولیــد و فرآوری، دارا 
بودن کادر متخصص فنی، مالی و بازرگانی، 
امکان تامین مواد اولیه از داخل و خارج و 
نزدیکی محل کارخانجات و دفتر شرکت با 
فوالد  کشور خصوصا شرکت  فوالد  صنایع 

مبارکه است.

یکی از مهمترین فعالیت های شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان، تامین مواد اولیه به صورت خام و یا  فرآوری شده جهت صنایع فوالد می باشد. از آن جمله می توان به 
تولید و عرضه آهک کلسینه شده، پودر میکرونیزه بنتونیت و انواع مفتول مغزدار اشاره نمود. همچنین این شرکت برای اولین بار به عرصه مهندسی، طراحی و ساخت 
تجهیزات از جمله ماشــین تزریق مفتول مغزدار وارد شده است. از دیگر قابلیت های این شرکت وجود آخرین تکنولوژی تولید و فرآوری، دارا بودن کادر متخصص 

فنی، مالی و بازرگانی، امکان تامین مواد اولیه از داخل و خارج و نزدیکی محل کارخانجات و دفتر شرکت با صنایع فوالد کشور خصوصا شرکت فوالد مبارکه است.

(FerrroAllo و Cored wire, Grphite, Cafe) Casi

رویای دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی 

ابهام در عملی شدن وعده رشد اقتصادی
 بدون رفع تحریم 

به دولت امیدی نیست، امید سهامداران به قوه قضائیه است

قول رئیس دستگاه قضا جهت بررسی مجدد وضعیت بورس

وارونگی در عملگرایی
دور هفتم مذاکرات ایران با کشــورهای 1+4 در وین بدون نتیجه 
خاتمه یافته اســت. در این مذاکرات نماینده ایران اعالم کرد دو متن 
پیشــنهادی خود درباره موضوعات مورد بحــث را که یکی درباره لغو 
تحریم هاســت و دیگری نحوه اقدامات هسته ای، ارائه داده است. در مقابل طرف اروپایی می گوید ایران 
تغییرات قابل توجهی در متن پیش نویس ها وارد کرده و تقریبا تمام تفاهم هایی که طی ماه ها مذاکره و 

کار سخت به دست آمده را کنار گذاشته است.
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