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را  آن  همه  تقریـبا  که  موالنا  حضـرت  معروف  اشـعار  از  یکى 
شنیده ایم معطوف به بحث همدلى و با هم بودن است، در شاه 
مردم  میان  در  نیز  المثل  ضرب  به  تبدیل  که  شعر  آن  بیت 

کشورمان شده آمده است:
"پس زبان محرمى خود دیگرست

همدلى از همزبانى بهترست"
همچنین حکایتى هست با این مضمون که آورده اند کاروانى به 
حاکمى شکایت بردند که دو راهزن کاروان صد نفرى ما را غارت 
نفر  از عهده دو  نفر  با تعجب پرسید: چگونه صد  کردند. حاکم 
برنیامدند؟ یکى از آنان در پاسخ گفت: آن ها دو نفر بودند همراه، 
ما صد نفر بودیم تنها. خداوند متعال در قرآن مجید نیز به مسئله 
«وحدت» از دیدگاه اجتماعى نگریسته و بر اهمیت یکپارچگى 
اتحادى،  چنین  حفظ  و  ایجاد  براى  و  کرده  تاکید  مردم  میان 
پیامبران را در ادیان مختلف براى هدایت ارسال کرده است. طبق 
بررسى هاى انجام شده از سوى محققان، اهمیت این موضوع آن

«نعمت  عنوان  به  یکپارچگى  و  اتحاد  از  قرآن  که  هست   قدر 
بزرگ» سخن به میان آورده و از مردم خواسته تا تلخى و خطر

که  باشند  داشته  یاد  به  و  نبرند  یاد  از  را  تفرقه  دوران   آفرینى 
چگونه خداوند میان آنان انس و الفت برقرار کرد. 

در دنیاى امروز هم بیش از هر زمانى به وحدت نیاز داریم ؛ هم 
در جامعه جهانى براى برون  رفت از مشکالتى که جامعه انسانى 
را تهدید مى کند و هم در فضاى داخلى کشور. شکوه، اقتدار و 
موفقیت هر کشورى در یکدلى بین کارگزاران نظام و مردم است؛ 
اقتدار مى آفریند و مى تواند پشتوانه محکمى در  چرا که وحدت 
مقابل هر مشکلى باشد. به همین دلیل وحدت از جمله ضروریات 
انجام شده،  مطالعات  طبق  مى شود.  محسوب  اجتماعى  زندگى 
موضوع وحدت و بحث از آن سابقه اى به قدمت زندگى بشر دارد؛ 
بشر آن گاه که پا به عـرصه وجـود گـذاشت و روحیات و نیازهاى 
اجتماعى خود را درك کرد و فهمید که براى رسیدن به سعادت 
و  محبت  و  همراهى  همدلى،  همکارى،  هـمزیستى،  بـا  باید 
به  نیازمند  را  خود  کند،  رفتار  خود  همنوعان  دیگر  با  برادرى 
طول  در  که  شد  باعث  نیازمندى  این  دیـد.  وحـدت  مـوضوع 
سوى  از  متنوعى  آثار  بشرى،  حیات  مختلف  ادوار  در  و  تاریخ 
مکاتب مـختلف فـکرى درباره وحدت و ابعاد نظرى و عملى آن 
و  درك  این  به  خوبى  به  انسان  چرا که  درآید؛  تحریر  رشته  به 
نـیازهاى  هـمه  نمى تواند  تنهایى  به  که  است  رسیده  نتیجه 
زنـدگى  خود را برآورده کند و به مشـارکت دیگـران براى رفع 
زندگى  تـشکیل  بـه  را  انسان  نیاز،  این  و  بوده  نیازمند  آن ها 
اجتماعى ناگزیر کرده است. در سایه این وحدت در هر جامعه اى 
و  بیشتر  اجتماعى  انسجام  و  مسئولیت پذیرى  شاهد  که  است 

همبستگى اجتماعى خواهیم بود که همه این ها مى تواند پشتوانه 
بزرگى براى پیشرفت و توسعه باشد. البته ممکن است عده اى از 
افراد در سایه تفرقه و نفاق بتوانند به طور موقت به خواسته هاى 
غیر انسانى خود برسـند، ولى بدون شک این راهـى که انتخاب 
مى کنند چیزى جز آسیب رساندن به دیگر انسان ها نخواهد بود؛ 
نداشته  تناسبى  انسانى  فطرت  با  مى رسد  نظر  به  که  موضوعى 
کنار  و  کار  محیط  در  را  روز  ساعات  بیشترین  ما  همه  باشد. 
مهم  مهارت  که  مى طلبد  امر  این  و  مى گذرانیم  همکارانمان 
همدلى سازمانى را بیاموزیم تا باعث بهبود عملکرد کلیه اعضاء 
یک سازمان شود. هنگامى که همدلى در فرهنگ یک شرکت یا 
سازمان  یک  باالى  رده  مدیران  از  باشد  داشته  وجود  سازمان، 
توانایى درك و  تا کارکنان بخش هاى مختلف، به خوبى  گرفته 

همراهى یکدیگر را دارند.
”همدلى، یعنى درك کردن عواطف، هیجانات و احساسات فرد 
احساسات  و  عواطف  همان  آن ها  گویى  که  نحوى  به  دیگر، 
سازمانى  چنین  در  مى توانیم  ترتیب،  این  هستند.“به  خودتان 
شاهد مواردى همچون رشد شخصیتى افراد، بالندگى و پویایى 
سازمان باشید. مهارت همدلى، از جمله مهارت هاى نرمى است 
که بایستى در هر سازمان یا کسب و کارى وجود داشته باشد تا 
اعضاء بتوانند در میان ساعات کارى خسته کننده و بعضا طاقت 
ادامه  فعالیت حرفه اى خود  به  انگیزه  و  با شور  فرسا، همچنان 
اشتیاق،  انگیزه،  فضایى،  کار کردن در چنین  نتیجه،  در  دهند. 
حد  تا  را  کارکنان  سوى  از  سازمان  اهداف  به  اهمیت  و  تالش 
بسیار زیادى افزایش مى دهد. نقطه مقابل همدلى در سازمان، بى 
تفاوتى است و چنانچه در محیط کارى خود شاهد چنین اتفاقى 
هستید، بایستى به سرعت نسبت به از میان بردن بى تفاوتى در 

روابط فردى و سازمانى خود جلـوگیـرى کنـید. 
 در ایـن شـماره از فصلنامه پانار نیز انعکاس تالش ها و فعالیت

صنعتى  گروه  مجموعه  زیر  شرکت هاى  در  همکاران  شما   هاى 
پارس ساختار شدیم از نمایشگاه آیفارم تهران تا نمایشگاه متال 
از  وزرا  بازدید  متعدد،  افتخارات  ازکسب  استانبول،  اکسپو 
از  یکى  احداث  فعالیت  از  ما،  متخصص  جوانان  توانمندى هاى 
بزرگترین گلخانه هاى شیشه اى خاورمیانه در منطقه مرزى جلفا 
تا پروژه هاى احداث خطوط انتقال نیرو در قلب ایران، از خدمت 
به میهمانان شهر تبریز با "سرمه چشم از غبار کفش میهمان" تا 
صادرات ورق هاى گالوانیزه به همسایه هاى غربى کشورمان و ... 
تا  نشان دهیم که همچنان یکدل و همراه در کنار هم براى نیل 
به اهداف متعالى گروه صنعتى پارس ساختار در رونق تولید و 
اقتصاد میهن عزیزمان گام برداریم تا شاهد ایرانى قوى و سربلند 

باشیم.

همدلى از همزبانى بهتر است

با احترام
وحید خوش زرع
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دارند/  خوبى  همکارى هاى  ایران  و  ژاپن  ژاپن:  سفیر 
و  تبریز  مزیت هاى  از  استفاده  و  روابط  گسترش  آماده 

آذربایجان شرقى هستیم
عمارت تاریخى استاندارى آذربایجان شرقى در قلب تبریز، امسال 
میزبان سفیر ژاپن در تهران و هیات همراهش بود که براى آشنایى 

بیشتر با ظرفیت هاى استان به این خطه سفر کرده بودند.
سفیر ژاپن در پایتخت کشورمان در این سفر در دیدار با استاندار 

ایـران  و  ژاپن  تحـریم ها،  وجـود  با  گفـت:  شـرقى  آذربایـجان 
همکارى هاى خوبى دارند و در برنامه هاى احیاى دریاچه ارومیه، 
آژانس همکارى هاى بین المللى ژاپن (جایکا) برنامه هاى مختلفى 

اجرا کرده است.
کازو توشى آیکاوا در دیدار با استاندار آذربایجان شرقى با اشاره به 
اینکه آذربایجان شرقى از جمله استان هاى استراتژیک و مهم ایران 
است، اظهار کرد: عالقه مند به افزایش ارتباطات و توسعه تعامالت 

اقتصادى و فرهنگى با این استان هستیم.

و  ایران  مناسبات  تعمیق  ساز  زمینه  تبریز-قازان  روابط 
روسیه است

تاریخى  عمارت  میهمانان  دیگر  از  تاتارستان  جمهور  رییس 
اواخر  العماره، در  به شمس  آذربایجان شرقى، معروف  استاندارى 
تابستان جارى بود؛ او در دیدار با استاندار آذربایجان شرقى با ابراز 
خرسندى از سومین سفرش به تبریز، گفت: تبریز و قازان روابط 
و  روابط  توسعه  در  مهمى  نقش  مى توانند  و  دارند  خوبى  بسیار 

نزدیکى دو کشور ایران و روسیه در حوزه هاى مختلف ایفا کنند.
رستم مینیخانوف با تاکید بر اینکه باید تالش کنیم تا موانع کسب

 و کـار بیـن فعاالن بخش خصوصـى دو طـرف رفع شـود، افزود: 
مشکالت خودبه خود حل نمى شوند؛ مسئوالن باید به توافق برسند 

و این ما هستیم که باید این توافق ها را اجرایى کنیم.
دولتى  مسئوالن  از  متشکل  کارگروهى  تشکیل  خواستار  وى 
موانع همکارى هاى  براى شناسایى  آذربایجان شرقى  و  تاتارستان 
دوجانبه و ارجاع آن ها به مسئوالن عالى دو کشور شد و گفت: اگر 
بتوانیم چند پروژه موفق را اجرایى کنیم مى تواند به عنوان الگوى 

توسعه روابط میان دو کشور معرفى شود.

حدود 150 سال قبل، اولین کنسول گرى اتریش در تبریز 
دایر شده بود

به خاطر  شرقى  آذربایجان  استان  گفت:  ایران  در  اتریش  سفیر 
از  را  آن  که  است  برخوردار  مزیت هایى  از  تاریخ خود،  و  جغرافیا 
دیگر استان ها متمایز کرده و در طول تاریخ همواره اثرگذار بوده 

است.
با عابدین خرم استاندار آذربایجان  وولف دیتریش هایم در دیدار 
شرقى افزود: حدود 150 سال قبل، اولین کنسول گرى اتریش در 
تبریز دایر شده بود. وى با تاکید بر اینکه به طور قطع از حضور 
شرکت هاى اتریشى در ایران حمایت مى کنیم، افزود: عالقه بسیار 
زیادى به گسترش تعامالت داریم و با نگاهى امیدوارانه به فضاى 
ایران در همه زمینه ها  با  افزایش همکارى هاى خود  مذاکرات، به 

فکر مى کنیم.

فعالیت  به  تحریم  شرایط  سخت ترین  در  ایتالیایى  شرکت 
خود در ایران ادامه داد

استاندارى  تاریخى  عمارت  خارجى  میهمان  دیگر  ایتالیا،  سفیر 
آذربایجان شرقى بود که در دیدار با عابدین خرم با اشاره به حضور 
یک شرکت ایتالیایى در پروژه نیروگاه هریس، گفت: این شرکت در 
سخت ترین شرایط تحریم به فعالیت خود در ایران ادامه داد که این 

موضوع، نشانه اى از همکارى عمیق و مثبت ما با ایران است.
جوزپه پرونه با اشاره به سابقه تاریخى روابط اقتصادى، تجارى و 
فرهنگى ایران و ایتالیا، اظهار داشت: این موضوع مسئولیت ما را 
همراه  به  امروز  من  و  مى کند  بیشتر  همکارى ها  گسترش  براى 
را بررسى  تا همه فرصت هاى همکارى  تبریز آمده ام  به  همکارانم 

کنم.
آذربایجان  استاندار  پیشنهاد  از  استقبال  با  ایتالیا همچنین  سفیر 
شرقى درخصوص خواهرخواندگى تبریز و یکى از شهرهاى ایتالیا، 

گفت: آماده برقرارى روابط بین صنایع ایتالیا و آذربایجان شرقى 
بویژه در حوزه انتقال دانش فنى و برگزارى نمایشگاه هاى مشترك 
هستیم و باور داریم که همه فرصت هاى موجود، فرصت هاى واقعى 

براى توسعه روابط هستند.

کشور   2 بین  مختلف  بخش هاى  در  روابط  توسعه  زمینه 
دوست ایران و ترکیه فراهم است

بیشترین  کشورش  که  نیز  تبریز  در  ترکیه  جمهورى  سرکنسول 
آذربایجان  خارجى  سرمایه گذارى  شهرك  در  را  خارجى  سرمایه 
شرقى انجام داده، در دیدار با استاندار این خطه با اشاره به توجه 
زمینه  معتقدم  گفت:  اقتصادى،  دیپلماسى  به  ایران  دولت  ویژه 
و  علمى  فرهنگى،  سیاسى،  مختلف  بخش هاى  در  روابط  توسعه 

سرمایه گذارى بین دو کشور دوست فراهم است.
چتین تانر افزود: در خصوص موضوعات گمرکى اقداماتى را دنبال 

خواهیم کرد و نیازمند همکارى در این زمینه هستیم.
از برگزارى نمایشگاه هاى گردشگرى در چند شهر ترکیه در  تانر 
سال جارى میالدى خبر داد و از آذربایجان شرقى براى شرکت در 
این نمایشگاه ها جهت معرفى جاذبه هاى تاریخى، طبیعى و صنایع 

دستى خود، دعوت کرد.

الهام على اف، رئیس جمهور آذربایجان هم تاکید ویژه اى 
بر توسعه روابط با ایران دارد
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گـفت:  کشـورمان  با  جمهـورى  ایـن  مشـترك  مـرز  از  کیلومتر 
ظرفیت هاى جدیدى براى توسعه همکارى ها بین دو کشور ایجاد 
شده و باید با احیا و فعال سازى ارتباطات مرزى از این ظرفیت ها 

به نحو احسن استفاده کنیم.
على علیزاده در دیدار با استاندار آذربایجان شرقى، سیاست دولت 
را  همسایگان  با  روابط  گسترش  براى  ایران  اسالمى  جمهورى 
آذربایجان  رئیس جمهور  الهام على اف،  افزود:  و  دانست  ارزشمند 
هم تاکید ویژه اى بر توسعه روابط با ایران دارد و شخصا این موضوع 

را به صورت جدى پیگیرى مى کند.
وى از برگزارى کمیسیون مشترك اقتصادى دو کشور در 19 و 20
اسفند امسال در باکو خبر داد و گفت: گشایش مرز خداآفرین و 
احداث پل مرزى جدید و سایر توافق هاى انجام شده بین دو کشور 

در این کمیسیون بررسى خواهد شد.

تا  تالش براى افزایش مبادالت تجارى ایران و ارمنستان 
یک میلیارد دالر 

استاندار  سفر  در  نیز  ارمنستان  اقتصاد  وزیر  معاون  تریان،  نارك 
آذربایجان شرقى و هیات اقتصادى عالى رتبه همراه وى به ایروان 
بر عزم جدى دولت متبوعش براى توسعه روابط اقتصادى و تجارى 
با جمهورى اسالمى ایران با محوریت آذربایجان شرقى و همچنین 
رفع موانع و تسهیل تردد صادرکنندگان و تجار 2 طرف تاکید کرد.

استاندار  با  دیدار  در  هم  تهران  در  ارمنستان  جمهورى  سفیر 
دو  بین  اقتصادى  مراودات  افزایش  بر  تاکید  با  شرقى  آذربایجان 
کشور گفت: تالش مى کنیم حجم مبادالت تجارى و صادراتى ایران 

و ارمنستان تا یک میلیارد دالر افزایش یابد.

تبریز کانون رایزنى هاى اقتصادى

این شهر به کانون رفت و آمد هیات هاى  اقتصادى شمال غرب کشور موجب شده  موقعیت شهر تبریز به عنوان قطب صنعتى 
اقتصادى خارجى تبدیل شود، به طورى که استاندار آذربایجان شرقى با مقام هاى 12 کشور دیدار و در خصوص توسعه مبادالت 

تجارى با کشورهاى اروپایى، آسیایى و آفریقایى، رایزنى کرده است.
اهمیت تاریخى، فرهنگى و اقتصادى تبریز، جذابیت هاى خوبى براى سرمایه گذارى کشورهاى مختلف در زمینه هاى متنوعى مثل 

صنعت و معدن، خودرو، گردشگرى و صنایع غذایى به وجود آورده است. 
تحقق توسعه اقتصادى و توسعه روابط تجارى با کشورهاى دنیا با اولویت همسایگان براى اجراى راهبرد دیپلماسى اقتصادى هدف 
اصلى مذاکرات با مقام ها و هیات هاى خارجى بوده است که از طرف استاندار آذربایجان شرقى به طور جدى برنامه ریزى و پیگیرى 

مى شود.
محوریت تبریز براى تقویت همکارى هاى متقابل با کشورهاى همسایه، متشکل از ترکیه، جمهورى آذربایجان و ارمنستان موجب 

شده تا مسئوالن ارشد آذربایجان شرقى در این مدت کوتاه 2 سفر خارجى به باکو و ایروان داشته باشند.
حضور مشتاقانه سفراى 9 کشور اروپایى و ژاپن در تبریز در این مدت نیز مى تواند نقطه عطفى براى رونق اقتصاد محلى و ملى باشد 
که آذربایجان شرقى نقش پیشرو را در آن بازى کند، هر چند تکمیل و عملیاتى شدن این روند نیاز به استمرار مساعدت کامل ملى 

و عملیاتى کردن مذاکرات دارد. 
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دارند/  خوبى  همکارى هاى  ایران  و  ژاپن  ژاپن:  سفیر 
و  تبریز  مزیت هاى  از  استفاده  و  روابط  گسترش  آماده 

آذربایجان شرقى هستیم
عمارت تاریخى استاندارى آذربایجان شرقى در قلب تبریز، امسال 
میزبان سفیر ژاپن در تهران و هیات همراهش بود که براى آشنایى 

بیشتر با ظرفیت هاى استان به این خطه سفر کرده بودند.
سفیر ژاپن در پایتخت کشورمان در این سفر در دیدار با استاندار 

ایـران  و  ژاپن  تحـریم ها،  وجـود  با  گفـت:  شـرقى  آذربایـجان 
همکارى هاى خوبى دارند و در برنامه هاى احیاى دریاچه ارومیه، 
آژانس همکارى هاى بین المللى ژاپن (جایکا) برنامه هاى مختلفى 

اجرا کرده است.
کازو توشى آیکاوا در دیدار با استاندار آذربایجان شرقى با اشاره به 
اینکه آذربایجان شرقى از جمله استان هاى استراتژیک و مهم ایران 
است، اظهار کرد: عالقه مند به افزایش ارتباطات و توسعه تعامالت 

اقتصادى و فرهنگى با این استان هستیم.

و  ایران  مناسبات  تعمیق  ساز  زمینه  تبریز-قازان  روابط 
روسیه است

تاریخى  عمارت  میهمانان  دیگر  از  تاتارستان  جمهور  رییس 
اواخر  العماره، در  به شمس  آذربایجان شرقى، معروف  استاندارى 
تابستان جارى بود؛ او در دیدار با استاندار آذربایجان شرقى با ابراز 
خرسندى از سومین سفرش به تبریز، گفت: تبریز و قازان روابط 
و  روابط  توسعه  در  مهمى  نقش  مى توانند  و  دارند  خوبى  بسیار 

نزدیکى دو کشور ایران و روسیه در حوزه هاى مختلف ایفا کنند.
رستم مینیخانوف با تاکید بر اینکه باید تالش کنیم تا موانع کسب

 و کـار بیـن فعاالن بخش خصوصـى دو طـرف رفع شـود، افزود: 
مشکالت خودبه خود حل نمى شوند؛ مسئوالن باید به توافق برسند 

و این ما هستیم که باید این توافق ها را اجرایى کنیم.
دولتى  مسئوالن  از  متشکل  کارگروهى  تشکیل  خواستار  وى 
موانع همکارى هاى  براى شناسایى  آذربایجان شرقى  و  تاتارستان 
دوجانبه و ارجاع آن ها به مسئوالن عالى دو کشور شد و گفت: اگر 
بتوانیم چند پروژه موفق را اجرایى کنیم مى تواند به عنوان الگوى 

توسعه روابط میان دو کشور معرفى شود.

حدود 150 سال قبل، اولین کنسول گرى اتریش در تبریز 
دایر شده بود

به خاطر  شرقى  آذربایجان  استان  گفت:  ایران  در  اتریش  سفیر 
از  را  آن  که  است  برخوردار  مزیت هایى  از  تاریخ خود،  و  جغرافیا 
دیگر استان ها متمایز کرده و در طول تاریخ همواره اثرگذار بوده 

است.
با عابدین خرم استاندار آذربایجان  وولف دیتریش هایم در دیدار 
شرقى افزود: حدود 150 سال قبل، اولین کنسول گرى اتریش در 
تبریز دایر شده بود. وى با تاکید بر اینکه به طور قطع از حضور 
شرکت هاى اتریشى در ایران حمایت مى کنیم، افزود: عالقه بسیار 
زیادى به گسترش تعامالت داریم و با نگاهى امیدوارانه به فضاى 
ایران در همه زمینه ها  با  افزایش همکارى هاى خود  مذاکرات، به 

فکر مى کنیم.

فعالیت  به  تحریم  شرایط  سخت ترین  در  ایتالیایى  شرکت 
خود در ایران ادامه داد

استاندارى  تاریخى  عمارت  خارجى  میهمان  دیگر  ایتالیا،  سفیر 
آذربایجان شرقى بود که در دیدار با عابدین خرم با اشاره به حضور 
یک شرکت ایتالیایى در پروژه نیروگاه هریس، گفت: این شرکت در 
سخت ترین شرایط تحریم به فعالیت خود در ایران ادامه داد که این 

موضوع، نشانه اى از همکارى عمیق و مثبت ما با ایران است.
جوزپه پرونه با اشاره به سابقه تاریخى روابط اقتصادى، تجارى و 
فرهنگى ایران و ایتالیا، اظهار داشت: این موضوع مسئولیت ما را 
همراه  به  امروز  من  و  مى کند  بیشتر  همکارى ها  گسترش  براى 
را بررسى  تا همه فرصت هاى همکارى  تبریز آمده ام  به  همکارانم 

کنم.
آذربایجان  استاندار  پیشنهاد  از  استقبال  با  ایتالیا همچنین  سفیر 
شرقى درخصوص خواهرخواندگى تبریز و یکى از شهرهاى ایتالیا، 

گفت: آماده برقرارى روابط بین صنایع ایتالیا و آذربایجان شرقى 
بویژه در حوزه انتقال دانش فنى و برگزارى نمایشگاه هاى مشترك 
هستیم و باور داریم که همه فرصت هاى موجود، فرصت هاى واقعى 

براى توسعه روابط هستند.

کشور   2 بین  مختلف  بخش هاى  در  روابط  توسعه  زمینه 
دوست ایران و ترکیه فراهم است

بیشترین  کشورش  که  نیز  تبریز  در  ترکیه  جمهورى  سرکنسول 
آذربایجان  خارجى  سرمایه گذارى  شهرك  در  را  خارجى  سرمایه 
شرقى انجام داده، در دیدار با استاندار این خطه با اشاره به توجه 
زمینه  معتقدم  گفت:  اقتصادى،  دیپلماسى  به  ایران  دولت  ویژه 
و  علمى  فرهنگى،  سیاسى،  مختلف  بخش هاى  در  روابط  توسعه 

سرمایه گذارى بین دو کشور دوست فراهم است.
چتین تانر افزود: در خصوص موضوعات گمرکى اقداماتى را دنبال 

خواهیم کرد و نیازمند همکارى در این زمینه هستیم.
از برگزارى نمایشگاه هاى گردشگرى در چند شهر ترکیه در  تانر 
سال جارى میالدى خبر داد و از آذربایجان شرقى براى شرکت در 
این نمایشگاه ها جهت معرفى جاذبه هاى تاریخى، طبیعى و صنایع 

دستى خود، دعوت کرد.

الهام على اف، رئیس جمهور آذربایجان هم تاکید ویژه اى 
بر توسعه روابط با ایران دارد
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گـفت:  کشـورمان  با  جمهـورى  ایـن  مشـترك  مـرز  از  کیلومتر 
ظرفیت هاى جدیدى براى توسعه همکارى ها بین دو کشور ایجاد 
شده و باید با احیا و فعال سازى ارتباطات مرزى از این ظرفیت ها 

به نحو احسن استفاده کنیم.
على علیزاده در دیدار با استاندار آذربایجان شرقى، سیاست دولت 
را  همسایگان  با  روابط  گسترش  براى  ایران  اسالمى  جمهورى 
آذربایجان  رئیس جمهور  الهام على اف،  افزود:  و  دانست  ارزشمند 
هم تاکید ویژه اى بر توسعه روابط با ایران دارد و شخصا این موضوع 

را به صورت جدى پیگیرى مى کند.
وى از برگزارى کمیسیون مشترك اقتصادى دو کشور در 19 و 20

اسفند امسال در باکو خبر داد و گفت: گشایش مرز خداآفرین و 
احداث پل مرزى جدید و سایر توافق هاى انجام شده بین دو کشور 

در این کمیسیون بررسى خواهد شد.

تا  تالش براى افزایش مبادالت تجارى ایران و ارمنستان 
یک میلیارد دالر 

استاندار  سفر  در  نیز  ارمنستان  اقتصاد  وزیر  معاون  تریان،  نارك 
آذربایجان شرقى و هیات اقتصادى عالى رتبه همراه وى به ایروان 
بر عزم جدى دولت متبوعش براى توسعه روابط اقتصادى و تجارى 
با جمهورى اسالمى ایران با محوریت آذربایجان شرقى و همچنین 
رفع موانع و تسهیل تردد صادرکنندگان و تجار 2 طرف تاکید کرد.

استاندار  با  دیدار  در  هم  تهران  در  ارمنستان  جمهورى  سفیر 
دو  بین  اقتصادى  مراودات  افزایش  بر  تاکید  با  شرقى  آذربایجان 
کشور گفت: تالش مى کنیم حجم مبادالت تجارى و صادراتى ایران 

و ارمنستان تا یک میلیارد دالر افزایش یابد.

ÂwIµ±PÄj
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پارس ساختار واحد نمونه صنعتى آذربایجان شرقى
پارس  نمونه سال 1400، شرکت  در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقى و معرفى واحدهاى 
ساختار در بخش کانى غیر فلزات به عنوان واحد برتر و نمونه معرفى شد. براساس بررسى ها و ارزشیابى هاى انجام گرفته 
توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت که پارامترهاى مختلفى در بخش هاى تولید، اشتغال، صادرات و... را شامل مى شد، 
شرکت پارس ساختار توانست عنوان واحد نمونه صنعتى بخش کانى غیر فلزات در بین شرکت هاى آذربایجان شرقى را 
کسب کرده و با باالترین رتبه به این مقام نایل گردد. در این مراسم که با حضور معاون امور صنایع وزیر صمت، استاندار 
استانى،  و  کشورى  مدیران  از  جمعى  اسالمى،  شوراى  مجلس  در  استان  مردم  نمایندگان  از  جمعى  شرقى،  آذربایجان 
بخش  کارآفرینان  و  صنعتى  واحد هاى  مدیران  گسترده  حضور  و  پرتغال  و  آلمان  کشورهاى  بازرگانى  اتاق  از  نمایندگانى 
خصوصى استان در سالن مرکـز همایـش هاى بین المللى تبریز برگزار شد، دکتر نوید نواده اباذر نایب رییس گروه صنعتى 
پارس سـاختار به نمایندگـى از مهندس جلیل نواده اباذر مـدیرعامل شـرکت پـارس سـاختار تنـدیس ویژه و لوح یادبود 

این عنوان را دریافت نمود.

کارآفرینى  غیرت  صمت:  وزیر  معاون 
مردم تبریز در کشور الگو شود

عمومى  صنایع  معاون  برادران  مهدى 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
همایش روز ملى صنعت و معدن در تبریز 

کارآفرینى  غیرت  بایستى  اینکه  به  اشاره  با 
حال  در  گفت:  شود  الگو  کشور  در  تبریز  مردم 

میزان  میلیارد دالر  و 52  میلیارد دالر حجم صادرات  حاضر 48 
وارداتى  و  تراز صادراتى  بار  نخستین  براى  و  است  واردات کشور 
کشور در حال برابر شدن است که امیدواریم تا پایان سال، برابرى 
تراز صادرات و واردات کشور بدون اتکا به درآمدهاى نفتى محقق 
شود که با تحقق این مهم به سمت کنترل ساختارى تورم حرکت 

خواهیم کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکید مقام معظم 

رهبرى بر اینکه راه حل و تنها راه نجات کشور تولید است، گفت: 
دولت  توسط  گرفته  صورت  اقتصادى  عمیق  اصالحات  چند  هر 
براى  را  تنگناها  و  محدودیت ها  برخى  ترجیحى،  ارز  مانند حذف 
بلند  اثرات  به زودى شاهد  اما  ایجاد کرده  تولید و صنعت  بخش 
مدت آن به ویژه در رقابتى شدن بازار خواهیم بود و کاهش 20 تا 
این  بر  گواهى  نیز  اخیر  روزهاى  در  قیمت ها  برخى  درصدى   25

موضوع است.

آذربایجان  در  بانکى  منابع  تخصیص 
میانگین  از  کمتر  درصد   15 شرقى 

کشور
در  آذربایجان شرقى  استاندار  خرم  عابدین 

آیین گرامیداشت روز ملى صنعت و معدن 
در تبریز اظهار داشت: به گفته رهبرى صاحبان 

صنایع و تولیدکنندگان، افسران و کارگران، رزمندگان جبهه تولید 
در نبرد تحریم هستند.

استاندار ادامه داد: بخش صنعت، معدن و تجارت یک روح و یک 
جسم دارد و صاحبان صنایع در واقع روح این بخش هستند که با 
کارآفرینى خود این بخش را در تبریز زنده و پاى کار نگه داشته اند 
و در مقابل تالش هاى شبانه روزى آنها سر تعظیم فرود مى آوریم 
چرا که با همه مشکالت دست از کار و مجاهدت در جبهه تولید و 

اشتغال نکشیده اند.
کل  در  صنعت  جسم  کرد:  خاطرنشان  آذربایجان شرقى  استاندار 
کشور و البته تبریز بیمار بوده و عدم تکمیل زنجیره تولید در همه 
را در  تبعات آن  این بخش است و  حوزه ها یک چالش جدى در 

صنایعى چون قطعه سازى، فرش و فوالد به وضوح مى بینیم.

کشور  اقتصادى  توسعه  برنامه هاى 
اجرا  و  نوشته  توسط بخش خصوصى 

شود
و  معادن  صنایع،  بازرگانى،  اتاق  رییس 

ملى  روز  گرامیداشت  در  تبریز  کشاورزى 
صنعت و معدن گفـت: اجـازه بدهید برنامه هاى توسعه ى اقتصادى 

توسط بخش خصوصى تدوین و اجرا شود.
یونس ژائله در مراسم گرامیداشت روز ملى صنعت و معدن در مرکز 
همایش هاى بین المللى خاوران در جمع فعاالن اقتصادى کشوري 
برنامه هاى  که  است  این  ما  شفاف  پیشنهاد  کرد:  بیان  استانى  و 
توسعه اقتصادى توسط بخش خصوصى نوشته و اجرا شود. دولت 
تنها کنترل و نظارت کند. ما از دولت به جز این درخواستى نداریم.

ژائله  خاطرنشان کرد: لزومى به تدوین برنامه براى صنعت توسط 
دولت ها  توسط  مختلفى  راه  نقشه هاى  سال ها  زیرا  نیست  دولت 
براى بخش خصوصى کشیده شده ولى هیچکدام موفق نبوده است.

آذربایجان  در  سرمایه گذار  مشکل 
شرقى نداریم

شرقى  آذربایجان  صمت  سازمان  رییس 
استان  در  سرمایه گذار  مشکل  ما  گفت: 

حـوزه  در  مـا  مشــکل  بلــکه  نـداریـم، 
زیرساخت ها و بحث تامین مالى است.

صابر پرنیان در مراسم بزرگداشت روز ملى صنعت معدن تجارت در 
جهانى  پدیده شوك  دو  با  اخیر  ماه هاى  در  ما  کرد:  اظهار  تبریز 
افزایش قیمت ها و آغاز طرح عدالت سازى یارانه ها و تخصیص یارانه 
از حلقه ى واردکننده به حلقه ى مصرف کننده مواجه بودیم؛ اما یک 
روز هم شاهد کمبود کاالیى نبودیم، این یعنى اقتصاد ما مبتنى بر 

تولید است.
وى با بیان این که صنعت آذربایجان  شرقى صنعت درون زا و متکى 
به بخش خصوصى است، گفت: باید نگاه ویژه اى براى حل مشکل 
زیرساخت ها داشته باشیم؛ در حالى که سرمایه درگردش چهار برابر 
افزایش یافته اما اختیارات بانک هاى استان ثابت مانده است که نیاز 

به تحول دارد. پرنیان در خصوص تورم رکودى و تاثیر اقتصاد ارز، 
گفت: نبود برق کافى براى صنایع ما از عمده مشکالت استان بوده 
شهرها  و  استان ها  سایر  با  را  ما  استان  صنایع  مسئوالن  نباید  و 

مقایسه کنند. 
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کارآفرینى  غیرت  صمت:  وزیر  معاون 
مردم تبریز در کشور الگو شود

عمومى  صنایع  معاون  برادران  مهدى 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
همایش روز ملى صنعت و معدن در تبریز 

کارآفرینى  غیرت  بایستى  اینکه  به  اشاره  با 
حال  در  گفت:  شود  الگو  کشور  در  تبریز  مردم 

میزان  میلیارد دالر  و 52  میلیارد دالر حجم صادرات  حاضر 48 
وارداتى  و  تراز صادراتى  بار  نخستین  براى  و  است  واردات کشور 
کشور در حال برابر شدن است که امیدواریم تا پایان سال، برابرى 
تراز صادرات و واردات کشور بدون اتکا به درآمدهاى نفتى محقق 
شود که با تحقق این مهم به سمت کنترل ساختارى تورم حرکت 

خواهیم کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکید مقام معظم 

رهبرى بر اینکه راه حل و تنها راه نجات کشور تولید است، گفت: 
دولت  توسط  گرفته  صورت  اقتصادى  عمیق  اصالحات  چند  هر 
براى  را  تنگناها  و  محدودیت ها  برخى  ترجیحى،  ارز  مانند حذف 
بلند  اثرات  به زودى شاهد  اما  ایجاد کرده  تولید و صنعت  بخش 
مدت آن به ویژه در رقابتى شدن بازار خواهیم بود و کاهش 20 تا 
این  بر  گواهى  نیز  اخیر  روزهاى  در  قیمت ها  برخى  درصدى   25

موضوع است.

آذربایجان  در  بانکى  منابع  تخصیص 
میانگین  از  کمتر  درصد   15 شرقى 

کشور
در  آذربایجان شرقى  استاندار  خرم  عابدین 

آیین گرامیداشت روز ملى صنعت و معدن 
در تبریز اظهار داشت: به گفته رهبرى صاحبان 

صنایع و تولیدکنندگان، افسران و کارگران، رزمندگان جبهه تولید 
در نبرد تحریم هستند.

استاندار ادامه داد: بخش صنعت، معدن و تجارت یک روح و یک 
جسم دارد و صاحبان صنایع در واقع روح این بخش هستند که با 
کارآفرینى خود این بخش را در تبریز زنده و پاى کار نگه داشته اند 
و در مقابل تالش هاى شبانه روزى آنها سر تعظیم فرود مى آوریم 
چرا که با همه مشکالت دست از کار و مجاهدت در جبهه تولید و 

اشتغال نکشیده اند.
کل  در  صنعت  جسم  کرد:  خاطرنشان  آذربایجان شرقى  استاندار 
کشور و البته تبریز بیمار بوده و عدم تکمیل زنجیره تولید در همه 
را در  تبعات آن  این بخش است و  حوزه ها یک چالش جدى در 

صنایعى چون قطعه سازى، فرش و فوالد به وضوح مى بینیم.

کشور  اقتصادى  توسعه  برنامه هاى 
اجرا  و  نوشته  توسط بخش خصوصى 

شود
و  معادن  صنایع،  بازرگانى،  اتاق  رییس 

ملى  روز  گرامیداشت  در  تبریز  کشاورزى 
صنعت و معدن گفـت: اجـازه بدهید برنامه هاى توسعه ى اقتصادى 

توسط بخش خصوصى تدوین و اجرا شود.
یونس ژائله در مراسم گرامیداشت روز ملى صنعت و معدن در مرکز 
همایش هاى بین المللى خاوران در جمع فعاالن اقتصادى کشوري 
برنامه هاى  که  است  این  ما  شفاف  پیشنهاد  کرد:  بیان  استانى  و 
توسعه اقتصادى توسط بخش خصوصى نوشته و اجرا شود. دولت 
تنها کنترل و نظارت کند. ما از دولت به جز این درخواستى نداریم.

ژائله  خاطرنشان کرد: لزومى به تدوین برنامه براى صنعت توسط 
دولت ها  توسط  مختلفى  راه  نقشه هاى  سال ها  زیرا  نیست  دولت 
براى بخش خصوصى کشیده شده ولى هیچکدام موفق نبوده است.

آذربایجان  در  سرمایه گذار  مشکل 
شرقى نداریم

شرقى  آذربایجان  صمت  سازمان  رییس 
استان  در  سرمایه گذار  مشکل  ما  گفت: 

حـوزه  در  مـا  مشــکل  بلــکه  نـداریـم، 
زیرساخت ها و بحث تامین مالى است.

صابر پرنیان در مراسم بزرگداشت روز ملى صنعت معدن تجارت در 
جهانى  پدیده شوك  دو  با  اخیر  ماه هاى  در  ما  کرد:  اظهار  تبریز 
افزایش قیمت ها و آغاز طرح عدالت سازى یارانه ها و تخصیص یارانه 
از حلقه ى واردکننده به حلقه ى مصرف کننده مواجه بودیم؛ اما یک 
روز هم شاهد کمبود کاالیى نبودیم، این یعنى اقتصاد ما مبتنى بر 

تولید است.
وى با بیان این که صنعت آذربایجان  شرقى صنعت درون زا و متکى 
به بخش خصوصى است، گفت: باید نگاه ویژه اى براى حل مشکل 
زیرساخت ها داشته باشیم؛ در حالى که سرمایه درگردش چهار برابر 
افزایش یافته اما اختیارات بانک هاى استان ثابت مانده است که نیاز 

به تحول دارد. پرنیان در خصوص تورم رکودى و تاثیر اقتصاد ارز، 
گفت: نبود برق کافى براى صنایع ما از عمده مشکالت استان بوده 
شهرها  و  استان ها  سایر  با  را  ما  استان  صنایع  مسئوالن  نباید  و 

مقایسه کنند. 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
در  اسالمى  ایران  و عزت  استقالل  اقتدار،  تعالى،  توسعه، 
گرو همت و حمیت مردان و زنان خالق و توانمندى است 
بر  بلنـد  اراده اسـتوار، گام هاى  با عشـق بى کران و  که 
مى دارند و از بطن تهدیدها، فرصت هایى خلق مى کنند تا 
به فتح قله هاى عزت و افتخار دست یابند. اینان ستارگان 
از  صنعت  چرخ هاى  اعتبار  و  کشورند  اقتصادى  فروغ  پر 

غیرت و تخصص این ستارگان است.
برادر گرامى جناب آقاى جلیل نواده اباذر

مدیرعامل محترم شرکت پارس ساختار
در سالى که مزین به شعار راهبردى تولید، دانش بنیان و 
و  کوشا  اقتصادى  فعاالن  پاسداشت  است،  آفرین  اشتغال 
پوینده در عرصه تولید، تجلى گاه تبلور اقتصادى درون زا 
در راستاى نیل به اهداف متعالى شکوفایى اقتصادى کشور 

عزیزمان، ایران اسالمى است.
سال  در  غیرفلزى  کانى  صنایع  نمونه  واحد  عنوان  کسب 
1400 براساس شاخص هاى ارزیابى کمیته برگزارى مراسم 
شرقى  آذربایجان  استان  معدن  و  صنعت  روز  بزرگداشت 
آگاه،  و  جهادى  مدیریت  واال،  همت  الهى،  لطف  برآیند 
آن  اندیش  پاك  و  تالشگر  کارکنان  گرانسنگ  تالش 
توفیق  این  تبریک  عرض  ضمن  است.  تولیدى  مجموعه 
ارزشمند، امیدواریم در سایه توفیقات و توجهات حضرت 
آن  پیش  از  بیش  اعتالى  و  تداوم  شاهد  همواره  حق، 
افتخار  بلند  موج  نظاره گر  و  ارزشمند  و  عظیم  مجموعه 
آفرینى تان در کارزار تولید، خودکفایى و جنگ اقتصادى 

در سطح استانى، ملى و بین المللى باشیم.

چرا که با همه مشکالت دست از کار و مجاهدت در جبهه تولید و 

کل  در  صنعت  جسم  کرد:  خاطرنشان  آذربایجان شرقى  استاندار 
کشور و البته تبریز بیمار بوده و عدم تکمیل زنجیره تولید در همه 
را در  تبعات آن  این بخش است و  حوزه ها یک چالش جدى در 

صنعت و معدن گفـت: اجـازه بدهید برنامه هاى توسعه ى اقتصادى 
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وزیر اقتصاد و دارایى در بازدید از پروژه احداث کارخانجات نورد فوالد شهریار تبریز: 

با همین همت و پشتکار ادامه دهید

سید احسان خاندوزى وزیر امور اقتصاد و دارایى همزمان با هفته 
صنایع  شرکت  در  حضور  با  شرقى  آذربایجان  به  سفر  و  دولت 
روند  و  گالوانیزه  ورق هاى  تولید  خط  از  تبریز  شهریار  فوالد 
پیشرفت پروژه احداث کارخانجات نورد این شرکت بازدید کرد.

در این بازدید معاونین وزارت امور اقتصاد و دارایى، مدیران ارشد 
آذربایجان شرقى،  استاندار  بانک هاى کشور، دکتر عابدین خرم 
مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده  منادى  دکتر 
گروه  عامل  هیات  رییس  اباذر  نواده  مهندس  اسالمى،  شوراى 
صنعتى پارس ساختار و جمعى از مسئولین استانى نیز حضور 

داشتند.
دکتر خاندوزى تولید ورق گالوانیزه به عنوان مواد اولیه پر مصرف 
در صنایع مختلف را قابل اتکا و ارزنده توصیف کرد و گفت: اینکه 
فوالد شـهریار تبـریز تنـها تولیـدکننده ورق هـاى گالوانیـزه در 
شمالغرب کشور است نشان از اهمیت این واحد صنعتى دارد که 
امیدواریم با همت مجموعه و بخش هاى مختلف دولت بتوانیم با 
تامین  بر  عالوه  صنعتى  واحدهاى  اینگونه  در  تولید  توسعه 
نیازهاى صنعت کشور در بحث صادرات بویژه صادرات محصوالت 

با ارزش افزوده پیشرو باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایى با اشاره به برنامه ریزى و نکته سنجى 
احداث  در خصوص  ساختار  پارس  صنعتى  گروه  ارشد  مدیران 
کارخانجات نورد و تالش جهت حل مشکل کمبود ورق در کشور 
این  گرم  و  سرد  نورد  کارخانجات  احداث  پروژه  کرد:  تصریح 
شرکت با روند قابل قبولى در حال تکمیل شدن است که بایستى 
با حمایت هاى مورد نیاز در تامین سرمایه در گردش الزم این 
واحد صنعتى در جهت شتاب گرفتن این پروژه در روزهاى آینده 

باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایى خطاب به مدیران گروه صنعتى پارس 

از  یکى  سـاختار  پارس  صنعتى  گروه  کرد:  تاکید  سـاختار 
مجموعه هاى موفق با دانش فنى باالست که توانسته با شناخت 
مشکالت  این  از  بخشى  رفع  صدد  در  کشور  صنعت  مشکالت 
باشد، الزم است با همین همت و پشتکار به تالش و جهاد خود 
در عرصه تولید و اشتغال و افزایش قدرت اقتصادى کشور ادامه 
را  سرمایه گذارى  روند  بایستى  دولت  اینکه  بیان  با  وى  دهید. 
تسهیل کند، اظهار کرد: مدیران و کارمندان دولت باید به جاى 

نگاه بخشى، روند سرمایه گذارى و تولید را تسهیل کنند.
وى به ظرفیت هاى آذربایجان شرقى در تولید و صادرات اشاره 
کرد و گفت: انتظار از این استان، تبدیل شدن به الگویى مناسب 
ایجاد مسیر کوتاه در  و مثال زدنى در تشویق سرمایه گذارى و 
تولید اسـت تا سـایر اسـتان ها نیـز از تجربیات آن در این زمینه 
بهره مند شوند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در کنار سیاست 
باال  تولید است، گفت:  دنبال حل دشوارى هاى  به  تورم  کنترل 
بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ سود بانکى در حد نصف نرخ 

تورم موجب ایجاد تقاضاى زیاد نسبت به تسهیالت شده است.
وى اظهار کرد: شبکه بانکى و اعتبارى کشور باید تالش کند تا 
بصـورت هدفمـند به تولیـدکنندگان و صـادرکنندگان واقعـى و 

داراى سابقه خوب تسهیالت ارائه دهد.
در سفر یک روزه وزیر امور اقتصاد و دارایى به آذربایجان شرقى 
عالوه بازدید از شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز، واحد صنعتى 
تاوریـژ بلبـرینگ با اشــتغال زایـى مسـتقیـم بـراى 115 نفر و 
اشتغال زایى غیر مستقیم براى 300 نفر و همچنین شرکت یکتا 
فیلم تبریز با سرمایه گذارى کل140 میلیارد تومان  و تسهیالت

40 میلیارد تومانى و اشتغال مستقیم براى 70 نفر و اشتغالزایى 
غیر مستقیم براى 200 نفر در شهرك صنعتى آخوال و فاز چهارم 

مجتمع فوالد ظفر بناب در شهر بناب افتتاح شد.
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پاسداشت چهار دهه فعالیت پارس ساختار
همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت آذربایجان شرقى

همایش تجلیل از پیشکسوتان صنعت آذربایجان شرقى با حضور 
آیت اهللا مصباحى مقدم نماینده مجلس خبرگان رهبرى و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر منادى نماینده مردم تبریز، 
از مدیران،  اسکو در مجلس شوراى اسالمى و جمعى  آذرشهر، 
خانه  همت  به  شرقى  آذربایجان  تولیدکنندگان  و  صنعتگران 
صنعتگران کشور تیرماه گذشته در سالن آمفى تئاتر پتروشیمى  

تبریز برگزار شد.
کرد:  اظهار  همایش  این  در  مقدم  مصباحى  غالمرضا  اهللا  آیت 
مردم آذربایجان شایسته تقدیر و احترام هستند و در طول تاریخ 

همواره مردمانى تالشگر و متمدن بوده اند.
وى در ادامه سخنان خود ابراز کرد: دهه نود براى کشور ما دهه 
تا 35 بود، 30  تلف شده  دهه  من  تعبیر  به  و  بود  بدى  بسیار 

رشد  اینکه  بدون  برگشت  عقب  دهه،  این  در  ما  اقتصاد  درصد 
امام  دانشگاه  اقتصاد  تمام  استاد  باشیم.  داشته  هم  اقتصادى 
در سال هاى  درصدى  باالى 40  تورم  اینکه  بیان  با  (ع)  صادق 
اخیر مشکالت زیادى ایجاد کرد، گفت: مدیریت ناکارآمد بخش 
اقتصاد کشور بیشتر از تحریم هاى استکبار به ما ضربه زده است.

مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده  منادى  دکتر 
در  امسال  اینکه  بیان  با  همایش  این  در  نیز  اسالمى  شوراى 
مجلس بدنبال رفع مشکالت صنایع بویژه در حوزه دانش بنیان 
ایجاد  و  تولید  رونق  براى  کشور  در  باید  همه  گفت:  هستیم 
مدیران  انجمن  رییس  زاده  شریف  دکتر  کنیم.  تالش  اشتغال 
صنایع آذربایجان شرقى نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه 
در  باید  دولت  گفت:  شود  برچیده  تهران  از  گرایى  تمرکز  باید 
بخش  تولیدکنندگان  بویژه  و  صنایع  توانمندى  به  استان ها 

خصوصى اقدام کند. در پایان این همایش از مهندس جلیل نواده 
پاس  به  ساختار  پارس  صنعتى  گروه  عامل  هیات  رییس  اباذر 
و  تجلیل  تولید  و  فعالیت در عرصه صنعت  قدردانى چهار دهه 
قدردانى شد که دکتر نوید نواده اباذر مدیر ارشد اجرایى گروه 
صنعتى پارس ساختار به نیابت از ایشان، لوح تقدیر را دریافت 
مجلس  نماینده  مقدم،  مصباحى  غالمرضا  اهللا  آیت  کردند. 
خبرگان رهبرى و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سفر 
از  تجلیل  همایش  در  حضور  بر  عالوه  تبریز  به  روزه  یک 
زیر  شرکت هاى  از  شرقى؛  آذربایجان  صنعت  پیشکسوتان 
اهللا  آیت  کرد.  بازدید  نیز  پارس ساختار  گروه صنعتى  مجموعه 
مصباحى مقدم، در بازدید از خط تولید دکل هاى خود ایستاى 
تک پایه بتنى ضمن ابراز خرسندى از حضور در جمع کارگران 
گروه  عامل  هیات  رییس  تالش هاى  از  شرکت،  این  زحمتکش 
و  فنى  استقالل  نوآورى،  جهت  در  ساختار  پارس  صنعتى 

اقتصادى کشور و ایجاد اشتغال قدردانى کرد.
نماینده مجلس خبرگان رهبرى گفت: آذربایجان شرقى به عنوان 
یک استان صنعت خیز و صنعت پرور همیشه مبتکر ایده هاى نو 
و  بتنى  پایه  تک  خودایستاى  دکل هاى  تولید  که  بوده  بدیع  و 
استفاده در خطوط انتقال از این جمله هستند. وى خاطر نشان 
کرد: تولید این دکل ها در واقع یک تولید دانش بنیان است که 
کشورمان  تا  شده  موجب  ساختار  پارس  وزین  مجموعه  توسط 
وابستگى به خارج نداشته و آن را در داخل کشور تولید کنیم. 
نماینده مجلس خبرگان رهبرى و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام همچنین از خط تولید ورق هاى گالوانیزه شرکت صنایع 

فوالد شهریار تبریز نیز بازدید کردند.
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نورد سرد، شرکت فوالد شهریار  پروژه کارخانجات  راه اندازى  با 
تبریز توانایى تولید 500 هزار تن انواع ورق  روغنى در ضخامت 

0/18 تا 3 میلى متر در سال را خواهد داشت.
پارس  صنعتى  گروه  اجرایى  ارشد  مدیر  اباذر  نواده  نوید  دکتر 
ساختار با اعالم این مطلب و اشاره به پیشرفت عملیات احداث 
کرد:  تاکید  تبریز  شهریار  فوالد  شرکت  سرد  نورد  کارخانجات 
شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز در مسیر توسعه قرار دارد و 
نورد  ذوب  شرکت  تحت  نیز  گروه  این  گرم  نورد  کارخانجات 
توانارام به موازات نورد سرد در حال اجراست تا با تولید ورق هاى 
روغنى که بشدت در کشور کمبود داریم، عالوه بر تامین مواد 
اولیه خط گالوانیزه خود، بخشى از نیاز بازار داخلى و منطقه را 
فوالد  متخصصان  تالش  از  قدردانى  با  وى  نماییم.  تامین  نیز 
با ضخامت 3 و عرض  تولید محصول ورق گالوانیزه  شهریار در 
1250 میلیمتر با گرید استاندارد st52 گفت: این نوع ورق ها از 
بازار  لحاظ کیفیت پارامترهاى استاندارد ویژه اى را دارد که در 

داخلى و خارجى مورد توجه مصرف کنندگان خاص مى باشد. 
وجود  با  گفت:  سـاختار  پارس  صنعتـى  گـروه  رییس  نایب 
مجلس  نمایندگان  و  دولتى  مسئوالن  هاى  تالش  و  پیگیرى ها 
براى تسریع تکمیل شدن پروژه هاى نورد سرد و گرم که اشتغال 
زایى باالى یک هزار نفر را دارد، متاسفانه در برخى از بخش ها 
شاهد بى مهرى ها و بعضا تنگ نظرى ها هستیم که روند کار را 
کند تر مى کند. دکتر اباذر با بیان اینکه فساد، کاهش سرمایه هاى 
تجارت  عرصه  در  ویژه  به  رانتى  مناسبات  تقویت  اجتماعى، 
خارجى و بازارهاى مالى در کنار مارپیچ افزایشى نرخ ارز، اقتصاد 
کشور را در معرض تورم افسار گسیخته قرار داده است تصریح 
کرد: روند مشکالت اجتماعى و نگرانى عمومى از تامین معیشت 
و حفظ کسب و کارها به مرحله وخیمى رسیده و پیامد آنچه 
شوك هاى  ارز،  نرخ  افزایش  شد،  مى  نامیده  اقتصادى  جراحى 

متعدد اقتصادى و تشدید بى ثباتى بوده است.
دکتر اباذر افزود: نحوه مدیریت منابع ارزى و دارایى هاى کشور 
خصوصى  بخش  به  کمکى  هیچ  اقتصاد،  حوزه  در  آزادسازى  و 
خصوصى" شبه   - دولتى  "شبه  هاى  شرکت  اینکه  ولو  نکرده 

(خصولتى) از فضاى هرج و مرج اقتصادى به منفعت کالنى دست 
هم  و  دولتى  بخش  هاى  رانت  از  همزمان  طور  به  یافته، چون 
اسـتفاده  منافع حداکثرى سـو  براى کسـب  بخـش خصوصـى 
گذشـته،  سال هاى  طى  جریانات  و  افـراد  این  ورود  مى کنند. 
جدى ترین مانع براى بخش خصوصى واقعى بوده است. بماند که 
باور من بر این است که در هیچ یک از دولت هاى بعد از انقالب 
و  نبوده  خصوصى  بخش  توسط  صادرات  افزایش  به  عالقه اى 
تعهد  رفع  گمرکى،  و  بانکها  مالى،  حاکم  قوانین  موانع،  تمامى 
ارزى و تفاوت نرخ ارز دولتى و بازار، قوانین و بخش نامه ها و 
دیپلماسى  به  کافى  اهتمام  عدم  الساعه،  خلق  هاى  تعرفه 

اقتصادى و همه و همه موید این موضوع است.
در  و گمرکى  ادارى، مجوزات  موجود  از مشکالت  انتقاد  با  وى 
اجراى این پروژه مهم ملى گفت: ترس هاى بى مورد، عدم قدرت 
و  بروکراسى  سیستم ها،  یکپارچگى  در  ضعف  تصمیم گیرى، 
تطویل روند فرایند گمرکى و تعدد بخشنامه ها و ضد و نقیض 
قوانین، مشکالت  از  متعدد  و  متفاوت  و خوانش هاى  آنها  بودن 
اساسى و عامل ضد توسعه اى میهمن مان مى باشد. مشکل اصلى 
کشور ما در بحث تولید، نحوه نگاه مدیران میانى و بروکراسى 
ایجابى در دیوان ساالرى کشور هست، متاسفانه عمده توان ما در 
ارشد  مسئوالن  همه  درحالیکه  میشود،  تلف  موانع  رفع  بحث 
بدنبال کمک هستند اما کار پیش نمى رود چرا که توسعه یافتگى 
اما  انجام مى گیرد  انقالبى و خط شکن  و  با تصمیمات جهادى 
االن اکثر مدیران ما دست و دلشان مى لرزد و نمى توانند تصمیم 
مجدد  بازخوانى  موضوع  این  حل  راه  گفت:  اباذر  دکتر  بگیرند. 
سیستم بروکراسى موجود و ایجاد دیوان ساالرى مدرن مى باشد 
باور  فرد.  نه  باشد  سیستم  طریق  از  تصمیم ها  باید  همچنین 
شخصى بنده این است که مشکل اصلى عدم توسعه یافتگى ما، 
شویم.  صنعتى  که  نیازمندیم  ما  است.  شدنمان  صنعتى  عدم 
یک سرى  با  که  نیست  مسیرى  صنعتى شدن  و  توسعه  مسیر 
برنامه هاى کلى و اهداف بزرگ بتوان به آن دست پیدا کرد بلکه 
باید یک جامعه با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند در قسمت هاى 

مختلف یکسرى علوم و فنون جدید را از آن خود کنند.

نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار؛

فوالد شهریار تبریز در مسیر توسعه



حضور کشت و صنعت پارس ساختار در پنجمین
نمایشگاه بین المللی کشاورزی آیفارم

تهران - شهریور ماه 1401

باغبانى، ساخت و تجهیز گلخانه، ماشین آالت
ادوات، تجهیزات، پهپادها و صنایع وابسـته

International Exhibition of ifarm
Horticulture, Greenhouses, Inputs, Agricultral Machinery
and Equipment, Modern Irrigation System, Agricultral Drones
Tehran Sep 2022
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محمدمهدى برومندى، معاون وزیر جهاد کشاورزى، در بازدید از 
نمایشـگاه  پنجمین  در  پارس سـاختار  و صنعت  غرفـه کشـت 
این  توانمندى  به  اشاره  با  تهران  آیفارم  کشاورزى  بین المللى 
مجموعه هایى  تشکیل  کرد:  عنوان  مختلف  صنایع  در  مجموعه 
تولید  و  دانش  به  توجه  و  پارس ساختار  و صنعت  نظیر کشت 
کشاورزى  توسعه  نیاز  بازرگانى  حوزه  و  اجرا  کنار  در  داخلى 

کشورمان است.
معاون امور باغبانى وزیر جهاد کشاورزى افزود: تحول اساسى در 
هکتار  هزار   25 بطوریکه  شده  ایجاد  کشور  گلخانه اى  حوزه 
گلخانه در کشور داریم که 5 هزار هکتار آن در پنج سال اخیر 

احداث شده است.
برومندى افزود: از سال 85

تا 95 واردکننده تجهیزات 
گلخـانـه اى بــودیم ولــى 
هـم اکنـون تولیدکنندگان 
داخلـى در زمیـنه سـاخت 
تجهیزات گلخانه اى کارهاى 

بسـیار بـزرگـى کـرده اند و بسیارى از کشورهاى منطقه هم به 
دنبال خرید تجهیزات گلخانه اى ایرانى هستند که در نمایشگاه 

آیفارم شهر آفتاب تهران تعدادى از خارجى ها حضور دارند.

عسگرى،  جواد  محمد 
کمــیســـیون  رییـــس 
شوراى  مجلس  کشاورزى 
افتتاح  آیین  در  اسالمى 
بین  نمایشگاه  پنجمین 
آیفارم  کشاورزى  المللى 
غرفه  در  حضور  با  تهران 
پارس  صنعت  و  کشت 
ساختار ضمن اشـاره بـه توانمنـدى این مجموعـه در سـاخت و 
توسـعه گلخانه ها در کشور عنوان کرد: بخش کشاورزى یکى از 
بخش هاى بسیار مهمى است که مسیر توسعه کشور بستگى به 
پارس  صنعتى  گروه  مدیران  بلند  نگاه  و  دارد  حوزه  این  رشد 

ساختار در راه اندازى بخش کشت وصنعت قابل تقدیر است.
رییس کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
خوشبختانه تعامل بسیار خوبى بین مجلس و وزارت کشاورزى 
وجود دارد، افزود: اعتبارات خوبى براى سال 1401 قرار داده ایم 
و براى 1402 نیز برنامه هاى خوبى درنظر داریم. در مجلس به 
تولید محصول  و  توسعه  براى  را  فضا  توانستیم  کمک همکاران 

باکیفیت تر و محصوالت ارگانیک کشـاورزى همـوار کنـیم.
صادرات  حوزه  در  مناسـبى  ظـرفیت هاى  گفت:  همچنین  وى 
داریم و بر این باور هستیم اگر از این ظرفیت به صورت عملیاتى 
و اجرایى استفاده شود نیاز به صادرات نفت نخواهیم داشت و به 
و  روز  به  را  زیرساخت ها  کشاورزى  حوزه  از  مى توانیم  راحتى 

فضایى را متناسب با شعار سال فراهم کنیم.

رییس کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى اسالمى در بازدید از غرفه کشت و صنعت پارس ساختار:
مسیر توسعه کشور بستگى به رشد کشاورزى دارد

مدیر عامل منطقه آزاد تجارى صنعتى ارس با حضور در پنجمین 
توانمندى هاى  از  تهران  آیفارم  کشاورزى  المللى  بین  نمایشگاه 

بخش کشت و صنعت گروه صنعتى پارس ساختار بازدید کرد.
توانمندى گروه  به  اشاره  با  بازدید  این  مجید کیانى در حاشیه 
صنعتى پارس ساختار در حوزه هاى مختلف صنعت عنوان کرد: 
پارس ساختار مجموعه اى شناخته شده و موفق در کشور هست.

مدیر عامل منطقه آزاد تجارى صنعتى ارس افزود: با تالش ها و 
انجام پروژه هاى مختلف، منطقه آزاد ارس در کنار مزیت برترى 
در حوزه صنعت، اکنون به عنوان منطقه آزاد برتر کشاورزى در 

ایران نیز شناخته شده مى شود. 
تولیدات  قطب  به  ارس  آزاد  منـطقه  تبدیل  به  اشـاره  با  وى 
در  گلخانه ها  حوزه  در  گفت:  کشور  در  شیشه اى  گلخانه هاى 
شهرستان جلفا اقدامات بسیار خوبى انجام و در حال انجام است 
که یکى از این پروژه هاى بزرگ کشاورزى توسط کشت و صنعت 

پارس ساختار با نام شرکت 
به  زمینى  در  ارس  مانارام 
وسعت 85 هکتار در حال 
نظر  به  که  اسـت  احداث 
حمـایت هـاى  با  مى رسـد 
توانمندى  و  گرفته  صورت 
مجموعه  این  باالى  بسیار 

شاهد بهره بردارى این گلخانه شیشه اى هیدروپونیک باشیم تا 
این  محصوالت  از  نیز  همسایه  کشـورهاى  و  کشورمان  مردم 

گلخانه بهره مند شوند.
کیانى تصریح کرد: سرمایه گذارى صورت گرفته در حوزه گلخانه، 
آبزى پرورى و گاودارى و باغات مدرن با بهره گیرى از تکنولوژى 
روز دنیا قابل توجه است و بدین جهت ارس آمادگى الزم براى 

میزبانى دور بعدى نمایشگاه کشاورزى آیفارم را دارد.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس در بازدید از غرفه کشت و صنعت پارس ساختار

پارس ساختار مجموعه اى شناخته شده و موفق

معاون وزیر جهاد کشاورزى در بازدید از غرفه کشت و صنعت پارس ساختار:

تحول اساسى در حوزه گلخانه اى کشور ایجاد شده است



گزارش تصویرى از حضور کشت و صنعت پارس ساختار 
در پنجمین نمایشگاه  بین المللى کشاورزى آیفارم
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عضو هیات مدیره بانک ملى ایران گفت: به عنوان یک بانک حاکمیتى همواره در بخش هاى مختلف اقتصادى کشور 
فعال بوده و سیاستى هم که امسال در بانک ملى اتخاذ شده با رویکرد حمایتى بوده است.

حسن مونسان در حاشیه بازدید از غرفه کشت و صنعت پارس ساختار گفت: سهم تسهیالتى که در بخش کشاورزى 
از ابتدا شروع کردیم تقریبا چند برابر شده و امسال هم همین برنامه در دستور کار بانک ملى است تا حمایت هایى 

از این بخش داشته باشد.

عضو هیات مدیره بانک ملى ایران در بازدید از غرفه کشت و صنعت پارس ساختار:
رویکرد اصلى بانک ملى حمایت از بخش کشاورزى است

اقدامات و برنامه هاى مجموعه کشت و صنعت پارس ساختار به صورت هدف مند همراه با تکنولوژى روز انجام 
مى شود. علیرضا رضازاده مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت جهاد کشاورزى با حضور 
در غرفه کشت و صنعت پارس ساختار افزود: باید به مدیران این مجموعه خداقوت گفت و امیدوارم افزایش 
این تالش ها به توسعه گلخانه دارى و ساخت گلخانه در کشور کمک شایانى بکند. وى ادامه داد: یکى از اهداف 
مهم دولت توسعه جدى در بحث گلخانه اى است تا تولید بخشى از محصوالت کشاورزى در داخل گلخانه ها 

انجام مى شود.

مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومى وزارت جهاد کشاورزى:

اقدامات پارس ساختار هدفمند و همراه با تکنولوژى روز است 

رییس سازمان صمت آذربایجان شرقى گفت: گروه صنعتى پارس ساختار به عنوان یک مجموعه نام آشنا، پویا و 
پیشران در کشور است که در حوزه هاى انرژى، فوالدى، کشاورزى و فنى و مهندسى سرآمد است.

صابر پرنیان در بازدید از غرفه کشت و صنعت پارس ساختار عنوان کرد: پنجمین نمایشگاه بین المللى کشاورزى 
آیفارم تهران یک نمایشگاه کامال تخصصى بوده که امیدواریم این نمایشگاه ها باعث پیوند حوزه صنعت و کشاورزى 

براى افزایش بهره ورى، تولید ثروت و زندگى بهتر مردم شود.

پارس ساختار مجموعه اى پیشران در حوزه صنعت و کشاورزى
رییس سازمان صمت آذربایجان شرقى در بازدید از غرفه کشت و صنعت پارس ساختار:

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت شهرك هاى کشاورزى گفت: ماموریت اصلى این شرکت کمک به تسهیل 
و توسعه سرمایه گذارى بخش خصوصى در حوزه کشاورزى است.

علیرضا بزرگى در بازدید از غرفه کشت و صنعت پارس ساختار عنوان کرد: امسال در نمایشگاه شاهد پیشرفت 
خوبى در حوزه خدمات فنى و مهندسى، ساخت، تولید و بازرگانى به خصوص در حوزه گلخانه ها هستیم.

وى افزود: اتفاقات خوبى در مشارکت با صاحبان صنایع در این حوزه بین شرکت هاى فعال در عرصه توسعه 
کشت گلخانه اى شاهدیم که این امر بسیار شایسته است.

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت شهرك هاى کشاورزى:
بدنبال تسهیل و توسعه سرمایه گذارى بخش خصوصى هستیم

بنابراعالم هیات اجرایى نمایشگاه آیفارم تهران، غرفه کشت و صنعت پارس ساختار در پنجمین نمایشگاه بین المللى 
کشاورزى آیفارم تهران «باغبانى، گلخانه، نهاده، سامانه هاى نوین آبیارى، ماشین آالت، ادوات، پهبادها و صنایع 
وابسته» بر اساس  نظرسنجى ها و آمار بازدید از غرفه، پاسخگویى محترمانه به مراجعین، ارائه اطالعات و اخبار 
روزانه در رسانه ها و طراحى غرفه به عنوان غرفه برتر و نمونه انتخاب و تندیس ویژه به مدیر ارتباطات و رسانه اى 

گروه صنعتى پارس ساختار اهدا شد.

کشت و صنعت پارس ساختار غرفه برتر پنجمین نمایشگاه بین المللى آیفارم تهران



گزارش تصویرى از
 حضور کشت و صنعت

 پارس ساختار در پنجمین
 نمایشگاه  بین المللى

 کشاورزى آیفارم
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حضور صنایع معدنى و فوالدى پارس ساختار در
نمایشگاه بین المللى متال اکسپو استانبول2022

چهارمین نمایشگاه آهن، فوالد و محصوالت فلزى ترکیه با حضور 
بیش از 145 شرکت آسیایى، اروپایى و آفریقایى از تاریخ 6 الى 
و  صنایع  صاحبان  گسترده  استقبال  با   1401 مهرماه   9
IFM شهر  نمایشگاهى  و آهن در مرکز  فوالد  متخصصان حوزه 
استانبول برگزار شد. بخش صنایع معدنى و فوالدى گروه صنعتى 
پارس ساختار در سالن 9 این نمایشگاه با  مشارکت شرکت هاى 
صنایع فوالد شهریار تبریز، ذوب نورد توانارام، معدنى فرنارام و 

بازرگانى آشنارام حضورى موفق و درخشان داشت.
این نمایشگاه در روز دوم با حضور حسن بویوك دده معاون وزیر 
صنعت و فناورى ترکیه به صورت رسمى افتتاح شد. معاون وزیر 
صنعت و فناورى ترکیه پس از افتتاح چهارمین دوره نمایشگاه 
آهن، فوالد و محصوالت فلزى استانبول با حضور در غرفه صنایع 
معدنى و فوالدى گروه صنعتى پارس ساختار و سایر شرکت هاى 
و  معدنى  پتانسیل هاى  و  توانمندى ها  جریان  در  حاضر،  ایرانى 

فوالدى کشورمان قرار گرفت. معاون وزیر صنعت و فناورى ترکیه 
در این بازدید از پیشرفت ها و توانمندى هاى شرکت هاى ایرانى 

ابراز خشنودى کرد.
به عنوان  تبریز  فوالد شهریار  گالوانیزه شرکت صنایع  ورق هاى 
تولید  تنها  و  ایران  شمالغرب  در  ورق ها  این  تولیدکننده  تنها 
کننده ضخیم ترین ورق گالوانیزه تا ضخامت 3/5 میلى متر در 
کشورهاى  صنعتگران  و  بازدیدکنندگان  توجه  مورد  آسیا  غرب 
مختلف قرار گرفته بود. شرکت صنایع فـوالد شهریــار تبریـــز، 
غوطه ورى  روش  به  رول  گالوانیزه  ورق هاى  انواع  تولیـدکننـده 
پیوسته توانایى تولید ورق گالوانیزه گرم با ظرفیت 200 هزار تن 
اتوماتیک عملیات گالوانیزاسیون  تولید تمام  با خطوط  در سال 

پیوسته به روش غوطه ورى گرم مى باشد.
صادرات محصوالت با بهترین کیفیت به مشتریان خارجى بویژه 
و چشم  اهداف  از  کشور  غرب  و  شمال  در  همسایه  کشورهاى 



این  و  مى باشد  تبریز  شهریار  فوالد  صنایع  شرکت  اندازهاى 
پتانسیل را دارد که با توجه به همجوارى با کشورهاى ترکیه، 
در  چشمگیرى  حضور  سوریه  و  ارمنستان  آذربایجان،  عراق، 
نمایشگاه  این  باشد.  داشته  کشورها  این  صادراتى  بازراهاى 
باالى  کیفیت  و  دستاوردها  ارائه  براى  مناسبى  فرصت 
بازرگانان  و  تجار  با  رایزنى  و  شرکت  این  تولیدى  محصوالت 

کشورهاى مختلف آسیایى، آفریقایى و اروپایى بود.
و  فوالدى  حوزه  شرکت هاى  دیگر  دستاوردهاى  همچنین 
معدنى گروه صنعتى پارس ساختار همچون تولید شمش هاى 
فوالدى با آلیاژهاى خاص و تولید سنگ آهن مگنتیت با عیار 
معرض  درصد   19 باالى   FeO با  آهن  درصد   50 متوسط 

بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار گرفت.
خصوص  در  اطالعات  ارائه  نمایشگاه  این  برنامه هاى  دیگر  از 
در  ساختار  پارس  صنعتى  گروه  توسط  فوالد  زنجیره  تکمیل 
فوالد  صنایع  شرکت  توسعه اى  برنامه هاى  ارائه  بود.  ایران 
شهریار تبریز در خصوص راه اندازى فاز اول کارخانجات نورد 
سرد و تولید ورق هاى روغنى در سایزهاى مختلف و همچین 
توسـعه  گرم،  نـورد  کارخانجات  احداث  برنامه ریزى  شـروع 
کوره هاى ذوب و برنامه ریزى براى ایجاد واحد کنسانتره سازى 
در جوار معدن سنگ آهن بالستان و گسترش پهنه هاى معدنى 
مورد  و  ارائه  بازدیدکنندگان  براى  که  بود  مواردى  جمله  از 

تحسین صنعتگران کشورهاى مختلف قرار مى گرفت.
آذربایـجان  فوالد  انجـمن  همت  به  که  نمایشـگاه  این  در 
پررنگى  حضور  آذربایجانشرقى  استان  از  فوالدى  شرکت هاى 
نسبت به دوره هاى قبل داشتند؛ عالوه بر گروه صنعتى پارس 
"فوالد  سپاهان"،  جهان  فوالد  و  "آهن  شرکت هاى  ساختار 
بناب"،  "فوالد صنعت  بناب"،  جاوید  "فوالد  ارس"،  آذرآبادگان 

"فوالد ظفر بناب" و "فوالد مهر سهند" نیز حضور داشتند. 
با وجود چالش ها و موانع پیش روى صنعت فوالد در کشورمان 
بخشنامه هاى  ادارى،  پیچیده  بروکراسى هاى  به  مى توان  که 
خلق الساعه و غیر قابل پیش بینى بودن شرایط صادراتى اشاره 
توانسته اند سهم  ایرانى  تولیدکنندگان  که  گفت  باید  اما  کرد 
قابل قبولى از بازارهاى صادراتى در آسیا و آفریقا را به دست 
آورند. محصوالت تولیدى فوالد در آذربایجان شرقى به واسطه 
قیمت مناسب، کیفیت عالى و سابقه اى که محصوالت تولیدى 
این شرکت ها در بازار دارند، سهم قابل توجهى از بازار مصرفى 
کشورهاى همسایه را تصاحب کرده اند که امید است با بهبود 
بلند  در  بازارهاى خارجى،  به  ورود  و تسهیل  شرایط سیاسى 
پایین  پیش صادرات محصوالت  از  بیش  افزایش  مدت شاهد 

دستى با ارزش افزوده باال توسط شرکت هاى داخلى باشیم.
این  در  کشور  فوالد  براى  استانبول  اکسپوى  متال  نمایشگاه 
اکثر  هدف  که  چرا  بوده  خاصى  اهمیت  داراى  زمانى  برهه 
شرکت هاى حاضر حضور در نمایشگاه متال اکسپو استانبول نه 
تنها یافتن بازارهاى جدید در کشـور ترکیه بلکه پیدا کـردن 
راه هاى ورود به بازار هاى اروپا و آفریقا مى باشد و امید است با 
افزایش صادرات، بیش از پیش شاهد رشد و شکوفایى صنعت 

فوالد کشور و على الخصوص آذربایجان باشیم.

16
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راهکارهایى براى تحقق عملى شعار سال 1401

برخى سیاست هاى انقباضى بانک مرکزى همسو با تولید نیست

تاکید مکرر رهبر انقالب در نام گذارى سال هاى اخیر حول حمایت 
از تولید ملى، کاالى ایرانى، کمک به رفع موانع تولید همه نشان از 
توجه به مقوله اقتصاد به عنوان مسئله اصلى این روزهاى کشور 
هست. براى داشتن یک اقتصاد قوى که مقدمه داشتن یک کشور 
قوى مى باشد بایستى چرخ هاى تولید بخوبى به گردش در بیاید تا 
سود حاصل از آن به عنوان سود ناخالص ملى باعث رشد اقتصادى 
گردد. در این میان سرمایه گذارى نقش تعیین کننده اى در رشد 
اقتصادى دارد. یکى از اهداف اساسى کشورها دستیابى به توسعه 
اقتصادى و اجتماعى مى باشد. در ادبیات اقتصادى سرمایه به منزله 
رگ حیات یک نظام اقتصادى تلقى شده و بر تشکیل آن به عنوان 
مهم ترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى 
گرو  در  اقتصادى  توسعه  و  رشد  میزان  است.  شده  زیادى  تاکید 
فرآیند  چگونگى  به  دو  این  و  است  اقتصاد  بهره روى  و  انباشت 
و  اقتصادى  توسعه  و  رشد  زمینه  در  دارد.  بستگى  سرمایه گذارى 
اجتماعى به موسسات پولى و اعتبارى و بانک ها که ارکان اصلى 
به  نقش  بانک ها  که  کرد  اشاره  مى توان  هستند،  مالى  بازارهاى 
از  دارند.  اجتماعى  و  اقتصادى  سرمایه هاى  تامین  در  را  سزایى 
آنجایى که در اقتصاد وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالى بر عهده 
و  اقتصادى  توسعه  براى  بانک ها  نقش  لذا  دارد،  قرار  بانک ها 

و  نقش  به  توجه  با  است.  انکارناپذیر  جامعه اى  هر  در  اجتماعى 
سرمایه براى  بسزایى  سهم  بانک ها،  اصلى  رکن  دو  این  اهمیت 

 گذارى و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده دارند تا شاهد رونق 
تولید در کارخانه هاى کشورمان باشیم.

نام  به  در میزگرد بررسى راهکارهاى عملى تحقق شعار سال که 
بانک ها  نقـش  به  نام گـذارى شـده  بنیان  اشـتغال دانـش  تولـید 

پرداخته ایم که این گزارش را در ذیل مى خوانید:

انتقاد از سیاست هاى پولى برخى بانک ها
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى با بیان اینکه هم اکنون 
نیاز به نقدینگى واحدهاى تولیدى افزایش یافته است مى گوید: با 
این وجود سیاست هاى انقباضى بانک مرکزى در برخى موارد هم

 راستا و همسو با تولید نیست.
با  بانک مرکزى  اینکه گاه دستورالعمل  به  اشاره  با  محمد کالمى 
آنچه در بانک ها اجرایى مى شود، سازگارى ندارد، افزود: بخشى از 
مشکالت نیز مربوط به بخش خصوصى مى شود به طورى که این 

بخش تنها محل تامین منابع خود را معطوف به بانک ها مى داند.
منابع  از سوى  مالى  تامین  به  عالقه اى  متاسفانه  کرد:  اظهار  وى 
وجود  تولیدى  واحدهاى  مدیران  بین  در  بورس  همچون  دیگرى 

نداشته و فشار مضاعفى بر روى بانک ها اعمال مى شود.

بانک هاى آذربایجان شرقى منابع خود را در خارج از استان 
مصرف مى کنند

رییس اتاق تبریز با بیان اینکه نباید زمینه هاى فرار سرمایه گذاران 
از استان را فراهم کنیم، مى گوید: برخى بانک ها منابع آذربایجان 
شرقى را در خود استان مصرف نمى کنند که این امر جاى سوال 

دارد.
یونس ژائله با اشاره به گله مندى بسیارى از واحدهاى تولیدى از 
بانک ها و تسهیالت ارائه شده توسط آن ها گفت: متاسفانه همکارى 
از سوى دیگر  بانک هاى خصوصى دیده نمى شود و  از سوى  الزم 
بانک هاى استانى نیز اختیارات الزم را ندارند که باید به فکر خروج 

از این بن بست هاى ایجاد شده توسط بانک ها باشیم.
با رشد  استان متناسب  نقدینگى موجود در  ادامه داد: حجم  وى 
نقدینگى کشور باال نرفته است که این نوع عقب ماندگى استان در 

بحث اختصاص نقدینگى جاى تعجب دارد.  
ژائله با انتقاد از اختیارات پایین بانک هاى استانى و مدیران آن ها 
گفت: این اختیار باید به مدیران داده شود تا این افراد نیز متناسب 

با وضعیت موجود، تصمیم گیرى کنند.
رییس اتاق تبریز با اشاره به وعده هاى رییس بانک مرکزى براى 
این  متاسـفانه  گفت:  تولیدى  واحدهاى  نقدینگى  مشکالت  حل 
تولیدى ما  اکنون واحدهاى  به درستى عملى نشد و هم  وعده ها 

نیازمند تامین نقدینگى هستند.

ناترازى در سیستم بانکى با منابع محدود و متقاضیان زیاد
رییس  و  شرقى  آذربایجان  بانک هاى  هماهنگى  کمیسیون  دبیر 
بانک ملى در استان نیز با بیان اینکه اقتصاد کشور، اقتصاد بانک 
از  نقدینگى کشور  تامین  تا 95 درصد  محور است، مى گوید: 90 

طریق سیستم بانکى انجام مى شود.
سیستم  اختیار  در  که  محدودى  منابع  به  اشاره  با  غالمى  عادل 
بانکى است و از سوى دیگر، تعداد متقاضیان زیاد بانک ها گفت: 

این امر سبب ایجاد ناترازى در سیستم بانکى شده است.
وى با اشاره به گزارش پنج ماهه سامانه بانک مرکزى گفت: 54 
درصد از منابع و 60 درصد از تسهیالت مربوط به اسـتان تهران 
مى شود که نسبت مصارف به منابع در این استان، 90 درصد است. 
استان هاى اصفهان و خراسان رضوى، مازندران، فارس و خوزستان 

نیز در رده هاى بعدى قرار گرفته اند.
غالمى ادامه داد: در این میان استان آذربایجان شرقى، سه درصد 
نسبت  و  داده  اختصاص  خود  به  را  تسهیالت  درصد  دو  و  منابع 
مصارف به منابع در آن 70 درصد است. رتبه این استان در سهم 

تسهیالت، هفت و در سهم منابع، 6 درصد است.
سـهم  شـرقى،  آذربایجان  بانک هاى  هماهنگى  کمیسـیون  دبیر 
بانک هاى دولتى و غیردولتى از منابع را 79 درصد و سهم بانک هاى 
سهم  همچنین  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  درصد   21 را  خصوصـى 
بانک هاى دولتى و نیمه دولتى از مصارف، 96 درصد و بانک هاى 

خصوصى، چهار درصد است.
بخش هاى  در  اعطایى  تسهیالت  سهم  به  اشاره  با  همچنین  وى 
نیز گفت: سهم بخش صنعت و  اول سال  اقتصادى در پنج ماهه 

 10 ساختمان  و  مسکن  درصد،   17 خدمات  درصد،   54 معدن، 
درصد، بازرگانى10 درصد و کشاورزى 9 درصد بوده است.

طوالنى بودن زمان تخصیص ارز نیمایى مورد انتقاد بخش 
خصوصى است

سیدمحمدرضا میر تاج الدینى نیز، پیش بینى صندوق بین المللى 
پول از رشد اقتصادى استان را سه درصد و بانک جهانى را 3/7 
صنعت  حوزه  در  اقتصادى  رشد  براى  گفت:  و  کرد  اعالم  درصد 
برخى تهدیدات همچون قطع برق و گاز صنایع وجود داشته است 
داراى رشد مناسبى  اما بخش هایى همچون کشاورزى و خدمات 
بوده اند. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر اختصاص ارز نیمایى 
به بخش هاى صنعت، معدن و دیگر بخش ها را مناسب ارزیابى کرد 
و گفت: اما آنچه مورد انتقاد بخش خصوصى است، طوالنى بودن 

زمان تخصیص ارز نیمایى است.

عدم تعهد بانک هاى خصوصى در ارائه تسهیالت
روح اهللا متفکر آزاد نیز با بیان اینکه امسال تالش شد تا در بودجه 
سـنواتى سهم اسـتان را نسـبت به دیگـر استان ها افزایـش دهیم، 

مى گوید: با تالش همکارانم در مجلس این امر محقق شد.
نماینده مردم تبریز با انتقاد از عدم تعهد بانک هاى خصوصى در 
ارائه تسهیالت گفت: در کنار بانک هاى خصوصى، بانک هاى دولتى 

نیز همراه با یک بروکراسى سنگین کار خود را به پیش مى برند. 
وى با بیان اینکه امسال کسرى بودجه از محل عدم تحقق فروش 
نفت نخواهیم داشت، گفت: میزان درآمد نفت ما به شکل واقعى 

برآورد شده است و ما مشکل تحقق منابع نخواهیم داشت.
 

سیاست هاى انقباضى بانک ها به علت ناترازى بانک هاست
حسـین فهیمى، معاون حقوقى و امور مجلس بانک مرکـزى نیز 
مى گوید: بانک مرکزى از ابتداى شکل گیرى دولت، چندین چالش 
را تجربه کرده است که یکى از آن ها ناترازى بانک ها بوده که هم 
انقباضى  بلند مدت دارد و دلیل سیاسـت  آثار کوتاه مدت و هم 
بانک ها، دست گذاشتن بانک مرکزى بر روى ناترازى بانک ها است.
وى با بیان اینکه اصالح ارز ترجیحى نیز در این شرایط مزید بر 
علت شد، گفت: همچنین بسیارى از قوانین و مقررات نیز وضعیت 

جارى را تحریک مى کرد.
اقتصادى  بنگاه هاى  فعلى،  وضعیت  در  باید  اینکه  بیان  با  فهیمى 
براى دریافت منابع اولویت بندى شوند، گفت: بخش قابل توجهى از 
واحدهایى که تقاضاى وام مى کنند بنا به دالیلى، ارزیابى نشده و یا 

ارزیابى درستى نشده اند.
وى افزود: اگر به سایر روش هاى تامین منابع مالى توجه نکنیم، 

سال هاى سال با مشکل تامین منابع مالى مواجه خواهیم بود.
تزریق  بانکى  منابع  به  پول جدید  اینکه  انتظار  داد:  ادامه  فهیمى 
در  حرکت  یعنى  کنند،  استفاده  جدید  پول  از  بانک ها  و  شده 
براى  انتظارى  بنابراین  پس  بوده،  قبل  سالیان  از  که  مسیرى 

تخصیص پول جدید نباید داشت.
وى وظیفه بانک مرکزى را در چنین شرایطى، نظارت بر تناسب در 
پرداخت مصارف به نسبت منابعى که از بانک به دست آورده است، 

دانست.
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تاکید مکرر رهبر انقالب در نام گذارى سال هاى اخیر حول حمایت 
از تولید ملى، کاالى ایرانى، کمک به رفع موانع تولید همه نشان از 
توجه به مقوله اقتصاد به عنوان مسئله اصلى این روزهاى کشور 
هست. براى داشتن یک اقتصاد قوى که مقدمه داشتن یک کشور 
قوى مى باشد بایستى چرخ هاى تولید بخوبى به گردش در بیاید تا 
سود حاصل از آن به عنوان سود ناخالص ملى باعث رشد اقتصادى 
گردد. در این میان سرمایه گذارى نقش تعیین کننده اى در رشد 
اقتصادى دارد. یکى از اهداف اساسى کشورها دستیابى به توسعه 
اقتصادى و اجتماعى مى باشد. در ادبیات اقتصادى سرمایه به منزله 
رگ حیات یک نظام اقتصادى تلقى شده و بر تشکیل آن به عنوان 
مهم ترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى 
گرو  در  اقتصادى  توسعه  و  رشد  میزان  است.  شده  زیادى  تاکید 
فرآیند  چگونگى  به  دو  این  و  است  اقتصاد  بهره روى  و  انباشت 
و  اقتصادى  توسعه  و  رشد  زمینه  در  دارد.  بستگى  سرمایه گذارى 
اجتماعى به موسسات پولى و اعتبارى و بانک ها که ارکان اصلى 
به  نقش  بانک ها  که  کرد  اشاره  مى توان  هستند،  مالى  بازارهاى 
از  دارند.  اجتماعى  و  اقتصادى  سرمایه هاى  تامین  در  را  سزایى 
آنجایى که در اقتصاد وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالى بر عهده 
و  اقتصادى  توسعه  براى  بانک ها  نقش  لذا  دارد،  قرار  بانک ها 

و  نقش  به  توجه  با  است.  انکارناپذیر  جامعه اى  هر  در  اجتماعى 
سرمایه براى  بسزایى  سهم  بانک ها،  اصلى  رکن  دو  این  اهمیت 
 گذارى و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده دارند تا شاهد رونق 

تولید در کارخانه هاى کشورمان باشیم.
نام  به  در میزگرد بررسى راهکارهاى عملى تحقق شعار سال که 
بانک ها  نقـش  به  نام گـذارى شـده  بنیان  اشـتغال دانـش  تولـید 

پرداخته ایم که این گزارش را در ذیل مى خوانید:

انتقاد از سیاست هاى پولى برخى بانک ها
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى با بیان اینکه هم اکنون 
نیاز به نقدینگى واحدهاى تولیدى افزایش یافته است مى گوید: با 
این وجود سیاست هاى انقباضى بانک مرکزى در برخى موارد هم

 راستا و همسو با تولید نیست.
با  بانک مرکزى  اینکه گاه دستورالعمل  به  اشاره  با  محمد کالمى 
آنچه در بانک ها اجرایى مى شود، سازگارى ندارد، افزود: بخشى از 
مشکالت نیز مربوط به بخش خصوصى مى شود به طورى که این 

بخش تنها محل تامین منابع خود را معطوف به بانک ها مى داند.
منابع  از سوى  مالى  تامین  به  عالقه اى  متاسفانه  کرد:  اظهار  وى 
وجود  تولیدى  واحدهاى  مدیران  بین  در  بورس  همچون  دیگرى 

نداشته و فشار مضاعفى بر روى بانک ها اعمال مى شود.

بانک هاى آذربایجان شرقى منابع خود را در خارج از استان 
مصرف مى کنند

رییس اتاق تبریز با بیان اینکه نباید زمینه هاى فرار سرمایه گذاران 
از استان را فراهم کنیم، مى گوید: برخى بانک ها منابع آذربایجان 
شرقى را در خود استان مصرف نمى کنند که این امر جاى سوال 

دارد.
یونس ژائله با اشاره به گله مندى بسیارى از واحدهاى تولیدى از 
بانک ها و تسهیالت ارائه شده توسط آن ها گفت: متاسفانه همکارى 
از سوى دیگر  بانک هاى خصوصى دیده نمى شود و  از سوى  الزم 
بانک هاى استانى نیز اختیارات الزم را ندارند که باید به فکر خروج 

از این بن بست هاى ایجاد شده توسط بانک ها باشیم.
با رشد  استان متناسب  نقدینگى موجود در  ادامه داد: حجم  وى 
نقدینگى کشور باال نرفته است که این نوع عقب ماندگى استان در 

بحث اختصاص نقدینگى جاى تعجب دارد.  
ژائله با انتقاد از اختیارات پایین بانک هاى استانى و مدیران آن ها 
گفت: این اختیار باید به مدیران داده شود تا این افراد نیز متناسب 

با وضعیت موجود، تصمیم گیرى کنند.
رییس اتاق تبریز با اشاره به وعده هاى رییس بانک مرکزى براى 
این  متاسـفانه  گفت:  تولیدى  واحدهاى  نقدینگى  مشکالت  حل 
تولیدى ما  اکنون واحدهاى  به درستى عملى نشد و هم  وعده ها 

نیازمند تامین نقدینگى هستند.

ناترازى در سیستم بانکى با منابع محدود و متقاضیان زیاد
رییس  و  شرقى  آذربایجان  بانک هاى  هماهنگى  کمیسیون  دبیر 
بانک ملى در استان نیز با بیان اینکه اقتصاد کشور، اقتصاد بانک 
از  نقدینگى کشور  تامین  تا 95 درصد  محور است، مى گوید: 90 

طریق سیستم بانکى انجام مى شود.
سیستم  اختیار  در  که  محدودى  منابع  به  اشاره  با  غالمى  عادل 
بانکى است و از سوى دیگر، تعداد متقاضیان زیاد بانک ها گفت: 

این امر سبب ایجاد ناترازى در سیستم بانکى شده است.
وى با اشاره به گزارش پنج ماهه سامانه بانک مرکزى گفت: 54 
درصد از منابع و 60 درصد از تسهیالت مربوط به اسـتان تهران 
مى شود که نسبت مصارف به منابع در این استان، 90 درصد است. 
استان هاى اصفهان و خراسان رضوى، مازندران، فارس و خوزستان 

نیز در رده هاى بعدى قرار گرفته اند.
غالمى ادامه داد: در این میان استان آذربایجان شرقى، سه درصد 
نسبت  و  داده  اختصاص  خود  به  را  تسهیالت  درصد  دو  و  منابع 
مصارف به منابع در آن 70 درصد است. رتبه این استان در سهم 

تسهیالت، هفت و در سهم منابع، 6 درصد است.
سـهم  شـرقى،  آذربایجان  بانک هاى  هماهنگى  کمیسـیون  دبیر 
بانک هاى دولتى و غیردولتى از منابع را 79 درصد و سهم بانک هاى 
سهم  همچنین  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  درصد   21 را  خصوصـى 
بانک هاى دولتى و نیمه دولتى از مصارف، 96 درصد و بانک هاى 

خصوصى، چهار درصد است.
بخش هاى  در  اعطایى  تسهیالت  سهم  به  اشاره  با  همچنین  وى 
نیز گفت: سهم بخش صنعت و  اول سال  اقتصادى در پنج ماهه 

 10 ساختمان  و  مسکن  درصد،   17 خدمات  درصد،   54 معدن، 
درصد، بازرگانى10 درصد و کشاورزى 9 درصد بوده است.

طوالنى بودن زمان تخصیص ارز نیمایى مورد انتقاد بخش 
خصوصى است

سیدمحمدرضا میر تاج الدینى نیز، پیش بینى صندوق بین المللى 
پول از رشد اقتصادى استان را سه درصد و بانک جهانى را 3/7 
صنعت  حوزه  در  اقتصادى  رشد  براى  گفت:  و  کرد  اعالم  درصد 
برخى تهدیدات همچون قطع برق و گاز صنایع وجود داشته است 
داراى رشد مناسبى  اما بخش هایى همچون کشاورزى و خدمات 
بوده اند. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر اختصاص ارز نیمایى 
به بخش هاى صنعت، معدن و دیگر بخش ها را مناسب ارزیابى کرد 
و گفت: اما آنچه مورد انتقاد بخش خصوصى است، طوالنى بودن 

زمان تخصیص ارز نیمایى است.

عدم تعهد بانک هاى خصوصى در ارائه تسهیالت
روح اهللا متفکر آزاد نیز با بیان اینکه امسال تالش شد تا در بودجه 
سـنواتى سهم اسـتان را نسـبت به دیگـر استان ها افزایـش دهیم، 

مى گوید: با تالش همکارانم در مجلس این امر محقق شد.
نماینده مردم تبریز با انتقاد از عدم تعهد بانک هاى خصوصى در 
ارائه تسهیالت گفت: در کنار بانک هاى خصوصى، بانک هاى دولتى 

نیز همراه با یک بروکراسى سنگین کار خود را به پیش مى برند. 
وى با بیان اینکه امسال کسرى بودجه از محل عدم تحقق فروش 
نفت نخواهیم داشت، گفت: میزان درآمد نفت ما به شکل واقعى 

برآورد شده است و ما مشکل تحقق منابع نخواهیم داشت.
 

سیاست هاى انقباضى بانک ها به علت ناترازى بانک هاست
حسـین فهیمى، معاون حقوقى و امور مجلس بانک مرکـزى نیز 
مى گوید: بانک مرکزى از ابتداى شکل گیرى دولت، چندین چالش 
را تجربه کرده است که یکى از آن ها ناترازى بانک ها بوده که هم 
انقباضى  بلند مدت دارد و دلیل سیاسـت  آثار کوتاه مدت و هم 
بانک ها، دست گذاشتن بانک مرکزى بر روى ناترازى بانک ها است.

وى با بیان اینکه اصالح ارز ترجیحى نیز در این شرایط مزید بر 
علت شد، گفت: همچنین بسیارى از قوانین و مقررات نیز وضعیت 

جارى را تحریک مى کرد.
اقتصادى  بنگاه هاى  فعلى،  وضعیت  در  باید  اینکه  بیان  با  فهیمى 
براى دریافت منابع اولویت بندى شوند، گفت: بخش قابل توجهى از 
واحدهایى که تقاضاى وام مى کنند بنا به دالیلى، ارزیابى نشده و یا 

ارزیابى درستى نشده اند.
وى افزود: اگر به سایر روش هاى تامین منابع مالى توجه نکنیم، 

سال هاى سال با مشکل تامین منابع مالى مواجه خواهیم بود.
تزریق  بانکى  منابع  به  پول جدید  اینکه  انتظار  داد:  ادامه  فهیمى 
در  حرکت  یعنى  کنند،  استفاده  جدید  پول  از  بانک ها  و  شده 
براى  انتظارى  بنابراین  پس  بوده،  قبل  سالیان  از  که  مسیرى 

تخصیص پول جدید نباید داشت.
وى وظیفه بانک مرکزى را در چنین شرایطى، نظارت بر تناسب در 
پرداخت مصارف به نسبت منابعى که از بانک به دست آورده است، 

دانست.



نسبت به خوردگى و زنگ زدگى هستند ادامه داد: اغلب از این 
ورق ها در محیط هاى مرطوب یا موقعیت هاى آسیب زا استفاده 
ساخت  متحرك  و  ساکن  مخازن  تولید  جمله  از  مى گردد. 
تجهیزات آشپزخانه مثل بدنه ى کابینت ها، یخچال، لباسشویى و 
… ساخت سقف هاى فوالدى و بدنه ى سالن ها، ساخت سوله هاى 

ساخت  شهرى،  برق  تابلوى  ساخت  غیرصنعتى،  و  صنعتى 
پروفیل، ساخت لوله و ساخت قطعات فوالدى گالوانیزه. 

اباذرى در ادامه از وابستگى کشورمان در سال هاى گذشته براى 
واردات ورق هاى گالوانیزه ضخیم مى گوید: این واردات بیشتر از 
کشورهاى آسیاى شرقى و آسیاى میانه انجام مى گرفت که باعث 
ارزبرى در شرایط سخت اقتصادى کشورمان مى شد و این پروژه 
باعث شد تا با تولید ورق گالوانیزه ضخیم جلوى این ارزبرى و 

وابستگى به خارج از کشور را بگیریم.
مدیر تولید شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با اشاره به اینکه 
براى تولید ورق گالوانیزه به ضخامت 3/5 میلى متر  باید تمامى 
جوانب کار سنجیده مى شد، افزود: براساس یک چک لیستى که 
تهیه کردیم مواردى مانند توانمندى دستگاه هاى موجود در خط 
تولید، ظرفیت موتور و گیربکس ها و یاتاقان  هاى بکار رفته در 
از همه  اپراتورهاى دخیل در تولید و  توانمندى هاى  دستگاه ها، 
مهم تر سنجش توان حرارتى کوره براى تولید این ورق و فراهم 
بررسى  رو  پیش  تولید  برنامه  به  توجه  با  تولید  شرایط  نمودن 

شود.
اباذرى ادامه داد: براى تولید این محصول در آن زمان سه مشکل 
اساسى پیش رو داشتیم؛ تامین و تنظیم دماى کارى مناسب در 
داخل وان مذاب: با توجه به بازه دمایى خیلى محدود تولید ورق 
گالوانیزه و شرایط خط تولید و نبود کوره آنیل و کوره پیشگرم 
ضعیف در خط تولید احتمال افت دماى مذاب را داشتیم که بعد 
از کلى بررسى و اعمال تغییرات در مشعل هاى تامین حرارت و 
دمپرهاى خروجى اگزوز کوره و تقویت کوره پیشگرم خوشبختانه 

این مشکل حل شد.
بررسى هاى  از  بعد  خروجى:  انباره  الکتروموتور  پایین  ظرفیت 
انجام شده و مشاهده ظرفیت پایین الکتروموتور انباره خروجى 
باالتر  با ظرفیت  الکتروموتورهاى جدید  و خرید  تقویت  به  نیاز 

شدیم که در کمترین زمان ممکن تعویض گردید. 
فاصله کم بین رول جمع کن و سنسور دستگاه هدایت کننده 
مرکزى (EPC) : این امر باعث مى شد که با جا به جا شدن عرضى 
ورق و حرکت عرضى دستگاه رول جمع کن جهت جبران این 
انحراف، باعث منحرف شدن دوباره ورق در زیر سنسور شده که 
رول  نتیجه  در  و  مى شد  سنسور  کرد  عمل  مختل شدن  باعث 
جمع کن به درسـتى کار نمـى کرد و شکل ظاهرى رول به هم 
  PLC مى خورد که این امر نیز با بررسى تجهیزات موجود و برنامه
سوار شده بر روى خط و انجام تغییرات الزم در سیـستم کنترل 
هوشـمند خط مان جهت کنترل هوشمند خط و تعمـیرات الزم  
در عمل کرد بازویى متحرك دستگاه پینچ رول موجود در بین 

رول جمع کن و سنسورEPC خوشبختانه برطرف شد. 
وى در خصوص حسى که در اولین روز تولید این پروژه داشت 
اینگونه توضیح مى دهد: در زمانى که قرار بود ورق 3/5 میلى متر 
وارد خط تولید شود خیلى استرس و دلشوره داشتم ولى سعى 

دچار  تولید  اپراتوهاى  و  تا مسئول شیفت  ندهم  بروز  مى کردم 
استرس نشده و خدایى نکرده کار اشتباهى نکنند که باعث بروز 
مشکل در خط تولید شود و از طرف دیگر از استحکام جوشى که 
براى اولین بار براى اتصال ابتداى رول به انتهاى ورق قبلى زده 
مى شد و در طول خط در شرایط مختلفى قرار مى گرفت نیز شک 
انتهاى خط  داشتم و در زمان تولید کنار جوش از اول خط تا 
این وجود یک  با  تولید مرحله به مرحله کنترل مى کردم، ولى 
حس خوشحالى خاصى داشتم زیرا که اقدام به تولید محصولى 
کرده بودیم که براى اولین بار در کشور تولید مى شد که همه آن 

استرس ها را به فراموشى مى سپرد. 
خوشبختانه در اولین مرحله موفق به تولید این محصول شدیم و 
تیم قوى هستیم که در مجموعه فوالد  را مدیون یک  امر  این 
شهریار تبریز از مدیریت تا اپراتور دخیل در تولید شکل گرفته و 
قبل از هر چیز همه جوانب کار در مرحله اول سنجیده مى شوند. 
لذت تولید یک محصول وارداتى در داخل کشور غیر قابل وصف 
این  در  را  کشورمان  محصوالتى  چنین  تولید  با  که  چرا  است 
شرایط سخت اقتصادى از وابستگى مى رهانیم و این هم نتیجه 
خود باورى و توانمندى هاى خودمان و باز کردن زمینه رشد براى 
واحدهاى  همه  در  امر  این  که خوشبختانه  است  جوانان کشور 
و روشن  درایت  با  و در راس هرم  پارس ساختار  گروه صنعتى 
نواده  فکرى مدیریت محترم هیات عامل، جناب آقاى مهندس 

اباذر فراهم شده است.

لحظه شیرینى بود
از  دیگر  یکى  نجفى  رسول  مهندس 

جوانان با دانشى هست که دراجراى این 
کنترل  واحد  کارشناس  عنوان  به  پروژه 

تبریز  شهریار  فوالد  صنایع  در شرکت  کیفى 
و  گالوانیزه  ورق  اهمیت  خصوص  در  وى  بود.  کار  به  مشغول 
مصارف عمده مى گوید: گالوانیزه یکى از روش هاى محافظت از 
ایجاد خوردگى گالوانیک است که توسط پوشاندن  با  خوردگى 
فلز مادر توسـط الیـه اى از فلـز محافـظ (معموال روى) انجـام 
مى شود. در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت 
مى شود. این فرایند نوع خاصى از حفاظت گالوانیکى است. میزان 
مقاومت پوشش متناسب با ضخامت آن است. این روش یکى از 
اقتصادى ترین روش هاى محافظت فوالدها در محیط هاى خورنده 

است.
به مزایاى ورق گالوانـیزه همـچون طول عمـر  با اشـاره  نجفى 
ورق هاى گالوانیزه در محیط هاى مختلف حدود 20 تا 70 سال، 
ظاهر شفاف و زیباى ورق گالوانیزه به نسبت ورق هاى فوالدى و 
این  تعمیرات  و  نگهدارى  گالوانیزاسیون،  عملیات  کمتر  هزینه 
ورق ها گفت:  لوازم خانگى (آب گرم کن و ...)، صنایع برق صنعتى 
سبک،  فلزى  سازه هاى  ساخت   ،(... و  برق  تابلو  کابل،  (سینى 
انواع  صنایع لوله و پروفیل، صنایع گلخانه و کشاورزى، ساخت 
موارد  از   ... و  قفسه  کانال،  مخازن،  ساخت  کانکس،  و  کانتینر 

کاربد ورق هاى گالوانیزه در کشور ماست.
گالوانیزه  فوالدى  ورق  واردات  بزرگ ترین  اینکه  بیان  با  نجفى 
ایران از کشور هاى آسیاى شرقى و میانه است ادامه داد: با رشد 
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ورق گالوانیزه یکى از محصوالتى است که به صورت گسترده در 
صنایع مختلف مورد استفاده قرار مى گیرد. این محصول بر خالف 
فوالد، پس از قرار گرفتن در محیط مرطوب زنگ نمى زند و به 
همین علت نسبت به فوالد معمولى، برترى دارد. تولید ورق هاى 
گالوانیزه در کشورمان توسط چند شرکت محدود انجام مى گیرد 
و جالب است بدانید که شمالغرب کشورمان با وجود اینکه یکى 
از قطب هاى تولید لوازم خانگى در کشور مى باشد و ورق گالوانیزه 
به عنوان مواد اولیه این کارخانجات به حساب مى آید، تا همین 
چند سـال پیش ورق هاى گالـوانیزه را یا  از خارج کشـور وارد 
یا از چند شرکت داخلى که اکثرا در نیمه جنوبى  مى کردند و 
نقل  و  حمل  براى  باالیى  هزینه  و  خریدارى  هستند  کشور 
شهریار  فوالد  صنایع  شرکت  راه اندازى  با  مى کردند.  پرداخت 
تبریز و تولید ورق هاى گالوانیزه در این شرکت عالوه بر تامین 
بخشى از نیاز بازار داخلى، ورق هاى گالوانیزه فوالد شهریار تبریز 
توانستند جایگاه خوبى به جهت همسایگى با کشورهاى منطقه 
ارشد  این حال مدیران  با  یابند.  المللى دست  بین  بازارهاى  در 
و  تولید  عرصه هاى  سایر  مانند  به  ساختار  پارس  صنعتى  گروه 
یک  تولید  دنبال  به  نیز  گالوانیزه  ورق هاى  بحث  در  صنعت 
محصول خاص بودند تا اولینى دیگر را نیز در این عرصه از خود 
از  سال ها  که  گالوانیزه  ضخیم  ورق هاى  بزارند.  یادگار  به 
کشورهاى آسیاى شرقى وارد کشور مى شد، سوژه مناسبى براى 
تا  بود  تبریز  فوالد شهریار  متخصصان شرکت صنایع  و  جوانان 
برهانند. شرکت صنایع  این عرصه  در  وابستگى  از  را  کشورمان 
ورق هاى  انواع  تولیدکننده  مجموعه  تنها  تبریز  شهریار  فوالد 
گالوانیزه با ضخامت 0/3 تا 3/5 میلى متر در شمالغرب ایران با 
این  ظرفیت 200 هزار تن در سال مى باشد. متخصصان جوان 
کارخانه توانستند در 11 بهمن سال 1398 با تولید تجارى ورق 
1250 در  3/5 میلى متر رول به عنوان اولین تولیدکننده ورق با 
سایز فوق در غرب آسیا به افتخارى دیگر دست یافته و کشورمان 

را از واردات این کاالى استراتژیک بى نیاز کنند. 
در کنار این ها توجه به تولید داخلى و رونق چرخ هاى تولید و 
اشتغال نکته مهم دیگر این موضوع است. موضوعى که پرداختن 
به آن نیاز اساسى کشور در حل معضالت اقتصادى حال حاضر 
بازار،  رونق  موجب  داخلى  تولیدات  از  حمایت  مى باشد.  جامعه 
رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایى 
هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و 
صنعتگران در ارائه کاال و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و 
کارآفرینى براى خیل عظیمى از جوانان و نیروهاى تحصیلکرده 
بهبود  بالطبع  و  ایرانى  کارگر  از  نهایت حمایت  در  و  کشورمان 

این  تحقق  اما  شد.  خواهد  مردم  معیشتى  و  اقتصادى  وضعیت 
مهم نیاز به فراهم شدن بسترهاى مناسب و ساز و کارهایى دارد 
که همه دستگاه ها و ارگان ها و اجزاى پیکره صنعت کشور در آن 
از  پانار و بررسى یکى  از  این شماره  نقش آفرینى مى کنند. در 
ساختار  پارس  گروه صنعتى  در  تاثیرگذار  و  پروژه هاى شاخص 
سراغ پروژه افتخار آفرین و ماندگار "تولید ضخیم ترین ورق هاى 
گالوانیزه براى نخستین بار در کشور" توسط شرکت صنایع فوالد 
شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتى پارس ساختار رفتیم تا با 
گفتگو و مصاحبه با مدیران مرتبط با این موضوع شما را از نحوه 
اجراى این طرح بزرگ ملى توسط جوانان متخصص این کشور 

آشنا کنیم.

استرس هایى که فراموش شد
اسفهالن  اباذرى  على  محمد  مهندس 
یکى از متخصصان جوان شرکت صنایع 
زمان  در  که  است  تبریز  شهریار  فوالد 

تولید  مدیر  عنوان  به  پروژه،  این  اجراى 
بواسطه  که  اباذرى  مهندس  بود.  مشغول 

مسـئولیت خود از نـزدیک در جـریان این پروژه قـرار داشـت 
مى گوید: با توجه به قابلیت هاى خط تولید شرکت صنایع فوالد 
از  افزایش بیش  و  تولید ورق گالوانیزه ضخیم  به  تبریز  شهریار 
پیش نیاز مصرف کننده هاى داخلى به ورق گالوانیزه ضخیم از 
یک سو و تحریم هاى اعمال شده بر کشور و افزایش قیمت ارز از 
سوى دیگر به دلیل وارداتى بودن و نبود تولیدکننده داخلى در 
مدیریت  تاکید  و  کشور  در  ضخیم  گالوانیزه  ورق  تولید  زمینه 
ارشد گروه و بویژه حمایت هاى فنى و عملى نایب رییس محترم 
بر  اباذر  نواده  دکتر  آقاى  جناب  ساختار  پارس  صنعتى  گروه 
این  تولید  فوالدى جرقه  این محصول  در  خودکفایى کشورمان 
محصول را درهیئت مدیره روشن کرد و ما در محل کارخانه براى 
کشورمان  وابستگى  قطع  و  جدید  محصول  تولید  کردن  عملى 

وارد عمل شدیم.  
توضیح  اینگونه  گالـوانیزه  ورق هاى  اهمیت  در خصوص  اباذرى 
مى دهد که فوالد فلزى نسبتا واکنش پذیر مى باشد و زمانى که 
در مجاورت آب یا اکسیژن قرار مى گیرد، اکسید مى گردد. اکسید 
شـدن یا زنگ زدن آن موجب صدمه دیدن سـازه هاى فوالدى 
مى گردد. از این رو روش هاى محافظتى متفاوتى ابداع شده اند تا 
از فوالد در برابر زنگ زدگى و خوردگى محافظت کنند و ورق 

گالوانیزه یکى از این ابداعات مى باشد.
زیادى  مقاومت  داراى  گالوانیزه  ورق هاى  اینکه  بیان  با  اباذرى 

قطع وابستگى و جلوگیرى از خروج ارز با اجراى
پروژه تولید ورق گالوانیزه ضخیم درفوالد شهریار تبریز

تولید این نوع ورق در کشور ما طى چند سال اخیر شاهد کاهش 
واردات از کشور هاى دیگر بوده ایم که باتوجه  به برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته و افزایش بیشتر میزان تولید ورق گالوانیزه، شاهد 
کاهش بیشترى در بحث واردات این محصول خواهیم بود. البته 
به این نکته نیز باید اشاره کرد که باتوجه  به افزایش قیمت دالر، 
قیمت ورق گالوانیزه نیز به تبع از دیگر محصوالت آهنى و فوالدى 
افزایش زیادى داشته است که با افزایش تولید داخل و کاهش 
واردات آن وابستگى نرخ این محصول مهم را در داخل کشور از 
این مورد به نفع مصرف کننده  ارز و دالر کاهش داده و  قیمت 
بوده و سبب جذب مشتریان داخلى به این ورق ها گردیده است.
وى در پاسخ به این سوال که ایده تولید ورق ضخیم از کجا کلید 
خورد مى گوید: با توجه  به نیاز کشور به ورق هاى گالوانیزه ضخیم 
و بازار خوب براى آن و از طرفى واردات ورق گالوانیزه ضخیم به 
گالوانیزه  ورق  بتوانیم  اگر  که  رساند  نقطه  این  به  را  ما  کشور 
ضخیم را با قیمت مناسبى به مصرف کنندگان عرضه کنیم، قطعا 
تمایل  و  یافت  خواهد  کاهش  کشور  به  محصول  این  واردات 

مصرف کنندگان نیز به تولید داخلى معطوف خواهد شد.
اما این مقوله زیرساخت هاى مختلفى را طلب مى کرد. مسئله اى 
که در زمان تولید ورق ضخیم مطرح بوده، شامل جوشکارى دو 
ورق جهت پیوستگى روند تولید، میزان نیروى کشش الزم در 
رول  در  الزم  نیـروى  انباره ها،  در  الزم  نیروى  میزان  بریدل ها، 
و پیش گرمایش  نیاز در قسمت کوره  و دماهاى مورد  جمع کن 

مورد نیاز و سرعت خط تولید بود. 
صنعتى  گروه  ارشد  مدیران  پیگیرى  به  توجه  با  افزود:  نجفى 
پارس ساختار و شخص آقاى دکتر نواده اباذر نایب رییس هیات 
عامل گروه و نکته نظرات فنى و دلگرمى هاى روحى که در بین 
بچه ها ایجاد کردند، این خودباورى در همه ما ایجاد شد و مسائل 
فنى تجهیزات مورد نیاز خط تولید جهت گالوانیزه که مطرح بود، 

توسط کارگروه فنى شرکت بررسى و کنترل گردید.
حداقل  به  رسیدن  هدف  کیفیت  کنترل  واحد  دید  نظر  از 
ورق  ظاهرى  وضعیت  بازرسى  با  الزم  کیفى  استانداردهاى 
گالوانیزه در حین تولید و نیز تامین شرایط الزم براى تست و 
آنالیز ورق هاى ضخیم درکنترل کیفیت محصول در آزمایشگاه 
واحد  کنترلى  نیازهاى  اولیه  آماده سازى  با  بود.  کیفیت  کنترل 
از  پس  همچنین  و  تولید  حین  در  شرکت،  این  کیفى  کنترل 
فرایند تولید، آزمایش هاى مختلفى از قبیل آزمون کشش، آزمون 

آزمون  پوشش،  ضخامت  آزمون  پوشش،  متالورژیکى  خواص 
چسـبندگى پوشش و ... را مطابق با اسـتانداردهاى روز ملى و 
تولیدى  نهایى  محصول  تا  داده  انجام  ورق  روى  بر  بین المللى 

رضایت مشترى را فراهم آورد.
تجربه حسى که آن موقع داشت  از  او مى خواهیم که  از  وقتى 
برایمان بگوید با کمى مکث جواب مى دهد: لحظه شیرینى بود... 
تولید این محصول متفاوت با همکارى و تالش همه همکاران و 
متخصصان که در آن دوره زحمت کشیده اند براى همه شیرین 
طبق  تاریخ  آن  در  گالوانیزه  فوالدى  ورق  تولید  در  است.  بوده 
برنامه، ضخامت ورق در حین تولید و زمان مشخص رو به ارتقا 
بود و در هر ارتقا ضخامت و عرض ورق خام ورودى در مدت زمان 
و  کیفى  وضعیت  به  رسیدن  براى  عامل ها  و  شرایط  کوتاهى 
از  پس  خوشبختانه  مى گردید.  ثبت  و  کنترل  مناسب  ظاهرى 
تک تک  کنترل  با  صورت گرفته  کیفیت  افت  از  پایینى  مقدار 
پارامترهاى موردنیاز و رفع نواقص آن و تالش بى وقفه کارکنان 

به توانایى تولید محصول موردنظر رسیدیم.  

تعبیر عینى "ما مى توانیم"
مهندس مجید یاریگر که در اجراى این پروژه 
فوالد  صنایع  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به 

شهریار تبریز فعالیت داشت مى گوید: ورق هاى 
نیم  و   دو  ورق هاى  به  عرفا  گالوانیزه  ضخیم 

ساخت  در  و  مى شود  اطالق  میلیمتر  چهار  تا  باال  به  میلیمتر 
گاردریل هاى کنار جاده، قوطى ها و پروفیل هاى مورد نیاز تولید 
گلخانه کشاورزى، ستون ها و استراکچر سازه هاى فلزى در نقاط  
به دلیل عدم  از آن ها  بعضى  البته  استفاده مى شود که  شرجى 
تولید داخلى و قیمت باال در کشور ما زیاد مورد توجه قرار نگرفته 

بود. 
شرکت  در  تولید  از  قبل  ضخیم  گالوانیزه  ورق  داد:  ادامه  وى 
شرقى  آسیاى  کشورهاى  از  عموما  تبریز  شهریار  فوالد  صنایع 
از کشورهاى آسیاى میانه وارد مى شد که  مانند چین و برخى 
قیمت آن در مقایسه با ورق هاى گالوانیزه غیر ضخیم بسیار زیاد 
بود. پس از تولید ورق هاى ضخیم در شرکت فوالد شهریار تبریز 
با اطمینان کامل مى توان اذعان نمود تنها کاالیى که در شرایط 
تعبیر  به  بلکه  ثابت  تنها  نه  آن  قیمت  اقتصادى کشور  متالطم 
دیگر کاهش یافت، ورق گالوانیزه ضخیم بود و واردات آن بدلیل 

فوالد  صنایع  شرکت  اعالمى  قیمت  با  بودن  رقابت  قابل  غیر 
شهریار تبریز، غیر اقتصادى و متوقف گردید. 

مهندس یاریگر با بیان اینکه یکى از ایده هاى تولید ورق گالوانیزه 
ضخیم بر مى گردد به برنامه توسعه کشت گلخانه اى کشور که در 
برنامه ریزان  توسعه پنجم و  ششم در دستور کار  برنامه  طى دو 
بخش کشاورزى قرار گرفت، ادامه داد: این امر مدیران ارشد گروه 
صنعتى پارس ساختار را بر آن داشت تا سهمى در توسعه این 
بخش مهم اقتصادى کشور و جایگزینى پروفیل هاى گالوانیزه با 

پروفیل هاى وارداتى انجام دهند.
مدیرعامل سابق شرکت فوالد شهریار تبریز افزود: در تولید ورق 
ضخیم مالحظات تکنولوژى سخت افزارى و نرم افزارى الزم بود، 
که خوشبختانه ماهیت خط به تعدادى از آن ها جوابگو بود. بعد از 
طرف  از  گالوانیزه  ضخیم  ورق  تولید  براى  قطعى  تصمیم گیرى 
و  فنى  تیم هاى  کار  دستور  در  موضوع  تحقق  مدیره،  هیئت 

مدیریتى شرکت قرار گرفت.
کششى،  توان  افزایش  نظیر  خط  در  بهینه سازى  و  تغییرات  با 
پیچى،  رول  در سیستم  تغییرات  کرومات،  در سیستم  تغییرات 
تغییرات در سیستم اسید شویى و اعمال تغییرات انجام یافته در 
سیستم اتوماسیون و PLC که همگى این اتفاقات میمون با یکدلى 
باالى مهندسى،  اراده فوالدین، کاردانى و تخصص  و  مثال زدنى 
مدیران، همکاران جوان و متعهد شرکت فوالد شهریار به وقوع 
پیوست. قطعا اعتماد و همراهى هیئت مدیره شرکت به توان و 
از مهم ترین عوامل در تحقق  تعهد همکاران فوالد شهریار یکى 
در  بار  اولین  براى  ورق ضخیم  تولید  در حوزه  ملى  این جهش 

کشور و غرب آسیا بود. 
این  تولید  روز  اولین  در خصصوص  خاطره اش  در خصوص  وى 
پروژه گفت: هیچوقت یادم نخواهد رفت اولین نمونه کیفى تایید 
شده حوالى ساعت یک و سى دقیقه بامداد در یکى از شب هاى 
سرد زمستان سال 1398 از خط تولید خارج و رول پیچى شد. 
من با شور و شوق وصف ناپذیر نتیجه این موفیقت بزرگ را با 
صداى بغض آلود و مملو از خوشـحالى و تعبیر عینى جمله "ما 

مى توانیم" را  از پشت تلفن به اطالع هیئت مدیره رساندم.
به  عزیزم  همکاران  بى وقفه  تالش  ماه ها  خستگى  سنگین  بار 
یکباره از تنم رفت و بى اختیار براى لحظاتى در گوشه اى از سالن 
بر روى زمیـن نشـستم. حس غریبى اسـت وقتـى که احساس 
مى کنى همراه با دیگران قدم مثبتى هر چند کوچک در مسیر 

رشد و بالندگى جامعه برمى دارى. 
بطن  در  دهه  براى حدود سه  اینجانب  که  و حضورى  تجربه  با 
جامعه صنعتى و در مراکز علمى- آموزشى استان و کشور داشتم، 
با اطمینان و قاطعیت عرض مى کنم جوانان و متخصصان داخلى، 
توان و قابلیت دستیابى به پیچیده ترین و بروزترین فناورى ها را 
دارا مى باشند. این باور برخالف تعبیر بعضى ها در یکى از موارد به 
منزله اختراع دوباره چرخ نیست. بلکه درون زایى و پایدار شدن 
این حرکت عمیق و قطعى  نتایج  از  توسعه علمى و فنى کشور 

متخصصان، نخبگان و جوانان برومند کشور عزیزمان است.
 

ثمره اعتماد به جوانان
گروه  رییس  نایب  اباذر  نواده  نوید  دکتر 

صنعتى پارس ساختار که با پیگیرى هاى مداوم 
این  اصلى  بناى  سنگ  الزم  برنامه ریزى هاى  و 

پروژه را بنیان گذاشتند در گفتگو با خبرنگار پانار با بیان اینکه 
تنها راه قطع وابستگى به خارج و نجات از تحریم هاى اقتصادى 
استفاده از توانمندى هاى داخلى کشور است، تصریح کرد: تولید 
ورق هاى ضخیم گالوانیزه در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با 
صنعت  و  دانشگاه  بین  متصل  حلقه  ایجاد  و  جوانان  به  اعتماد 

صورت گرفت.
پارس ساختار گفت: سال 98  اجرایى گروه صنعتى  ارشد  مدیر 
پس از بررسى هاى متعدد فنى از خط تولید ورق گالوانیزه، به این 
ورق هاى  تولید  براى  الزم  هاى  زیرساخت  که  رسیدیم  نتیجه 
با  برقرار است که  باالتر در شرکت فوالد شهریار  و  ضخیم 3/5 
تثبیت شرایط و تالش هاى گروه فنى، مهندسى و گروه کنترل 
کیفى توانستیم در 11 بهمن ماه اولین سرى ورق هاى 3/5 میلى 
تا  نماییم  بازار  روانه  و  تولید   Aرا در گرید متر در عرض 1250 

کشورمان را در این عرصه به خودکفایى برسانیم.
وى با بیان اینکه جوانان ایرانى در هر صحنه اى از دفاع مقدس تا 
انرژى هسته اى و پیشرفت هاى علمى و میادین ورزشى همیشه 
خوش درخشیده اند و همین نشانه این است که جوانان به خوبى 
همه  کرد:  خاطرنشان  باشند،  نقش آفرین  جامعه  در  مى توانند 
ارتقاى سرمایه  بدانند  باید  که هستند  جایگاهى  هر  در  مدیران 
نیاز اساسى است و  از ظرفیت جوانان یک  استفاده  با  اجتماعى 
قرار  اولویت  در  جوانان  مشکالت  حل  آن ها  با  مدارا  باید ضمن 
قرار  توجه  فعالیت هاى مختلف جامعه مورد  را در  و آن ها  گیرد 
دهیم. دکتر اباذرگفت: در حدود سه سال گذشته در حالیکه تورم 
باعث افزایش قیمت در بسیارى از تولیدات فوالدى شده است اما 
جلوى  و  شد  داخلى  تولید  اینکه  بدلیل  ضخیم  گالوانیزه  ورق 
ارزبرى را گرفت قیمتش تغییرى نکرد بلکه در ابتدا حتى کاهش 
هم یافت. دکتر اباذر با بیان اینکه از همان روز اول که بحث تولید 
توانمندى تیم اجرایى خود  به  ورق هاى ضخیم را شروع کردیم 
از نقش پررنگ و  بایستى  این فرصت  افزود: در  اعتقاد داشتیم، 
نواده  شهریار  مهندس  آقاى  جناب  ناپذیر  خستگى  هاى  تالش 
اباذر در ساخت و راه اندازى خط تولید گالوانیزه قدردانى کنم که 

زیر بناى این کار بزرگ را بنا نهادند.
دکتر اباذر گفت: بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله ى تولید 
و  آگاهى  با  خود،  عزم  با  خود،  همت  با  ما  اگر  است.  ملى 
برنامه ریزِى  با  مسئوالن،  کمک  و  همراهى  با  خود،  هوشمندى 
درست بتوانیم مشکل تولید داخلى را حل کرده و در این میدان 
پیش برویم، بدون تردید بر چالش هایى که دشمنان این مرز و 
کرد.  خواهیم  پیدا  جدى  و  کامل  غلبه ى  کرده اند  فراهم  بوم 
ما  اگر  است.  مهمى  مسئله ى  ملى،  تولید  مسئله ى  بنابراین 
حل  تورم  مسئله ى  ببخشیم،  رونق  را  داخلى  تولید  توانستیم 
خواهد شد، مسئله ى اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلى به 

معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. 



نسبت به خوردگى و زنگ زدگى هستند ادامه داد: اغلب از این 
ورق ها در محیط هاى مرطوب یا موقعیت هاى آسیب زا استفاده 
ساخت  متحرك  و  ساکن  مخازن  تولید  جمله  از  مى گردد. 
تجهیزات آشپزخانه مثل بدنه ى کابینت ها، یخچال، لباسشویى و 
… ساخت سقف هاى فوالدى و بدنه ى سالن ها، ساخت سوله هاى 

ساخت  شهرى،  برق  تابلوى  ساخت  غیرصنعتى،  و  صنعتى 
پروفیل، ساخت لوله و ساخت قطعات فوالدى گالوانیزه. 

اباذرى در ادامه از وابستگى کشورمان در سال هاى گذشته براى 
واردات ورق هاى گالوانیزه ضخیم مى گوید: این واردات بیشتر از 
کشورهاى آسیاى شرقى و آسیاى میانه انجام مى گرفت که باعث 
ارزبرى در شرایط سخت اقتصادى کشورمان مى شد و این پروژه 
باعث شد تا با تولید ورق گالوانیزه ضخیم جلوى این ارزبرى و 

وابستگى به خارج از کشور را بگیریم.
مدیر تولید شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با اشاره به اینکه 
براى تولید ورق گالوانیزه به ضخامت 3/5 میلى متر  باید تمامى 
جوانب کار سنجیده مى شد، افزود: براساس یک چک لیستى که 
تهیه کردیم مواردى مانند توانمندى دستگاه هاى موجود در خط 
تولید، ظرفیت موتور و گیربکس ها و یاتاقان  هاى بکار رفته در 
از همه  اپراتورهاى دخیل در تولید و  توانمندى هاى  دستگاه ها، 
مهم تر سنجش توان حرارتى کوره براى تولید این ورق و فراهم 
بررسى  رو  پیش  تولید  برنامه  به  توجه  با  تولید  شرایط  نمودن 

شود.
اباذرى ادامه داد: براى تولید این محصول در آن زمان سه مشکل 
اساسى پیش رو داشتیم؛ تامین و تنظیم دماى کارى مناسب در 
داخل وان مذاب: با توجه به بازه دمایى خیلى محدود تولید ورق 
گالوانیزه و شرایط خط تولید و نبود کوره آنیل و کوره پیشگرم 
ضعیف در خط تولید احتمال افت دماى مذاب را داشتیم که بعد 
از کلى بررسى و اعمال تغییرات در مشعل هاى تامین حرارت و 
دمپرهاى خروجى اگزوز کوره و تقویت کوره پیشگرم خوشبختانه 

این مشکل حل شد.
بررسى هاى  از  بعد  خروجى:  انباره  الکتروموتور  پایین  ظرفیت 
انجام شده و مشاهده ظرفیت پایین الکتروموتور انباره خروجى 
باالتر  با ظرفیت  الکتروموتورهاى جدید  و خرید  تقویت  به  نیاز 

شدیم که در کمترین زمان ممکن تعویض گردید. 
فاصله کم بین رول جمع کن و سنسور دستگاه هدایت کننده 
مرکزى (EPC) : این امر باعث مى شد که با جا به جا شدن عرضى 
ورق و حرکت عرضى دستگاه رول جمع کن جهت جبران این 
انحراف، باعث منحرف شدن دوباره ورق در زیر سنسور شده که 
رول  نتیجه  در  و  مى شد  سنسور  کرد  عمل  مختل شدن  باعث 
جمع کن به درسـتى کار نمـى کرد و شکل ظاهرى رول به هم 
  PLC مى خورد که این امر نیز با بررسى تجهیزات موجود و برنامه
سوار شده بر روى خط و انجام تغییرات الزم در سیـستم کنترل 
هوشـمند خط مان جهت کنترل هوشمند خط و تعمـیرات الزم  
در عمل کرد بازویى متحرك دستگاه پینچ رول موجود در بین 

رول جمع کن و سنسورEPC خوشبختانه برطرف شد. 
وى در خصوص حسى که در اولین روز تولید این پروژه داشت 
اینگونه توضیح مى دهد: در زمانى که قرار بود ورق 3/5 میلى متر 
وارد خط تولید شود خیلى استرس و دلشوره داشتم ولى سعى 

دچار  تولید  اپراتوهاى  و  تا مسئول شیفت  ندهم  بروز  مى کردم 
استرس نشده و خدایى نکرده کار اشتباهى نکنند که باعث بروز 
مشکل در خط تولید شود و از طرف دیگر از استحکام جوشى که 
براى اولین بار براى اتصال ابتداى رول به انتهاى ورق قبلى زده 
مى شد و در طول خط در شرایط مختلفى قرار مى گرفت نیز شک 
انتهاى خط  داشتم و در زمان تولید کنار جوش از اول خط تا 
این وجود یک  با  تولید مرحله به مرحله کنترل مى کردم، ولى 
حس خوشحالى خاصى داشتم زیرا که اقدام به تولید محصولى 
کرده بودیم که براى اولین بار در کشور تولید مى شد که همه آن 

استرس ها را به فراموشى مى سپرد. 
خوشبختانه در اولین مرحله موفق به تولید این محصول شدیم و 
تیم قوى هستیم که در مجموعه فوالد  را مدیون یک  امر  این 
شهریار تبریز از مدیریت تا اپراتور دخیل در تولید شکل گرفته و 
قبل از هر چیز همه جوانب کار در مرحله اول سنجیده مى شوند. 
لذت تولید یک محصول وارداتى در داخل کشور غیر قابل وصف 
این  در  را  کشورمان  محصوالتى  چنین  تولید  با  که  چرا  است 
شرایط سخت اقتصادى از وابستگى مى رهانیم و این هم نتیجه 
خود باورى و توانمندى هاى خودمان و باز کردن زمینه رشد براى 
واحدهاى  همه  در  امر  این  که خوشبختانه  است  جوانان کشور 
و روشن  درایت  با  و در راس هرم  پارس ساختار  گروه صنعتى 
نواده  فکرى مدیریت محترم هیات عامل، جناب آقاى مهندس 

اباذر فراهم شده است.

لحظه شیرینى بود
از  دیگر  یکى  نجفى  رسول  مهندس 

جوانان با دانشى هست که دراجراى این 
کنترل  واحد  کارشناس  عنوان  به  پروژه 

تبریز  شهریار  فوالد  صنایع  در شرکت  کیفى 
و  گالوانیزه  ورق  اهمیت  خصوص  در  وى  بود.  کار  به  مشغول 
مصارف عمده مى گوید: گالوانیزه یکى از روش هاى محافظت از 
ایجاد خوردگى گالوانیک است که توسط پوشاندن  با  خوردگى 
فلز مادر توسـط الیـه اى از فلـز محافـظ (معموال روى) انجـام 
مى شود. در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت 
مى شود. این فرایند نوع خاصى از حفاظت گالوانیکى است. میزان 
مقاومت پوشش متناسب با ضخامت آن است. این روش یکى از 
اقتصادى ترین روش هاى محافظت فوالدها در محیط هاى خورنده 

است.
به مزایاى ورق گالوانـیزه همـچون طول عمـر  با اشـاره  نجفى 
ورق هاى گالوانیزه در محیط هاى مختلف حدود 20 تا 70 سال، 
ظاهر شفاف و زیباى ورق گالوانیزه به نسبت ورق هاى فوالدى و 
این  تعمیرات  و  نگهدارى  گالوانیزاسیون،  عملیات  کمتر  هزینه 
ورق ها گفت:  لوازم خانگى (آب گرم کن و ...)، صنایع برق صنعتى 
سبک،  فلزى  سازه هاى  ساخت   ،(... و  برق  تابلو  کابل،  (سینى 
انواع  صنایع لوله و پروفیل، صنایع گلخانه و کشاورزى، ساخت 
موارد  از   ... و  قفسه  کانال،  مخازن،  ساخت  کانکس،  و  کانتینر 

کاربد ورق هاى گالوانیزه در کشور ماست.
گالوانیزه  فوالدى  ورق  واردات  بزرگ ترین  اینکه  بیان  با  نجفى 
ایران از کشور هاى آسیاى شرقى و میانه است ادامه داد: با رشد 
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ورق گالوانیزه یکى از محصوالتى است که به صورت گسترده در 
صنایع مختلف مورد استفاده قرار مى گیرد. این محصول بر خالف 
فوالد، پس از قرار گرفتن در محیط مرطوب زنگ نمى زند و به 
همین علت نسبت به فوالد معمولى، برترى دارد. تولید ورق هاى 
گالوانیزه در کشورمان توسط چند شرکت محدود انجام مى گیرد 
و جالب است بدانید که شمالغرب کشورمان با وجود اینکه یکى 
از قطب هاى تولید لوازم خانگى در کشور مى باشد و ورق گالوانیزه 
به عنوان مواد اولیه این کارخانجات به حساب مى آید، تا همین 
چند سـال پیش ورق هاى گالـوانیزه را یا  از خارج کشـور وارد 
یا از چند شرکت داخلى که اکثرا در نیمه جنوبى  مى کردند و 
نقل  و  حمل  براى  باالیى  هزینه  و  خریدارى  هستند  کشور 
شهریار  فوالد  صنایع  شرکت  راه اندازى  با  مى کردند.  پرداخت 
تبریز و تولید ورق هاى گالوانیزه در این شرکت عالوه بر تامین 
بخشى از نیاز بازار داخلى، ورق هاى گالوانیزه فوالد شهریار تبریز 
توانستند جایگاه خوبى به جهت همسایگى با کشورهاى منطقه 
ارشد  این حال مدیران  با  یابند.  المللى دست  بین  بازارهاى  در 
و  تولید  عرصه هاى  سایر  مانند  به  ساختار  پارس  صنعتى  گروه 
یک  تولید  دنبال  به  نیز  گالوانیزه  ورق هاى  بحث  در  صنعت 
محصول خاص بودند تا اولینى دیگر را نیز در این عرصه از خود 
از  سال ها  که  گالوانیزه  ضخیم  ورق هاى  بزارند.  یادگار  به 
کشورهاى آسیاى شرقى وارد کشور مى شد، سوژه مناسبى براى 
تا  بود  تبریز  فوالد شهریار  متخصصان شرکت صنایع  و  جوانان 
برهانند. شرکت صنایع  این عرصه  در  وابستگى  از  را  کشورمان 
ورق هاى  انواع  تولیدکننده  مجموعه  تنها  تبریز  شهریار  فوالد 
گالوانیزه با ضخامت 0/3 تا 3/5 میلى متر در شمالغرب ایران با 
این  ظرفیت 200 هزار تن در سال مى باشد. متخصصان جوان 
کارخانه توانستند در 11 بهمن سال 1398 با تولید تجارى ورق 
1250 در  3/5 میلى متر رول به عنوان اولین تولیدکننده ورق با 
سایز فوق در غرب آسیا به افتخارى دیگر دست یافته و کشورمان 

را از واردات این کاالى استراتژیک بى نیاز کنند. 
در کنار این ها توجه به تولید داخلى و رونق چرخ هاى تولید و 
اشتغال نکته مهم دیگر این موضوع است. موضوعى که پرداختن 
به آن نیاز اساسى کشور در حل معضالت اقتصادى حال حاضر 
بازار،  رونق  موجب  داخلى  تولیدات  از  حمایت  مى باشد.  جامعه 
رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایى 
هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و 
صنعتگران در ارائه کاال و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و 
کارآفرینى براى خیل عظیمى از جوانان و نیروهاى تحصیلکرده 
بهبود  بالطبع  و  ایرانى  کارگر  از  نهایت حمایت  در  و  کشورمان 

این  تحقق  اما  شد.  خواهد  مردم  معیشتى  و  اقتصادى  وضعیت 
مهم نیاز به فراهم شدن بسترهاى مناسب و ساز و کارهایى دارد 
که همه دستگاه ها و ارگان ها و اجزاى پیکره صنعت کشور در آن 
از  پانار و بررسى یکى  از  این شماره  نقش آفرینى مى کنند. در 
ساختار  پارس  گروه صنعتى  در  تاثیرگذار  و  پروژه هاى شاخص 
سراغ پروژه افتخار آفرین و ماندگار "تولید ضخیم ترین ورق هاى 
گالوانیزه براى نخستین بار در کشور" توسط شرکت صنایع فوالد 
شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتى پارس ساختار رفتیم تا با 
گفتگو و مصاحبه با مدیران مرتبط با این موضوع شما را از نحوه 
اجراى این طرح بزرگ ملى توسط جوانان متخصص این کشور 

آشنا کنیم.

استرس هایى که فراموش شد
اسفهالن  اباذرى  على  محمد  مهندس 
یکى از متخصصان جوان شرکت صنایع 
زمان  در  که  است  تبریز  شهریار  فوالد 

تولید  مدیر  عنوان  به  پروژه،  این  اجراى 
بواسطه  که  اباذرى  مهندس  بود.  مشغول 

مسـئولیت خود از نـزدیک در جـریان این پروژه قـرار داشـت 
مى گوید: با توجه به قابلیت هاى خط تولید شرکت صنایع فوالد 
از  افزایش بیش  و  تولید ورق گالوانیزه ضخیم  به  تبریز  شهریار 
پیش نیاز مصرف کننده هاى داخلى به ورق گالوانیزه ضخیم از 
یک سو و تحریم هاى اعمال شده بر کشور و افزایش قیمت ارز از 
سوى دیگر به دلیل وارداتى بودن و نبود تولیدکننده داخلى در 
مدیریت  تاکید  و  کشور  در  ضخیم  گالوانیزه  ورق  تولید  زمینه 
ارشد گروه و بویژه حمایت هاى فنى و عملى نایب رییس محترم 
بر  اباذر  نواده  دکتر  آقاى  جناب  ساختار  پارس  صنعتى  گروه 
این  تولید  فوالدى جرقه  این محصول  در  خودکفایى کشورمان 
محصول را درهیئت مدیره روشن کرد و ما در محل کارخانه براى 
کشورمان  وابستگى  قطع  و  جدید  محصول  تولید  کردن  عملى 

وارد عمل شدیم.  
توضیح  اینگونه  گالـوانیزه  ورق هاى  اهمیت  در خصوص  اباذرى 
مى دهد که فوالد فلزى نسبتا واکنش پذیر مى باشد و زمانى که 
در مجاورت آب یا اکسیژن قرار مى گیرد، اکسید مى گردد. اکسید 
شـدن یا زنگ زدن آن موجب صدمه دیدن سـازه هاى فوالدى 
مى گردد. از این رو روش هاى محافظتى متفاوتى ابداع شده اند تا 
از فوالد در برابر زنگ زدگى و خوردگى محافظت کنند و ورق 

گالوانیزه یکى از این ابداعات مى باشد.
زیادى  مقاومت  داراى  گالوانیزه  ورق هاى  اینکه  بیان  با  اباذرى 

تولید این نوع ورق در کشور ما طى چند سال اخیر شاهد کاهش 
واردات از کشور هاى دیگر بوده ایم که باتوجه  به برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته و افزایش بیشتر میزان تولید ورق گالوانیزه، شاهد 
کاهش بیشترى در بحث واردات این محصول خواهیم بود. البته 
به این نکته نیز باید اشاره کرد که باتوجه  به افزایش قیمت دالر، 
قیمت ورق گالوانیزه نیز به تبع از دیگر محصوالت آهنى و فوالدى 
افزایش زیادى داشته است که با افزایش تولید داخل و کاهش 
واردات آن وابستگى نرخ این محصول مهم را در داخل کشور از 
این مورد به نفع مصرف کننده  ارز و دالر کاهش داده و  قیمت 
بوده و سبب جذب مشتریان داخلى به این ورق ها گردیده است.

وى در پاسخ به این سوال که ایده تولید ورق ضخیم از کجا کلید 
خورد مى گوید: با توجه  به نیاز کشور به ورق هاى گالوانیزه ضخیم 
و بازار خوب براى آن و از طرفى واردات ورق گالوانیزه ضخیم به 
گالوانیزه  ورق  بتوانیم  اگر  که  رساند  نقطه  این  به  را  ما  کشور 
ضخیم را با قیمت مناسبى به مصرف کنندگان عرضه کنیم، قطعا 
تمایل  و  یافت  خواهد  کاهش  کشور  به  محصول  این  واردات 

مصرف کنندگان نیز به تولید داخلى معطوف خواهد شد.
اما این مقوله زیرساخت هاى مختلفى را طلب مى کرد. مسئله اى 
که در زمان تولید ورق ضخیم مطرح بوده، شامل جوشکارى دو 
ورق جهت پیوستگى روند تولید، میزان نیروى کشش الزم در 
رول  در  الزم  نیـروى  انباره ها،  در  الزم  نیروى  میزان  بریدل ها، 
و پیش گرمایش  نیاز در قسمت کوره  و دماهاى مورد  جمع کن 

مورد نیاز و سرعت خط تولید بود. 
صنعتى  گروه  ارشد  مدیران  پیگیرى  به  توجه  با  افزود:  نجفى 
پارس ساختار و شخص آقاى دکتر نواده اباذر نایب رییس هیات 
عامل گروه و نکته نظرات فنى و دلگرمى هاى روحى که در بین 
بچه ها ایجاد کردند، این خودباورى در همه ما ایجاد شد و مسائل 
فنى تجهیزات مورد نیاز خط تولید جهت گالوانیزه که مطرح بود، 

توسط کارگروه فنى شرکت بررسى و کنترل گردید.
حداقل  به  رسیدن  هدف  کیفیت  کنترل  واحد  دید  نظر  از 
ورق  ظاهرى  وضعیت  بازرسى  با  الزم  کیفى  استانداردهاى 
گالوانیزه در حین تولید و نیز تامین شرایط الزم براى تست و 
آنالیز ورق هاى ضخیم درکنترل کیفیت محصول در آزمایشگاه 
واحد  کنترلى  نیازهاى  اولیه  آماده سازى  با  بود.  کیفیت  کنترل 
از  پس  همچنین  و  تولید  حین  در  شرکت،  این  کیفى  کنترل 
فرایند تولید، آزمایش هاى مختلفى از قبیل آزمون کشش، آزمون 

آزمون  پوشش،  ضخامت  آزمون  پوشش،  متالورژیکى  خواص 
چسـبندگى پوشش و ... را مطابق با اسـتانداردهاى روز ملى و 
تولیدى  نهایى  محصول  تا  داده  انجام  ورق  روى  بر  بین المللى 

رضایت مشترى را فراهم آورد.
تجربه حسى که آن موقع داشت  از  او مى خواهیم که  از  وقتى 
برایمان بگوید با کمى مکث جواب مى دهد: لحظه شیرینى بود... 
تولید این محصول متفاوت با همکارى و تالش همه همکاران و 
متخصصان که در آن دوره زحمت کشیده اند براى همه شیرین 
طبق  تاریخ  آن  در  گالوانیزه  فوالدى  ورق  تولید  در  است.  بوده 
برنامه، ضخامت ورق در حین تولید و زمان مشخص رو به ارتقا 
بود و در هر ارتقا ضخامت و عرض ورق خام ورودى در مدت زمان 
و  کیفى  وضعیت  به  رسیدن  براى  عامل ها  و  شرایط  کوتاهى 
از  پس  خوشبختانه  مى گردید.  ثبت  و  کنترل  مناسب  ظاهرى 
تک تک  کنترل  با  صورت گرفته  کیفیت  افت  از  پایینى  مقدار 
پارامترهاى موردنیاز و رفع نواقص آن و تالش بى وقفه کارکنان 

به توانایى تولید محصول موردنظر رسیدیم.  

تعبیر عینى "ما مى توانیم"
مهندس مجید یاریگر که در اجراى این پروژه 
فوالد  صنایع  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به 

شهریار تبریز فعالیت داشت مى گوید: ورق هاى 
نیم  و   دو  ورق هاى  به  عرفا  گالوانیزه  ضخیم 

ساخت  در  و  مى شود  اطالق  میلیمتر  چهار  تا  باال  به  میلیمتر 
گاردریل هاى کنار جاده، قوطى ها و پروفیل هاى مورد نیاز تولید 
گلخانه کشاورزى، ستون ها و استراکچر سازه هاى فلزى در نقاط  
به دلیل عدم  از آن ها  بعضى  البته  استفاده مى شود که  شرجى 
تولید داخلى و قیمت باال در کشور ما زیاد مورد توجه قرار نگرفته 

بود. 
شرکت  در  تولید  از  قبل  ضخیم  گالوانیزه  ورق  داد:  ادامه  وى 
شرقى  آسیاى  کشورهاى  از  عموما  تبریز  شهریار  فوالد  صنایع 
از کشورهاى آسیاى میانه وارد مى شد که  مانند چین و برخى 
قیمت آن در مقایسه با ورق هاى گالوانیزه غیر ضخیم بسیار زیاد 
بود. پس از تولید ورق هاى ضخیم در شرکت فوالد شهریار تبریز 
با اطمینان کامل مى توان اذعان نمود تنها کاالیى که در شرایط 
تعبیر  به  بلکه  ثابت  تنها  نه  آن  قیمت  اقتصادى کشور  متالطم 
دیگر کاهش یافت، ورق گالوانیزه ضخیم بود و واردات آن بدلیل 

فوالد  صنایع  شرکت  اعالمى  قیمت  با  بودن  رقابت  قابل  غیر 
شهریار تبریز، غیر اقتصادى و متوقف گردید. 

مهندس یاریگر با بیان اینکه یکى از ایده هاى تولید ورق گالوانیزه 
ضخیم بر مى گردد به برنامه توسعه کشت گلخانه اى کشور که در 
برنامه ریزان  توسعه پنجم و  ششم در دستور کار  برنامه  طى دو 
بخش کشاورزى قرار گرفت، ادامه داد: این امر مدیران ارشد گروه 
صنعتى پارس ساختار را بر آن داشت تا سهمى در توسعه این 
بخش مهم اقتصادى کشور و جایگزینى پروفیل هاى گالوانیزه با 

پروفیل هاى وارداتى انجام دهند.
مدیرعامل سابق شرکت فوالد شهریار تبریز افزود: در تولید ورق 
ضخیم مالحظات تکنولوژى سخت افزارى و نرم افزارى الزم بود، 
که خوشبختانه ماهیت خط به تعدادى از آن ها جوابگو بود. بعد از 
طرف  از  گالوانیزه  ضخیم  ورق  تولید  براى  قطعى  تصمیم گیرى 
و  فنى  تیم هاى  کار  دستور  در  موضوع  تحقق  مدیره،  هیئت 

مدیریتى شرکت قرار گرفت.
کششى،  توان  افزایش  نظیر  خط  در  بهینه سازى  و  تغییرات  با 
پیچى،  رول  در سیستم  تغییرات  کرومات،  در سیستم  تغییرات 
تغییرات در سیستم اسید شویى و اعمال تغییرات انجام یافته در 
سیستم اتوماسیون و PLC که همگى این اتفاقات میمون با یکدلى 
باالى مهندسى،  اراده فوالدین، کاردانى و تخصص  و  مثال زدنى 
مدیران، همکاران جوان و متعهد شرکت فوالد شهریار به وقوع 
پیوست. قطعا اعتماد و همراهى هیئت مدیره شرکت به توان و 
از مهم ترین عوامل در تحقق  تعهد همکاران فوالد شهریار یکى 
در  بار  اولین  براى  ورق ضخیم  تولید  در حوزه  ملى  این جهش 

کشور و غرب آسیا بود. 
این  تولید  روز  اولین  در خصصوص  خاطره اش  در خصوص  وى 
پروژه گفت: هیچوقت یادم نخواهد رفت اولین نمونه کیفى تایید 
شده حوالى ساعت یک و سى دقیقه بامداد در یکى از شب هاى 
سرد زمستان سال 1398 از خط تولید خارج و رول پیچى شد. 
من با شور و شوق وصف ناپذیر نتیجه این موفیقت بزرگ را با 
صداى بغض آلود و مملو از خوشـحالى و تعبیر عینى جمله "ما 

مى توانیم" را  از پشت تلفن به اطالع هیئت مدیره رساندم.
به  عزیزم  همکاران  بى وقفه  تالش  ماه ها  خستگى  سنگین  بار 
یکباره از تنم رفت و بى اختیار براى لحظاتى در گوشه اى از سالن 
بر روى زمیـن نشـستم. حس غریبى اسـت وقتـى که احساس 
مى کنى همراه با دیگران قدم مثبتى هر چند کوچک در مسیر 

رشد و بالندگى جامعه برمى دارى. 
بطن  در  دهه  براى حدود سه  اینجانب  که  و حضورى  تجربه  با 
جامعه صنعتى و در مراکز علمى- آموزشى استان و کشور داشتم، 
با اطمینان و قاطعیت عرض مى کنم جوانان و متخصصان داخلى، 
توان و قابلیت دستیابى به پیچیده ترین و بروزترین فناورى ها را 
دارا مى باشند. این باور برخالف تعبیر بعضى ها در یکى از موارد به 
منزله اختراع دوباره چرخ نیست. بلکه درون زایى و پایدار شدن 
این حرکت عمیق و قطعى  نتایج  از  توسعه علمى و فنى کشور 

متخصصان، نخبگان و جوانان برومند کشور عزیزمان است.
 

ثمره اعتماد به جوانان
گروه  رییس  نایب  اباذر  نواده  نوید  دکتر 

صنعتى پارس ساختار که با پیگیرى هاى مداوم 
این  اصلى  بناى  سنگ  الزم  برنامه ریزى هاى  و 

پروژه را بنیان گذاشتند در گفتگو با خبرنگار پانار با بیان اینکه 
تنها راه قطع وابستگى به خارج و نجات از تحریم هاى اقتصادى 
استفاده از توانمندى هاى داخلى کشور است، تصریح کرد: تولید 
ورق هاى ضخیم گالوانیزه در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با 
صنعت  و  دانشگاه  بین  متصل  حلقه  ایجاد  و  جوانان  به  اعتماد 

صورت گرفت.
پارس ساختار گفت: سال 98  اجرایى گروه صنعتى  ارشد  مدیر 
پس از بررسى هاى متعدد فنى از خط تولید ورق گالوانیزه، به این 
ورق هاى  تولید  براى  الزم  هاى  زیرساخت  که  رسیدیم  نتیجه 
با  برقرار است که  باالتر در شرکت فوالد شهریار  و  ضخیم 3/5 
تثبیت شرایط و تالش هاى گروه فنى، مهندسى و گروه کنترل 
کیفى توانستیم در 11 بهمن ماه اولین سرى ورق هاى 3/5 میلى 
تا  نماییم  بازار  روانه  و  تولید   Aرا در گرید متر در عرض 1250 

کشورمان را در این عرصه به خودکفایى برسانیم.
وى با بیان اینکه جوانان ایرانى در هر صحنه اى از دفاع مقدس تا 
انرژى هسته اى و پیشرفت هاى علمى و میادین ورزشى همیشه 
خوش درخشیده اند و همین نشانه این است که جوانان به خوبى 
همه  کرد:  خاطرنشان  باشند،  نقش آفرین  جامعه  در  مى توانند 
ارتقاى سرمایه  بدانند  باید  که هستند  جایگاهى  هر  در  مدیران 
نیاز اساسى است و  از ظرفیت جوانان یک  استفاده  با  اجتماعى 
قرار  اولویت  در  جوانان  مشکالت  حل  آن ها  با  مدارا  باید ضمن 
قرار  توجه  فعالیت هاى مختلف جامعه مورد  را در  و آن ها  گیرد 
دهیم. دکتر اباذرگفت: در حدود سه سال گذشته در حالیکه تورم 
باعث افزایش قیمت در بسیارى از تولیدات فوالدى شده است اما 
جلوى  و  شد  داخلى  تولید  اینکه  بدلیل  ضخیم  گالوانیزه  ورق 
ارزبرى را گرفت قیمتش تغییرى نکرد بلکه در ابتدا حتى کاهش 
هم یافت. دکتر اباذر با بیان اینکه از همان روز اول که بحث تولید 
توانمندى تیم اجرایى خود  به  ورق هاى ضخیم را شروع کردیم 
از نقش پررنگ و  بایستى  این فرصت  افزود: در  اعتقاد داشتیم، 
نواده  شهریار  مهندس  آقاى  جناب  ناپذیر  خستگى  هاى  تالش 
اباذر در ساخت و راه اندازى خط تولید گالوانیزه قدردانى کنم که 

زیر بناى این کار بزرگ را بنا نهادند.
دکتر اباذر گفت: بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله ى تولید 
و  آگاهى  با  خود،  عزم  با  خود،  همت  با  ما  اگر  است.  ملى 
برنامه ریزِى  با  مسئوالن،  کمک  و  همراهى  با  خود،  هوشمندى 
درست بتوانیم مشکل تولید داخلى را حل کرده و در این میدان 
پیش برویم، بدون تردید بر چالش هایى که دشمنان این مرز و 
کرد.  خواهیم  پیدا  جدى  و  کامل  غلبه ى  کرده اند  فراهم  بوم 
ما  اگر  است.  مهمى  مسئله ى  ملى،  تولید  مسئله ى  بنابراین 
حل  تورم  مسئله ى  ببخشیم،  رونق  را  داخلى  تولید  توانستیم 
خواهد شد، مسئله ى اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلى به 

معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. 



نسبت به خوردگى و زنگ زدگى هستند ادامه داد: اغلب از این 
ورق ها در محیط هاى مرطوب یا موقعیت هاى آسیب زا استفاده 
ساخت  متحرك  و  ساکن  مخازن  تولید  جمله  از  مى گردد. 
تجهیزات آشپزخانه مثل بدنه ى کابینت ها، یخچال، لباسشویى و 
… ساخت سقف هاى فوالدى و بدنه ى سالن ها، ساخت سوله هاى 

ساخت  شهرى،  برق  تابلوى  ساخت  غیرصنعتى،  و  صنعتى 
پروفیل، ساخت لوله و ساخت قطعات فوالدى گالوانیزه. 

اباذرى در ادامه از وابستگى کشورمان در سال هاى گذشته براى 
واردات ورق هاى گالوانیزه ضخیم مى گوید: این واردات بیشتر از 
کشورهاى آسیاى شرقى و آسیاى میانه انجام مى گرفت که باعث 
ارزبرى در شرایط سخت اقتصادى کشورمان مى شد و این پروژه 
باعث شد تا با تولید ورق گالوانیزه ضخیم جلوى این ارزبرى و 

وابستگى به خارج از کشور را بگیریم.
مدیر تولید شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با اشاره به اینکه 
براى تولید ورق گالوانیزه به ضخامت 3/5 میلى متر  باید تمامى 
جوانب کار سنجیده مى شد، افزود: براساس یک چک لیستى که 
تهیه کردیم مواردى مانند توانمندى دستگاه هاى موجود در خط 
تولید، ظرفیت موتور و گیربکس ها و یاتاقان  هاى بکار رفته در 
از همه  اپراتورهاى دخیل در تولید و  توانمندى هاى  دستگاه ها، 
مهم تر سنجش توان حرارتى کوره براى تولید این ورق و فراهم 
بررسى  رو  پیش  تولید  برنامه  به  توجه  با  تولید  شرایط  نمودن 

شود.
اباذرى ادامه داد: براى تولید این محصول در آن زمان سه مشکل 
اساسى پیش رو داشتیم؛ تامین و تنظیم دماى کارى مناسب در 
داخل وان مذاب: با توجه به بازه دمایى خیلى محدود تولید ورق 
گالوانیزه و شرایط خط تولید و نبود کوره آنیل و کوره پیشگرم 
ضعیف در خط تولید احتمال افت دماى مذاب را داشتیم که بعد 
از کلى بررسى و اعمال تغییرات در مشعل هاى تامین حرارت و 
دمپرهاى خروجى اگزوز کوره و تقویت کوره پیشگرم خوشبختانه 

این مشکل حل شد.
بررسى هاى  از  بعد  خروجى:  انباره  الکتروموتور  پایین  ظرفیت 
انجام شده و مشاهده ظرفیت پایین الکتروموتور انباره خروجى 
باالتر  با ظرفیت  الکتروموتورهاى جدید  و خرید  تقویت  به  نیاز 

شدیم که در کمترین زمان ممکن تعویض گردید. 
فاصله کم بین رول جمع کن و سنسور دستگاه هدایت کننده 
مرکزى (EPC) : این امر باعث مى شد که با جا به جا شدن عرضى 
ورق و حرکت عرضى دستگاه رول جمع کن جهت جبران این 
انحراف، باعث منحرف شدن دوباره ورق در زیر سنسور شده که 
رول  نتیجه  در  و  مى شد  سنسور  کرد  عمل  مختل شدن  باعث 
جمع کن به درسـتى کار نمـى کرد و شکل ظاهرى رول به هم 
  PLC مى خورد که این امر نیز با بررسى تجهیزات موجود و برنامه
سوار شده بر روى خط و انجام تغییرات الزم در سیـستم کنترل 
هوشـمند خط مان جهت کنترل هوشمند خط و تعمـیرات الزم  
در عمل کرد بازویى متحرك دستگاه پینچ رول موجود در بین 

رول جمع کن و سنسورEPC خوشبختانه برطرف شد. 
وى در خصوص حسى که در اولین روز تولید این پروژه داشت 
اینگونه توضیح مى دهد: در زمانى که قرار بود ورق 3/5 میلى متر 
وارد خط تولید شود خیلى استرس و دلشوره داشتم ولى سعى 

دچار  تولید  اپراتوهاى  و  تا مسئول شیفت  ندهم  بروز  مى کردم 
استرس نشده و خدایى نکرده کار اشتباهى نکنند که باعث بروز 
مشکل در خط تولید شود و از طرف دیگر از استحکام جوشى که 
براى اولین بار براى اتصال ابتداى رول به انتهاى ورق قبلى زده 
مى شد و در طول خط در شرایط مختلفى قرار مى گرفت نیز شک 
انتهاى خط  داشتم و در زمان تولید کنار جوش از اول خط تا 
این وجود یک  با  تولید مرحله به مرحله کنترل مى کردم، ولى 
حس خوشحالى خاصى داشتم زیرا که اقدام به تولید محصولى 
کرده بودیم که براى اولین بار در کشور تولید مى شد که همه آن 

استرس ها را به فراموشى مى سپرد. 
خوشبختانه در اولین مرحله موفق به تولید این محصول شدیم و 
تیم قوى هستیم که در مجموعه فوالد  را مدیون یک  امر  این 
شهریار تبریز از مدیریت تا اپراتور دخیل در تولید شکل گرفته و 
قبل از هر چیز همه جوانب کار در مرحله اول سنجیده مى شوند. 
لذت تولید یک محصول وارداتى در داخل کشور غیر قابل وصف 
این  در  را  کشورمان  محصوالتى  چنین  تولید  با  که  چرا  است 
شرایط سخت اقتصادى از وابستگى مى رهانیم و این هم نتیجه 
خود باورى و توانمندى هاى خودمان و باز کردن زمینه رشد براى 
واحدهاى  همه  در  امر  این  که خوشبختانه  است  جوانان کشور 
و روشن  درایت  با  و در راس هرم  پارس ساختار  گروه صنعتى 
نواده  فکرى مدیریت محترم هیات عامل، جناب آقاى مهندس 

اباذر فراهم شده است.

لحظه شیرینى بود
از  دیگر  یکى  نجفى  رسول  مهندس 

جوانان با دانشى هست که دراجراى این 
کنترل  واحد  کارشناس  عنوان  به  پروژه 

تبریز  شهریار  فوالد  صنایع  در شرکت  کیفى 
و  گالوانیزه  ورق  اهمیت  خصوص  در  وى  بود.  کار  به  مشغول 
مصارف عمده مى گوید: گالوانیزه یکى از روش هاى محافظت از 
ایجاد خوردگى گالوانیک است که توسط پوشاندن  با  خوردگى 
فلز مادر توسـط الیـه اى از فلـز محافـظ (معموال روى) انجـام 
مى شود. در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت 
مى شود. این فرایند نوع خاصى از حفاظت گالوانیکى است. میزان 
مقاومت پوشش متناسب با ضخامت آن است. این روش یکى از 
اقتصادى ترین روش هاى محافظت فوالدها در محیط هاى خورنده 

است.
به مزایاى ورق گالوانـیزه همـچون طول عمـر  با اشـاره  نجفى 
ورق هاى گالوانیزه در محیط هاى مختلف حدود 20 تا 70 سال، 
ظاهر شفاف و زیباى ورق گالوانیزه به نسبت ورق هاى فوالدى و 
این  تعمیرات  و  نگهدارى  گالوانیزاسیون،  عملیات  کمتر  هزینه 
ورق ها گفت:  لوازم خانگى (آب گرم کن و ...)، صنایع برق صنعتى 
سبک،  فلزى  سازه هاى  ساخت   ،(... و  برق  تابلو  کابل،  (سینى 
انواع  صنایع لوله و پروفیل، صنایع گلخانه و کشاورزى، ساخت 
موارد  از   ... و  قفسه  کانال،  مخازن،  ساخت  کانکس،  و  کانتینر 

کاربد ورق هاى گالوانیزه در کشور ماست.
گالوانیزه  فوالدى  ورق  واردات  بزرگ ترین  اینکه  بیان  با  نجفى 
ایران از کشور هاى آسیاى شرقى و میانه است ادامه داد: با رشد 

jo¬qÃ¶

ورق گالوانیزه یکى از محصوالتى است که به صورت گسترده در 
صنایع مختلف مورد استفاده قرار مى گیرد. این محصول بر خالف 
فوالد، پس از قرار گرفتن در محیط مرطوب زنگ نمى زند و به 
همین علت نسبت به فوالد معمولى، برترى دارد. تولید ورق هاى 
گالوانیزه در کشورمان توسط چند شرکت محدود انجام مى گیرد 
و جالب است بدانید که شمالغرب کشورمان با وجود اینکه یکى 
از قطب هاى تولید لوازم خانگى در کشور مى باشد و ورق گالوانیزه 
به عنوان مواد اولیه این کارخانجات به حساب مى آید، تا همین 
چند سـال پیش ورق هاى گالـوانیزه را یا  از خارج کشـور وارد 
یا از چند شرکت داخلى که اکثرا در نیمه جنوبى  مى کردند و 
نقل  و  حمل  براى  باالیى  هزینه  و  خریدارى  هستند  کشور 
شهریار  فوالد  صنایع  شرکت  راه اندازى  با  مى کردند.  پرداخت 
تبریز و تولید ورق هاى گالوانیزه در این شرکت عالوه بر تامین 
بخشى از نیاز بازار داخلى، ورق هاى گالوانیزه فوالد شهریار تبریز 
توانستند جایگاه خوبى به جهت همسایگى با کشورهاى منطقه 
ارشد  این حال مدیران  با  یابند.  المللى دست  بین  بازارهاى  در 
و  تولید  عرصه هاى  سایر  مانند  به  ساختار  پارس  صنعتى  گروه 
یک  تولید  دنبال  به  نیز  گالوانیزه  ورق هاى  بحث  در  صنعت 
محصول خاص بودند تا اولینى دیگر را نیز در این عرصه از خود 
از  سال ها  که  گالوانیزه  ضخیم  ورق هاى  بزارند.  یادگار  به 
کشورهاى آسیاى شرقى وارد کشور مى شد، سوژه مناسبى براى 
تا  بود  تبریز  فوالد شهریار  متخصصان شرکت صنایع  و  جوانان 
برهانند. شرکت صنایع  این عرصه  در  وابستگى  از  را  کشورمان 
ورق هاى  انواع  تولیدکننده  مجموعه  تنها  تبریز  شهریار  فوالد 
گالوانیزه با ضخامت 0/3 تا 3/5 میلى متر در شمالغرب ایران با 
این  ظرفیت 200 هزار تن در سال مى باشد. متخصصان جوان 
کارخانه توانستند در 11 بهمن سال 1398 با تولید تجارى ورق 
1250 در  3/5 میلى متر رول به عنوان اولین تولیدکننده ورق با 
سایز فوق در غرب آسیا به افتخارى دیگر دست یافته و کشورمان 

را از واردات این کاالى استراتژیک بى نیاز کنند. 
در کنار این ها توجه به تولید داخلى و رونق چرخ هاى تولید و 
اشتغال نکته مهم دیگر این موضوع است. موضوعى که پرداختن 
به آن نیاز اساسى کشور در حل معضالت اقتصادى حال حاضر 
بازار،  رونق  موجب  داخلى  تولیدات  از  حمایت  مى باشد.  جامعه 
رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایى 
هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و 
صنعتگران در ارائه کاال و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و 
کارآفرینى براى خیل عظیمى از جوانان و نیروهاى تحصیلکرده 
بهبود  بالطبع  و  ایرانى  کارگر  از  نهایت حمایت  در  و  کشورمان 

این  تحقق  اما  شد.  خواهد  مردم  معیشتى  و  اقتصادى  وضعیت 
مهم نیاز به فراهم شدن بسترهاى مناسب و ساز و کارهایى دارد 
که همه دستگاه ها و ارگان ها و اجزاى پیکره صنعت کشور در آن 
از  پانار و بررسى یکى  از  این شماره  نقش آفرینى مى کنند. در 
ساختار  پارس  گروه صنعتى  در  تاثیرگذار  و  پروژه هاى شاخص 
سراغ پروژه افتخار آفرین و ماندگار "تولید ضخیم ترین ورق هاى 
گالوانیزه براى نخستین بار در کشور" توسط شرکت صنایع فوالد 
شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتى پارس ساختار رفتیم تا با 
گفتگو و مصاحبه با مدیران مرتبط با این موضوع شما را از نحوه 
اجراى این طرح بزرگ ملى توسط جوانان متخصص این کشور 

آشنا کنیم.

استرس هایى که فراموش شد
اسفهالن  اباذرى  على  محمد  مهندس 
یکى از متخصصان جوان شرکت صنایع 
زمان  در  که  است  تبریز  شهریار  فوالد 

تولید  مدیر  عنوان  به  پروژه،  این  اجراى 
بواسطه  که  اباذرى  مهندس  بود.  مشغول 

مسـئولیت خود از نـزدیک در جـریان این پروژه قـرار داشـت 
مى گوید: با توجه به قابلیت هاى خط تولید شرکت صنایع فوالد 
از  افزایش بیش  و  تولید ورق گالوانیزه ضخیم  به  تبریز  شهریار 
پیش نیاز مصرف کننده هاى داخلى به ورق گالوانیزه ضخیم از 
یک سو و تحریم هاى اعمال شده بر کشور و افزایش قیمت ارز از 
سوى دیگر به دلیل وارداتى بودن و نبود تولیدکننده داخلى در 
مدیریت  تاکید  و  کشور  در  ضخیم  گالوانیزه  ورق  تولید  زمینه 
ارشد گروه و بویژه حمایت هاى فنى و عملى نایب رییس محترم 
بر  اباذر  نواده  دکتر  آقاى  جناب  ساختار  پارس  صنعتى  گروه 
این  تولید  فوالدى جرقه  این محصول  در  خودکفایى کشورمان 
محصول را درهیئت مدیره روشن کرد و ما در محل کارخانه براى 
کشورمان  وابستگى  قطع  و  جدید  محصول  تولید  کردن  عملى 

وارد عمل شدیم.  
توضیح  اینگونه  گالـوانیزه  ورق هاى  اهمیت  در خصوص  اباذرى 
مى دهد که فوالد فلزى نسبتا واکنش پذیر مى باشد و زمانى که 
در مجاورت آب یا اکسیژن قرار مى گیرد، اکسید مى گردد. اکسید 
شـدن یا زنگ زدن آن موجب صدمه دیدن سـازه هاى فوالدى 
مى گردد. از این رو روش هاى محافظتى متفاوتى ابداع شده اند تا 
از فوالد در برابر زنگ زدگى و خوردگى محافظت کنند و ورق 

گالوانیزه یکى از این ابداعات مى باشد.
زیادى  مقاومت  داراى  گالوانیزه  ورق هاى  اینکه  بیان  با  اباذرى 
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تولید این نوع ورق در کشور ما طى چند سال اخیر شاهد کاهش 
واردات از کشور هاى دیگر بوده ایم که باتوجه  به برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته و افزایش بیشتر میزان تولید ورق گالوانیزه، شاهد 
کاهش بیشترى در بحث واردات این محصول خواهیم بود. البته 
به این نکته نیز باید اشاره کرد که باتوجه  به افزایش قیمت دالر، 
قیمت ورق گالوانیزه نیز به تبع از دیگر محصوالت آهنى و فوالدى 
افزایش زیادى داشته است که با افزایش تولید داخل و کاهش 
واردات آن وابستگى نرخ این محصول مهم را در داخل کشور از 
این مورد به نفع مصرف کننده  ارز و دالر کاهش داده و  قیمت 
بوده و سبب جذب مشتریان داخلى به این ورق ها گردیده است.

وى در پاسخ به این سوال که ایده تولید ورق ضخیم از کجا کلید 
خورد مى گوید: با توجه  به نیاز کشور به ورق هاى گالوانیزه ضخیم 
و بازار خوب براى آن و از طرفى واردات ورق گالوانیزه ضخیم به 
گالوانیزه  ورق  بتوانیم  اگر  که  رساند  نقطه  این  به  را  ما  کشور 
ضخیم را با قیمت مناسبى به مصرف کنندگان عرضه کنیم، قطعا 
تمایل  و  یافت  خواهد  کاهش  کشور  به  محصول  این  واردات 

مصرف کنندگان نیز به تولید داخلى معطوف خواهد شد.
اما این مقوله زیرساخت هاى مختلفى را طلب مى کرد. مسئله اى 
که در زمان تولید ورق ضخیم مطرح بوده، شامل جوشکارى دو 
ورق جهت پیوستگى روند تولید، میزان نیروى کشش الزم در 
رول  در  الزم  نیـروى  انباره ها،  در  الزم  نیروى  میزان  بریدل ها، 
و پیش گرمایش  نیاز در قسمت کوره  و دماهاى مورد  جمع کن 

مورد نیاز و سرعت خط تولید بود. 
صنعتى  گروه  ارشد  مدیران  پیگیرى  به  توجه  با  افزود:  نجفى 
پارس ساختار و شخص آقاى دکتر نواده اباذر نایب رییس هیات 
عامل گروه و نکته نظرات فنى و دلگرمى هاى روحى که در بین 
بچه ها ایجاد کردند، این خودباورى در همه ما ایجاد شد و مسائل 
فنى تجهیزات مورد نیاز خط تولید جهت گالوانیزه که مطرح بود، 

توسط کارگروه فنى شرکت بررسى و کنترل گردید.
حداقل  به  رسیدن  هدف  کیفیت  کنترل  واحد  دید  نظر  از 
ورق  ظاهرى  وضعیت  بازرسى  با  الزم  کیفى  استانداردهاى 
گالوانیزه در حین تولید و نیز تامین شرایط الزم براى تست و 
آنالیز ورق هاى ضخیم درکنترل کیفیت محصول در آزمایشگاه 
واحد  کنترلى  نیازهاى  اولیه  آماده سازى  با  بود.  کیفیت  کنترل 
از  پس  همچنین  و  تولید  حین  در  شرکت،  این  کیفى  کنترل 
فرایند تولید، آزمایش هاى مختلفى از قبیل آزمون کشش، آزمون 

آزمون  پوشش،  ضخامت  آزمون  پوشش،  متالورژیکى  خواص 
چسـبندگى پوشش و ... را مطابق با اسـتانداردهاى روز ملى و 
تولیدى  نهایى  محصول  تا  داده  انجام  ورق  روى  بر  بین المللى 

رضایت مشترى را فراهم آورد.
تجربه حسى که آن موقع داشت  از  او مى خواهیم که  از  وقتى 
برایمان بگوید با کمى مکث جواب مى دهد: لحظه شیرینى بود... 
تولید این محصول متفاوت با همکارى و تالش همه همکاران و 
متخصصان که در آن دوره زحمت کشیده اند براى همه شیرین 
طبق  تاریخ  آن  در  گالوانیزه  فوالدى  ورق  تولید  در  است.  بوده 
برنامه، ضخامت ورق در حین تولید و زمان مشخص رو به ارتقا 
بود و در هر ارتقا ضخامت و عرض ورق خام ورودى در مدت زمان 
و  کیفى  وضعیت  به  رسیدن  براى  عامل ها  و  شرایط  کوتاهى 
از  پس  خوشبختانه  مى گردید.  ثبت  و  کنترل  مناسب  ظاهرى 
تک تک  کنترل  با  صورت گرفته  کیفیت  افت  از  پایینى  مقدار 
پارامترهاى موردنیاز و رفع نواقص آن و تالش بى وقفه کارکنان 

به توانایى تولید محصول موردنظر رسیدیم.  

تعبیر عینى "ما مى توانیم"
مهندس مجید یاریگر که در اجراى این پروژه 
فوالد  صنایع  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به 

شهریار تبریز فعالیت داشت مى گوید: ورق هاى 
نیم  و   دو  ورق هاى  به  عرفا  گالوانیزه  ضخیم 

ساخت  در  و  مى شود  اطالق  میلیمتر  چهار  تا  باال  به  میلیمتر 
گاردریل هاى کنار جاده، قوطى ها و پروفیل هاى مورد نیاز تولید 
گلخانه کشاورزى، ستون ها و استراکچر سازه هاى فلزى در نقاط  
به دلیل عدم  از آن ها  بعضى  البته  استفاده مى شود که  شرجى 
تولید داخلى و قیمت باال در کشور ما زیاد مورد توجه قرار نگرفته 

بود. 
شرکت  در  تولید  از  قبل  ضخیم  گالوانیزه  ورق  داد:  ادامه  وى 
شرقى  آسیاى  کشورهاى  از  عموما  تبریز  شهریار  فوالد  صنایع 
از کشورهاى آسیاى میانه وارد مى شد که  مانند چین و برخى 
قیمت آن در مقایسه با ورق هاى گالوانیزه غیر ضخیم بسیار زیاد 
بود. پس از تولید ورق هاى ضخیم در شرکت فوالد شهریار تبریز 
با اطمینان کامل مى توان اذعان نمود تنها کاالیى که در شرایط 
تعبیر  به  بلکه  ثابت  تنها  نه  آن  قیمت  اقتصادى کشور  متالطم 
دیگر کاهش یافت، ورق گالوانیزه ضخیم بود و واردات آن بدلیل 

فوالد  صنایع  شرکت  اعالمى  قیمت  با  بودن  رقابت  قابل  غیر 
شهریار تبریز، غیر اقتصادى و متوقف گردید. 

مهندس یاریگر با بیان اینکه یکى از ایده هاى تولید ورق گالوانیزه 
ضخیم بر مى گردد به برنامه توسعه کشت گلخانه اى کشور که در 
برنامه ریزان  توسعه پنجم و  ششم در دستور کار  برنامه  طى دو 
بخش کشاورزى قرار گرفت، ادامه داد: این امر مدیران ارشد گروه 
صنعتى پارس ساختار را بر آن داشت تا سهمى در توسعه این 
بخش مهم اقتصادى کشور و جایگزینى پروفیل هاى گالوانیزه با 

پروفیل هاى وارداتى انجام دهند.
مدیرعامل سابق شرکت فوالد شهریار تبریز افزود: در تولید ورق 
ضخیم مالحظات تکنولوژى سخت افزارى و نرم افزارى الزم بود، 
که خوشبختانه ماهیت خط به تعدادى از آن ها جوابگو بود. بعد از 
طرف  از  گالوانیزه  ضخیم  ورق  تولید  براى  قطعى  تصمیم گیرى 
و  فنى  تیم هاى  کار  دستور  در  موضوع  تحقق  مدیره،  هیئت 

مدیریتى شرکت قرار گرفت.
کششى،  توان  افزایش  نظیر  خط  در  بهینه سازى  و  تغییرات  با 
پیچى،  رول  در سیستم  تغییرات  کرومات،  در سیستم  تغییرات 
تغییرات در سیستم اسید شویى و اعمال تغییرات انجام یافته در 
سیستم اتوماسیون و PLC که همگى این اتفاقات میمون با یکدلى 
باالى مهندسى،  اراده فوالدین، کاردانى و تخصص  و  مثال زدنى 
مدیران، همکاران جوان و متعهد شرکت فوالد شهریار به وقوع 
پیوست. قطعا اعتماد و همراهى هیئت مدیره شرکت به توان و 
از مهم ترین عوامل در تحقق  تعهد همکاران فوالد شهریار یکى 
در  بار  اولین  براى  ورق ضخیم  تولید  در حوزه  ملى  این جهش 

کشور و غرب آسیا بود. 
این  تولید  روز  اولین  در خصصوص  خاطره اش  در خصوص  وى 
پروژه گفت: هیچوقت یادم نخواهد رفت اولین نمونه کیفى تایید 
شده حوالى ساعت یک و سى دقیقه بامداد در یکى از شب هاى 
سرد زمستان سال 1398 از خط تولید خارج و رول پیچى شد. 
من با شور و شوق وصف ناپذیر نتیجه این موفیقت بزرگ را با 
صداى بغض آلود و مملو از خوشـحالى و تعبیر عینى جمله "ما 

مى توانیم" را  از پشت تلفن به اطالع هیئت مدیره رساندم.
به  عزیزم  همکاران  بى وقفه  تالش  ماه ها  خستگى  سنگین  بار 
یکباره از تنم رفت و بى اختیار براى لحظاتى در گوشه اى از سالن 
بر روى زمیـن نشـستم. حس غریبى اسـت وقتـى که احساس 
مى کنى همراه با دیگران قدم مثبتى هر چند کوچک در مسیر 

رشد و بالندگى جامعه برمى دارى. 
بطن  در  دهه  براى حدود سه  اینجانب  که  و حضورى  تجربه  با 
جامعه صنعتى و در مراکز علمى- آموزشى استان و کشور داشتم، 
با اطمینان و قاطعیت عرض مى کنم جوانان و متخصصان داخلى، 
توان و قابلیت دستیابى به پیچیده ترین و بروزترین فناورى ها را 
دارا مى باشند. این باور برخالف تعبیر بعضى ها در یکى از موارد به 
منزله اختراع دوباره چرخ نیست. بلکه درون زایى و پایدار شدن 
این حرکت عمیق و قطعى  نتایج  از  توسعه علمى و فنى کشور 

متخصصان، نخبگان و جوانان برومند کشور عزیزمان است.
 

ثمره اعتماد به جوانان
گروه  رییس  نایب  اباذر  نواده  نوید  دکتر 

صنعتى پارس ساختار که با پیگیرى هاى مداوم 
این  اصلى  بناى  سنگ  الزم  برنامه ریزى هاى  و 

پروژه را بنیان گذاشتند در گفتگو با خبرنگار پانار با بیان اینکه 
تنها راه قطع وابستگى به خارج و نجات از تحریم هاى اقتصادى 
استفاده از توانمندى هاى داخلى کشور است، تصریح کرد: تولید 
ورق هاى ضخیم گالوانیزه در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با 
صنعت  و  دانشگاه  بین  متصل  حلقه  ایجاد  و  جوانان  به  اعتماد 

صورت گرفت.
پارس ساختار گفت: سال 98  اجرایى گروه صنعتى  ارشد  مدیر 
پس از بررسى هاى متعدد فنى از خط تولید ورق گالوانیزه، به این 
ورق هاى  تولید  براى  الزم  هاى  زیرساخت  که  رسیدیم  نتیجه 
با  برقرار است که  باالتر در شرکت فوالد شهریار  و  ضخیم 3/5 
تثبیت شرایط و تالش هاى گروه فنى، مهندسى و گروه کنترل 
کیفى توانستیم در 11 بهمن ماه اولین سرى ورق هاى 3/5 میلى 
تا  نماییم  بازار  روانه  و  تولید   Aرا در گرید متر در عرض 1250 

کشورمان را در این عرصه به خودکفایى برسانیم.
وى با بیان اینکه جوانان ایرانى در هر صحنه اى از دفاع مقدس تا 
انرژى هسته اى و پیشرفت هاى علمى و میادین ورزشى همیشه 
خوش درخشیده اند و همین نشانه این است که جوانان به خوبى 
همه  کرد:  خاطرنشان  باشند،  نقش آفرین  جامعه  در  مى توانند 
ارتقاى سرمایه  بدانند  باید  که هستند  جایگاهى  هر  در  مدیران 
نیاز اساسى است و  از ظرفیت جوانان یک  استفاده  با  اجتماعى 
قرار  اولویت  در  جوانان  مشکالت  حل  آن ها  با  مدارا  باید ضمن 
قرار  توجه  فعالیت هاى مختلف جامعه مورد  را در  و آن ها  گیرد 
دهیم. دکتر اباذرگفت: در حدود سه سال گذشته در حالیکه تورم 
باعث افزایش قیمت در بسیارى از تولیدات فوالدى شده است اما 
جلوى  و  شد  داخلى  تولید  اینکه  بدلیل  ضخیم  گالوانیزه  ورق 
ارزبرى را گرفت قیمتش تغییرى نکرد بلکه در ابتدا حتى کاهش 
هم یافت. دکتر اباذر با بیان اینکه از همان روز اول که بحث تولید 
توانمندى تیم اجرایى خود  به  ورق هاى ضخیم را شروع کردیم 
از نقش پررنگ و  بایستى  این فرصت  افزود: در  اعتقاد داشتیم، 
نواده  شهریار  مهندس  آقاى  جناب  ناپذیر  خستگى  هاى  تالش 
اباذر در ساخت و راه اندازى خط تولید گالوانیزه قدردانى کنم که 

زیر بناى این کار بزرگ را بنا نهادند.
دکتر اباذر گفت: بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله ى تولید 
و  آگاهى  با  خود،  عزم  با  خود،  همت  با  ما  اگر  است.  ملى 
برنامه ریزِى  با  مسئوالن،  کمک  و  همراهى  با  خود،  هوشمندى 
درست بتوانیم مشکل تولید داخلى را حل کرده و در این میدان 
پیش برویم، بدون تردید بر چالش هایى که دشمنان این مرز و 
کرد.  خواهیم  پیدا  جدى  و  کامل  غلبه ى  کرده اند  فراهم  بوم 
ما  اگر  است.  مهمى  مسئله ى  ملى،  تولید  مسئله ى  بنابراین 
حل  تورم  مسئله ى  ببخشیم،  رونق  را  داخلى  تولید  توانستیم 
خواهد شد، مسئله ى اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلى به 

معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. 



نسبت به خوردگى و زنگ زدگى هستند ادامه داد: اغلب از این 
ورق ها در محیط هاى مرطوب یا موقعیت هاى آسیب زا استفاده 
ساخت  متحرك  و  ساکن  مخازن  تولید  جمله  از  مى گردد. 
تجهیزات آشپزخانه مثل بدنه ى کابینت ها، یخچال، لباسشویى و 
… ساخت سقف هاى فوالدى و بدنه ى سالن ها، ساخت سوله هاى 

ساخت  شهرى،  برق  تابلوى  ساخت  غیرصنعتى،  و  صنعتى 
پروفیل، ساخت لوله و ساخت قطعات فوالدى گالوانیزه. 

اباذرى در ادامه از وابستگى کشورمان در سال هاى گذشته براى 
واردات ورق هاى گالوانیزه ضخیم مى گوید: این واردات بیشتر از 
کشورهاى آسیاى شرقى و آسیاى میانه انجام مى گرفت که باعث 
ارزبرى در شرایط سخت اقتصادى کشورمان مى شد و این پروژه 
باعث شد تا با تولید ورق گالوانیزه ضخیم جلوى این ارزبرى و 

وابستگى به خارج از کشور را بگیریم.
مدیر تولید شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با اشاره به اینکه 
براى تولید ورق گالوانیزه به ضخامت 3/5 میلى متر  باید تمامى 
جوانب کار سنجیده مى شد، افزود: براساس یک چک لیستى که 
تهیه کردیم مواردى مانند توانمندى دستگاه هاى موجود در خط 
تولید، ظرفیت موتور و گیربکس ها و یاتاقان  هاى بکار رفته در 
از همه  اپراتورهاى دخیل در تولید و  توانمندى هاى  دستگاه ها، 
مهم تر سنجش توان حرارتى کوره براى تولید این ورق و فراهم 
بررسى  رو  پیش  تولید  برنامه  به  توجه  با  تولید  شرایط  نمودن 

شود.
اباذرى ادامه داد: براى تولید این محصول در آن زمان سه مشکل 
اساسى پیش رو داشتیم؛ تامین و تنظیم دماى کارى مناسب در 
داخل وان مذاب: با توجه به بازه دمایى خیلى محدود تولید ورق 
گالوانیزه و شرایط خط تولید و نبود کوره آنیل و کوره پیشگرم 
ضعیف در خط تولید احتمال افت دماى مذاب را داشتیم که بعد 
از کلى بررسى و اعمال تغییرات در مشعل هاى تامین حرارت و 
دمپرهاى خروجى اگزوز کوره و تقویت کوره پیشگرم خوشبختانه 

این مشکل حل شد.
بررسى هاى  از  بعد  خروجى:  انباره  الکتروموتور  پایین  ظرفیت 
انجام شده و مشاهده ظرفیت پایین الکتروموتور انباره خروجى 
باالتر  با ظرفیت  الکتروموتورهاى جدید  و خرید  تقویت  به  نیاز 

شدیم که در کمترین زمان ممکن تعویض گردید. 
فاصله کم بین رول جمع کن و سنسور دستگاه هدایت کننده 
مرکزى (EPC) : این امر باعث مى شد که با جا به جا شدن عرضى 
ورق و حرکت عرضى دستگاه رول جمع کن جهت جبران این 
انحراف، باعث منحرف شدن دوباره ورق در زیر سنسور شده که 
رول  نتیجه  در  و  مى شد  سنسور  کرد  عمل  مختل شدن  باعث 
جمع کن به درسـتى کار نمـى کرد و شکل ظاهرى رول به هم 
  PLC مى خورد که این امر نیز با بررسى تجهیزات موجود و برنامه
سوار شده بر روى خط و انجام تغییرات الزم در سیـستم کنترل 
هوشـمند خط مان جهت کنترل هوشمند خط و تعمـیرات الزم  
در عمل کرد بازویى متحرك دستگاه پینچ رول موجود در بین 

رول جمع کن و سنسورEPC خوشبختانه برطرف شد. 
وى در خصوص حسى که در اولین روز تولید این پروژه داشت 
اینگونه توضیح مى دهد: در زمانى که قرار بود ورق 3/5 میلى متر 
وارد خط تولید شود خیلى استرس و دلشوره داشتم ولى سعى 

دچار  تولید  اپراتوهاى  و  تا مسئول شیفت  ندهم  بروز  مى کردم 
استرس نشده و خدایى نکرده کار اشتباهى نکنند که باعث بروز 
مشکل در خط تولید شود و از طرف دیگر از استحکام جوشى که 
براى اولین بار براى اتصال ابتداى رول به انتهاى ورق قبلى زده 
مى شد و در طول خط در شرایط مختلفى قرار مى گرفت نیز شک 
انتهاى خط  داشتم و در زمان تولید کنار جوش از اول خط تا 
این وجود یک  با  تولید مرحله به مرحله کنترل مى کردم، ولى 
حس خوشحالى خاصى داشتم زیرا که اقدام به تولید محصولى 
کرده بودیم که براى اولین بار در کشور تولید مى شد که همه آن 

استرس ها را به فراموشى مى سپرد. 
خوشبختانه در اولین مرحله موفق به تولید این محصول شدیم و 
تیم قوى هستیم که در مجموعه فوالد  را مدیون یک  امر  این 
شهریار تبریز از مدیریت تا اپراتور دخیل در تولید شکل گرفته و 
قبل از هر چیز همه جوانب کار در مرحله اول سنجیده مى شوند. 
لذت تولید یک محصول وارداتى در داخل کشور غیر قابل وصف 
این  در  را  کشورمان  محصوالتى  چنین  تولید  با  که  چرا  است 
شرایط سخت اقتصادى از وابستگى مى رهانیم و این هم نتیجه 
خود باورى و توانمندى هاى خودمان و باز کردن زمینه رشد براى 
واحدهاى  همه  در  امر  این  که خوشبختانه  است  جوانان کشور 
و روشن  درایت  با  و در راس هرم  پارس ساختار  گروه صنعتى 
نواده  فکرى مدیریت محترم هیات عامل، جناب آقاى مهندس 

اباذر فراهم شده است.

لحظه شیرینى بود
از  دیگر  یکى  نجفى  رسول  مهندس 

جوانان با دانشى هست که دراجراى این 
کنترل  واحد  کارشناس  عنوان  به  پروژه 

تبریز  شهریار  فوالد  صنایع  در شرکت  کیفى 
و  گالوانیزه  ورق  اهمیت  خصوص  در  وى  بود.  کار  به  مشغول 
مصارف عمده مى گوید: گالوانیزه یکى از روش هاى محافظت از 
ایجاد خوردگى گالوانیک است که توسط پوشاندن  با  خوردگى 
فلز مادر توسـط الیـه اى از فلـز محافـظ (معموال روى) انجـام 
مى شود. در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت 
مى شود. این فرایند نوع خاصى از حفاظت گالوانیکى است. میزان 
مقاومت پوشش متناسب با ضخامت آن است. این روش یکى از 
اقتصادى ترین روش هاى محافظت فوالدها در محیط هاى خورنده 

است.
به مزایاى ورق گالوانـیزه همـچون طول عمـر  با اشـاره  نجفى 
ورق هاى گالوانیزه در محیط هاى مختلف حدود 20 تا 70 سال، 
ظاهر شفاف و زیباى ورق گالوانیزه به نسبت ورق هاى فوالدى و 
این  تعمیرات  و  نگهدارى  گالوانیزاسیون،  عملیات  کمتر  هزینه 
ورق ها گفت:  لوازم خانگى (آب گرم کن و ...)، صنایع برق صنعتى 
سبک،  فلزى  سازه هاى  ساخت   ،(... و  برق  تابلو  کابل،  (سینى 
انواع  صنایع لوله و پروفیل، صنایع گلخانه و کشاورزى، ساخت 
موارد  از   ... و  قفسه  کانال،  مخازن،  ساخت  کانکس،  و  کانتینر 

کاربد ورق هاى گالوانیزه در کشور ماست.
گالوانیزه  فوالدى  ورق  واردات  بزرگ ترین  اینکه  بیان  با  نجفى 
ایران از کشور هاى آسیاى شرقى و میانه است ادامه داد: با رشد 

ورق گالوانیزه یکى از محصوالتى است که به صورت گسترده در 
صنایع مختلف مورد استفاده قرار مى گیرد. این محصول بر خالف 
فوالد، پس از قرار گرفتن در محیط مرطوب زنگ نمى زند و به 
همین علت نسبت به فوالد معمولى، برترى دارد. تولید ورق هاى 
گالوانیزه در کشورمان توسط چند شرکت محدود انجام مى گیرد 
و جالب است بدانید که شمالغرب کشورمان با وجود اینکه یکى 
از قطب هاى تولید لوازم خانگى در کشور مى باشد و ورق گالوانیزه 
به عنوان مواد اولیه این کارخانجات به حساب مى آید، تا همین 
چند سـال پیش ورق هاى گالـوانیزه را یا  از خارج کشـور وارد 
یا از چند شرکت داخلى که اکثرا در نیمه جنوبى  مى کردند و 
نقل  و  حمل  براى  باالیى  هزینه  و  خریدارى  هستند  کشور 
شهریار  فوالد  صنایع  شرکت  راه اندازى  با  مى کردند.  پرداخت 
تبریز و تولید ورق هاى گالوانیزه در این شرکت عالوه بر تامین 
بخشى از نیاز بازار داخلى، ورق هاى گالوانیزه فوالد شهریار تبریز 
توانستند جایگاه خوبى به جهت همسایگى با کشورهاى منطقه 
ارشد  این حال مدیران  با  یابند.  المللى دست  بین  بازارهاى  در 
و  تولید  عرصه هاى  سایر  مانند  به  ساختار  پارس  صنعتى  گروه 
یک  تولید  دنبال  به  نیز  گالوانیزه  ورق هاى  بحث  در  صنعت 
محصول خاص بودند تا اولینى دیگر را نیز در این عرصه از خود 
از  سال ها  که  گالوانیزه  ضخیم  ورق هاى  بزارند.  یادگار  به 
کشورهاى آسیاى شرقى وارد کشور مى شد، سوژه مناسبى براى 
تا  بود  تبریز  فوالد شهریار  متخصصان شرکت صنایع  و  جوانان 
برهانند. شرکت صنایع  این عرصه  در  وابستگى  از  را  کشورمان 
ورق هاى  انواع  تولیدکننده  مجموعه  تنها  تبریز  شهریار  فوالد 
گالوانیزه با ضخامت 0/3 تا 3/5 میلى متر در شمالغرب ایران با 
این  ظرفیت 200 هزار تن در سال مى باشد. متخصصان جوان 
کارخانه توانستند در 11 بهمن سال 1398 با تولید تجارى ورق 
1250 در  3/5 میلى متر رول به عنوان اولین تولیدکننده ورق با 
سایز فوق در غرب آسیا به افتخارى دیگر دست یافته و کشورمان 

را از واردات این کاالى استراتژیک بى نیاز کنند. 
در کنار این ها توجه به تولید داخلى و رونق چرخ هاى تولید و 
اشتغال نکته مهم دیگر این موضوع است. موضوعى که پرداختن 
به آن نیاز اساسى کشور در حل معضالت اقتصادى حال حاضر 
بازار،  رونق  موجب  داخلى  تولیدات  از  حمایت  مى باشد.  جامعه 
رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایى 
هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و 
صنعتگران در ارائه کاال و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و 
کارآفرینى براى خیل عظیمى از جوانان و نیروهاى تحصیلکرده 
بهبود  بالطبع  و  ایرانى  کارگر  از  نهایت حمایت  در  و  کشورمان 

این  تحقق  اما  شد.  خواهد  مردم  معیشتى  و  اقتصادى  وضعیت 
مهم نیاز به فراهم شدن بسترهاى مناسب و ساز و کارهایى دارد 
که همه دستگاه ها و ارگان ها و اجزاى پیکره صنعت کشور در آن 
از  پانار و بررسى یکى  از  این شماره  نقش آفرینى مى کنند. در 
ساختار  پارس  گروه صنعتى  در  تاثیرگذار  و  پروژه هاى شاخص 
سراغ پروژه افتخار آفرین و ماندگار "تولید ضخیم ترین ورق هاى 
گالوانیزه براى نخستین بار در کشور" توسط شرکت صنایع فوالد 
شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتى پارس ساختار رفتیم تا با 
گفتگو و مصاحبه با مدیران مرتبط با این موضوع شما را از نحوه 
اجراى این طرح بزرگ ملى توسط جوانان متخصص این کشور 

آشنا کنیم.

استرس هایى که فراموش شد
اسفهالن  اباذرى  على  محمد  مهندس 
یکى از متخصصان جوان شرکت صنایع 
زمان  در  که  است  تبریز  شهریار  فوالد 

تولید  مدیر  عنوان  به  پروژه،  این  اجراى 
بواسطه  که  اباذرى  مهندس  بود.  مشغول 

مسـئولیت خود از نـزدیک در جـریان این پروژه قـرار داشـت 
مى گوید: با توجه به قابلیت هاى خط تولید شرکت صنایع فوالد 
از  افزایش بیش  و  تولید ورق گالوانیزه ضخیم  به  تبریز  شهریار 
پیش نیاز مصرف کننده هاى داخلى به ورق گالوانیزه ضخیم از 
یک سو و تحریم هاى اعمال شده بر کشور و افزایش قیمت ارز از 
سوى دیگر به دلیل وارداتى بودن و نبود تولیدکننده داخلى در 
مدیریت  تاکید  و  کشور  در  ضخیم  گالوانیزه  ورق  تولید  زمینه 
ارشد گروه و بویژه حمایت هاى فنى و عملى نایب رییس محترم 
بر  اباذر  نواده  دکتر  آقاى  جناب  ساختار  پارس  صنعتى  گروه 
این  تولید  فوالدى جرقه  این محصول  در  خودکفایى کشورمان 
محصول را درهیئت مدیره روشن کرد و ما در محل کارخانه براى 
کشورمان  وابستگى  قطع  و  جدید  محصول  تولید  کردن  عملى 

وارد عمل شدیم.  
توضیح  اینگونه  گالـوانیزه  ورق هاى  اهمیت  در خصوص  اباذرى 
مى دهد که فوالد فلزى نسبتا واکنش پذیر مى باشد و زمانى که 
در مجاورت آب یا اکسیژن قرار مى گیرد، اکسید مى گردد. اکسید 
شـدن یا زنگ زدن آن موجب صدمه دیدن سـازه هاى فوالدى 
مى گردد. از این رو روش هاى محافظتى متفاوتى ابداع شده اند تا 
از فوالد در برابر زنگ زدگى و خوردگى محافظت کنند و ورق 

گالوانیزه یکى از این ابداعات مى باشد.
زیادى  مقاومت  داراى  گالوانیزه  ورق هاى  اینکه  بیان  با  اباذرى 
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تولید این نوع ورق در کشور ما طى چند سال اخیر شاهد کاهش 
واردات از کشور هاى دیگر بوده ایم که باتوجه  به برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته و افزایش بیشتر میزان تولید ورق گالوانیزه، شاهد 
کاهش بیشترى در بحث واردات این محصول خواهیم بود. البته 
به این نکته نیز باید اشاره کرد که باتوجه  به افزایش قیمت دالر، 
قیمت ورق گالوانیزه نیز به تبع از دیگر محصوالت آهنى و فوالدى 
افزایش زیادى داشته است که با افزایش تولید داخل و کاهش 
واردات آن وابستگى نرخ این محصول مهم را در داخل کشور از 
این مورد به نفع مصرف کننده  ارز و دالر کاهش داده و  قیمت 
بوده و سبب جذب مشتریان داخلى به این ورق ها گردیده است.
وى در پاسخ به این سوال که ایده تولید ورق ضخیم از کجا کلید 
خورد مى گوید: با توجه  به نیاز کشور به ورق هاى گالوانیزه ضخیم 
و بازار خوب براى آن و از طرفى واردات ورق گالوانیزه ضخیم به 
گالوانیزه  ورق  بتوانیم  اگر  که  رساند  نقطه  این  به  را  ما  کشور 
ضخیم را با قیمت مناسبى به مصرف کنندگان عرضه کنیم، قطعا 
تمایل  و  یافت  خواهد  کاهش  کشور  به  محصول  این  واردات 

مصرف کنندگان نیز به تولید داخلى معطوف خواهد شد.
اما این مقوله زیرساخت هاى مختلفى را طلب مى کرد. مسئله اى 
که در زمان تولید ورق ضخیم مطرح بوده، شامل جوشکارى دو 
ورق جهت پیوستگى روند تولید، میزان نیروى کشش الزم در 
رول  در  الزم  نیـروى  انباره ها،  در  الزم  نیروى  میزان  بریدل ها، 
و پیش گرمایش  نیاز در قسمت کوره  و دماهاى مورد  جمع کن 

مورد نیاز و سرعت خط تولید بود. 
صنعتى  گروه  ارشد  مدیران  پیگیرى  به  توجه  با  افزود:  نجفى 
پارس ساختار و شخص آقاى دکتر نواده اباذر نایب رییس هیات 
عامل گروه و نکته نظرات فنى و دلگرمى هاى روحى که در بین 
بچه ها ایجاد کردند، این خودباورى در همه ما ایجاد شد و مسائل 
فنى تجهیزات مورد نیاز خط تولید جهت گالوانیزه که مطرح بود، 

توسط کارگروه فنى شرکت بررسى و کنترل گردید.
حداقل  به  رسیدن  هدف  کیفیت  کنترل  واحد  دید  نظر  از 
ورق  ظاهرى  وضعیت  بازرسى  با  الزم  کیفى  استانداردهاى 
گالوانیزه در حین تولید و نیز تامین شرایط الزم براى تست و 
آنالیز ورق هاى ضخیم درکنترل کیفیت محصول در آزمایشگاه 
واحد  کنترلى  نیازهاى  اولیه  آماده سازى  با  بود.  کیفیت  کنترل 
از  پس  همچنین  و  تولید  حین  در  شرکت،  این  کیفى  کنترل 
فرایند تولید، آزمایش هاى مختلفى از قبیل آزمون کشش، آزمون 

آزمون  پوشش،  ضخامت  آزمون  پوشش،  متالورژیکى  خواص 
چسـبندگى پوشش و ... را مطابق با اسـتانداردهاى روز ملى و 
تولیدى  نهایى  محصول  تا  داده  انجام  ورق  روى  بر  بین المللى 

رضایت مشترى را فراهم آورد.
تجربه حسى که آن موقع داشت  از  او مى خواهیم که  از  وقتى 
برایمان بگوید با کمى مکث جواب مى دهد: لحظه شیرینى بود... 
تولید این محصول متفاوت با همکارى و تالش همه همکاران و 
متخصصان که در آن دوره زحمت کشیده اند براى همه شیرین 
طبق  تاریخ  آن  در  گالوانیزه  فوالدى  ورق  تولید  در  است.  بوده 
برنامه، ضخامت ورق در حین تولید و زمان مشخص رو به ارتقا 
بود و در هر ارتقا ضخامت و عرض ورق خام ورودى در مدت زمان 
و  کیفى  وضعیت  به  رسیدن  براى  عامل ها  و  شرایط  کوتاهى 
از  پس  خوشبختانه  مى گردید.  ثبت  و  کنترل  مناسب  ظاهرى 
تک تک  کنترل  با  صورت گرفته  کیفیت  افت  از  پایینى  مقدار 
پارامترهاى موردنیاز و رفع نواقص آن و تالش بى وقفه کارکنان 

به توانایى تولید محصول موردنظر رسیدیم.  

تعبیر عینى "ما مى توانیم"
مهندس مجید یاریگر که در اجراى این پروژه 
فوالد  صنایع  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به 

شهریار تبریز فعالیت داشت مى گوید: ورق هاى 
نیم  و   دو  ورق هاى  به  عرفا  گالوانیزه  ضخیم 

ساخت  در  و  مى شود  اطالق  میلیمتر  چهار  تا  باال  به  میلیمتر 
گاردریل هاى کنار جاده، قوطى ها و پروفیل هاى مورد نیاز تولید 
گلخانه کشاورزى، ستون ها و استراکچر سازه هاى فلزى در نقاط  
به دلیل عدم  از آن ها  بعضى  البته  استفاده مى شود که  شرجى 
تولید داخلى و قیمت باال در کشور ما زیاد مورد توجه قرار نگرفته 

بود. 
شرکت  در  تولید  از  قبل  ضخیم  گالوانیزه  ورق  داد:  ادامه  وى 
شرقى  آسیاى  کشورهاى  از  عموما  تبریز  شهریار  فوالد  صنایع 
از کشورهاى آسیاى میانه وارد مى شد که  مانند چین و برخى 
قیمت آن در مقایسه با ورق هاى گالوانیزه غیر ضخیم بسیار زیاد 
بود. پس از تولید ورق هاى ضخیم در شرکت فوالد شهریار تبریز 
با اطمینان کامل مى توان اذعان نمود تنها کاالیى که در شرایط 
تعبیر  به  بلکه  ثابت  تنها  نه  آن  قیمت  اقتصادى کشور  متالطم 
دیگر کاهش یافت، ورق گالوانیزه ضخیم بود و واردات آن بدلیل 

فوالد  صنایع  شرکت  اعالمى  قیمت  با  بودن  رقابت  قابل  غیر 
شهریار تبریز، غیر اقتصادى و متوقف گردید. 

مهندس یاریگر با بیان اینکه یکى از ایده هاى تولید ورق گالوانیزه 
ضخیم بر مى گردد به برنامه توسعه کشت گلخانه اى کشور که در 
برنامه ریزان  توسعه پنجم و  ششم در دستور کار  برنامه  طى دو 
بخش کشاورزى قرار گرفت، ادامه داد: این امر مدیران ارشد گروه 
صنعتى پارس ساختار را بر آن داشت تا سهمى در توسعه این 
بخش مهم اقتصادى کشور و جایگزینى پروفیل هاى گالوانیزه با 

پروفیل هاى وارداتى انجام دهند.
مدیرعامل سابق شرکت فوالد شهریار تبریز افزود: در تولید ورق 
ضخیم مالحظات تکنولوژى سخت افزارى و نرم افزارى الزم بود، 
که خوشبختانه ماهیت خط به تعدادى از آن ها جوابگو بود. بعد از 
طرف  از  گالوانیزه  ضخیم  ورق  تولید  براى  قطعى  تصمیم گیرى 
و  فنى  تیم هاى  کار  دستور  در  موضوع  تحقق  مدیره،  هیئت 

مدیریتى شرکت قرار گرفت.
کششى،  توان  افزایش  نظیر  خط  در  بهینه سازى  و  تغییرات  با 
پیچى،  رول  در سیستم  تغییرات  کرومات،  در سیستم  تغییرات 
تغییرات در سیستم اسید شویى و اعمال تغییرات انجام یافته در 
سیستم اتوماسیون و PLC که همگى این اتفاقات میمون با یکدلى 
باالى مهندسى،  اراده فوالدین، کاردانى و تخصص  و  مثال زدنى 
مدیران، همکاران جوان و متعهد شرکت فوالد شهریار به وقوع 
پیوست. قطعا اعتماد و همراهى هیئت مدیره شرکت به توان و 
از مهم ترین عوامل در تحقق  تعهد همکاران فوالد شهریار یکى 
در  بار  اولین  براى  ورق ضخیم  تولید  در حوزه  ملى  این جهش 

کشور و غرب آسیا بود. 
این  تولید  روز  اولین  در خصصوص  خاطره اش  در خصوص  وى 
پروژه گفت: هیچوقت یادم نخواهد رفت اولین نمونه کیفى تایید 
شده حوالى ساعت یک و سى دقیقه بامداد در یکى از شب هاى 
سرد زمستان سال 1398 از خط تولید خارج و رول پیچى شد. 
من با شور و شوق وصف ناپذیر نتیجه این موفیقت بزرگ را با 
صداى بغض آلود و مملو از خوشـحالى و تعبیر عینى جمله "ما 

مى توانیم" را  از پشت تلفن به اطالع هیئت مدیره رساندم.
به  عزیزم  همکاران  بى وقفه  تالش  ماه ها  خستگى  سنگین  بار 
یکباره از تنم رفت و بى اختیار براى لحظاتى در گوشه اى از سالن 
بر روى زمیـن نشـستم. حس غریبى اسـت وقتـى که احساس 
مى کنى همراه با دیگران قدم مثبتى هر چند کوچک در مسیر 

رشد و بالندگى جامعه برمى دارى. 
بطن  در  دهه  براى حدود سه  اینجانب  که  و حضورى  تجربه  با 
جامعه صنعتى و در مراکز علمى- آموزشى استان و کشور داشتم، 
با اطمینان و قاطعیت عرض مى کنم جوانان و متخصصان داخلى، 
توان و قابلیت دستیابى به پیچیده ترین و بروزترین فناورى ها را 
دارا مى باشند. این باور برخالف تعبیر بعضى ها در یکى از موارد به 
منزله اختراع دوباره چرخ نیست. بلکه درون زایى و پایدار شدن 
این حرکت عمیق و قطعى  نتایج  از  توسعه علمى و فنى کشور 

متخصصان، نخبگان و جوانان برومند کشور عزیزمان است.
 

ثمره اعتماد به جوانان
گروه  رییس  نایب  اباذر  نواده  نوید  دکتر 

صنعتى پارس ساختار که با پیگیرى هاى مداوم 
این  اصلى  بناى  سنگ  الزم  برنامه ریزى هاى  و 

پروژه را بنیان گذاشتند در گفتگو با خبرنگار پانار با بیان اینکه 
تنها راه قطع وابستگى به خارج و نجات از تحریم هاى اقتصادى 
استفاده از توانمندى هاى داخلى کشور است، تصریح کرد: تولید 
ورق هاى ضخیم گالوانیزه در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با 
صنعت  و  دانشگاه  بین  متصل  حلقه  ایجاد  و  جوانان  به  اعتماد 

صورت گرفت.
پارس ساختار گفت: سال 98  اجرایى گروه صنعتى  ارشد  مدیر 
پس از بررسى هاى متعدد فنى از خط تولید ورق گالوانیزه، به این 
ورق هاى  تولید  براى  الزم  هاى  زیرساخت  که  رسیدیم  نتیجه 
با  برقرار است که  باالتر در شرکت فوالد شهریار  و  ضخیم 3/5 
تثبیت شرایط و تالش هاى گروه فنى، مهندسى و گروه کنترل 
کیفى توانستیم در 11 بهمن ماه اولین سرى ورق هاى 3/5 میلى 
تا  نماییم  بازار  روانه  و  تولید   Aرا در گرید متر در عرض 1250 

کشورمان را در این عرصه به خودکفایى برسانیم.
وى با بیان اینکه جوانان ایرانى در هر صحنه اى از دفاع مقدس تا 
انرژى هسته اى و پیشرفت هاى علمى و میادین ورزشى همیشه 
خوش درخشیده اند و همین نشانه این است که جوانان به خوبى 
همه  کرد:  خاطرنشان  باشند،  نقش آفرین  جامعه  در  مى توانند 
ارتقاى سرمایه  بدانند  باید  که هستند  جایگاهى  هر  در  مدیران 
نیاز اساسى است و  از ظرفیت جوانان یک  استفاده  با  اجتماعى 
قرار  اولویت  در  جوانان  مشکالت  حل  آن ها  با  مدارا  باید ضمن 
قرار  توجه  فعالیت هاى مختلف جامعه مورد  را در  و آن ها  گیرد 
دهیم. دکتر اباذرگفت: در حدود سه سال گذشته در حالیکه تورم 
باعث افزایش قیمت در بسیارى از تولیدات فوالدى شده است اما 
جلوى  و  شد  داخلى  تولید  اینکه  بدلیل  ضخیم  گالوانیزه  ورق 
ارزبرى را گرفت قیمتش تغییرى نکرد بلکه در ابتدا حتى کاهش 
هم یافت. دکتر اباذر با بیان اینکه از همان روز اول که بحث تولید 
توانمندى تیم اجرایى خود  به  ورق هاى ضخیم را شروع کردیم 
از نقش پررنگ و  بایستى  این فرصت  افزود: در  اعتقاد داشتیم، 
نواده  شهریار  مهندس  آقاى  جناب  ناپذیر  خستگى  هاى  تالش 
اباذر در ساخت و راه اندازى خط تولید گالوانیزه قدردانى کنم که 

زیر بناى این کار بزرگ را بنا نهادند.
دکتر اباذر گفت: بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله ى تولید 
و  آگاهى  با  خود،  عزم  با  خود،  همت  با  ما  اگر  است.  ملى 
برنامه ریزِى  با  مسئوالن،  کمک  و  همراهى  با  خود،  هوشمندى 
درست بتوانیم مشکل تولید داخلى را حل کرده و در این میدان 
پیش برویم، بدون تردید بر چالش هایى که دشمنان این مرز و 
کرد.  خواهیم  پیدا  جدى  و  کامل  غلبه ى  کرده اند  فراهم  بوم 
ما  اگر  است.  مهمى  مسئله ى  ملى،  تولید  مسئله ى  بنابراین 
حل  تورم  مسئله ى  ببخشیم،  رونق  را  داخلى  تولید  توانستیم 
خواهد شد، مسئله ى اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلى به 

معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. 



دیدار مدیر امور شعب بانک سپه در آذربایجان شرقى با رییس هیات عامل گروه 
صنعتى پارس ساختار

مهندس عظیمى، مدیر امور شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقى به همراه معاونین 
این بانک ضمن بازدید از شرکت هاى پارس ساختار و فوالد شهریار تبریز و روند پیشرفت 
پروژه احداث کارخانجات نورد سرد فوالد شهریار با مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه 
صنعتى پارس ساختار نیز دیدار کردند. در این دیدار دو طرف بر افزایش همکارى هاى 
متقابل در راستاى توسعه روابط اقتصادى و استفاده از ظرفیت هاى مالى بانک سپه در 

بخش هاى مختلف صنعتى تاکید و راهکارهاى الزم را ارائه کردند.

دیدار نایب رییس گروه صنعتى پارس ساختار با مدیرعامل منطقه آزاد ارس 
دکتر نواده اباذر با حضور در دفتر مدیر عامل منطقه آزاد ارس با وى دیدار و گفت و گو 
کرد. در این دیدار که حجت االسالم والمسلمین میرتاج الدینى نماینده مردم تبریز، اسکو 
و آذرشهر در مجلس شوراى اسالمى و مهندس عطاپور فرماندار شهرستان جلفا نیز حضور 
داشتند؛ نایب رییس گروه صنعتى پارس ساختار از برنامه ها و عملیات اجرایى این گروه 
در احداث یکى از بزرگترین گلخانه هاى شیشه اى هیدروپونیک خاورمیانه توسط کشت 
و صنعت مانارام ارس توضیح دادند. دکترکیانى نیز در این بازدید ضمن خداقوت و آرزوى 
موفقیت براى مدیران و مجریان این پروژه در خصوص تسهیل بروکراسى ادارى در منطقه 

آزاد ارس دستورات الزم را صادر کرد.

توسعه سامانه الکترونیکى کارکنان گروه صنعتى پارس ساختار

پارس ساختار میزبان مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه اى اصفهان
جمعى از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه اى اصفهان و شرکت مهندسین مشاور 
دانشمند از توانمندى شرکت پارس ساختار و خط تولید برج هاى تک پایه خود ایستاى 
بتنى و کراس آرم هاى مربوط به پروژه خط انتقال 400 کیلوولت سپاهان جى اصفهان 

بازدید کرده و در جریان روند تولید قرار گرفتند. 

روزى براى خبرنگاران/ تکریم اهالى رسانه در تاالر هتل گسترش 
مراسـم گرامیداشـت روز خبرنگار با حمایت گروه صنعتى پارس ساختاردر جمع اهـالى 
رسـانه و اعضـاى انجمن صنـفى روزنامه نگاران آذربایجان شرقى با حضور معاون سیاسى 
و امنیتى و معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار آذربایجان شرقى، شهردار کالنشهر 
اداره  ارشاد اسالمى و مدیرکل  اداره فرهنگ و  تبریز، مدیرکل سازمان صمت، مدیرکل 
میراث فرهنگى،گردشگرى و صنایع دستى آذربایجان شرقى در تاالر هتل گسترش تبریز 

برگزار شد.

اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صمت توسط گروه صنعتى پارس ساختار 
پروانه فعالیت تحقیق و توسعه پس از ارزیابى هاى کارشناسان و بازدید از واحد تحقیق و 
توسعه گروه صنعتى پارس ساختار از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردید. 
این پروانه که از سوى سازمان صنایع و معادن استان ها پس از بررسى کارشناسى و دارا 
بودن شرایط الزم از نظر تشکیالت سازمانى، تجهیزات و امکانات تخصصى و نیروى انسانى 
متخصص و همچنین توان و سوابق اجرایى مدیران تحقیق و توسعه صادر مى شود، نشان 
دهنده قرار گرفتن در مسیر توسعه با سرعت باالتر و زمانى کوتاه تر به وسیله تکیه بر 
نوآورى ها و تحقیقات صورت  براساس  این مجوز که  باشد. صدور  فناورى مى  و  دانش 

گرفته توسط واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتى پارس ساختار اخذ گردیده است.

اتمام عملیات خط 132 کیلوولت چهارمداره شهرك صنعتى آخوال توسط شرکت 
پارس ساختار

عملیات احداث خط انتقال 132 کیلوولت چهار مداره آذر-تقویت فشار گاز به پست آخوال 
واقع در شهرك صنعتى آخوال با نصب 62 دستگاه برج تک پایه خودایستاى بتنى به همت 

مهندسین و متخصصین شرکت پارس ساختار در زمان مقرر به اتمام رسید.

کارگاه آموزشى با رویکرد کمک هاى اولیه و احیاء در هتل گسترش
کارگاه آموزشى اصول کمک هاى اولیه و احیاء به منظور پیشگیرى و کاهش اثرات حوادث 

احتمالى که جان شهروندان را تهدید مى کند، در محل هتل گسترش برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه به حاضرین، مباحثى از قبیل چگونگى مواجهه با خفگى، احیاى 

قلبى ریوى، خونریزى ها، شکستگى ها و ... آموزش داده شد.
سامانه الکترونیکى کارکنان گروه صنعتى پارس ساختار براساس نیازهاى 
کاربران توسعه یافت. براساس گزارش واحد فناورى اطالعات و ارتباطات 
ایـن سامانه همـکاران شـرکت با توسـعه  پارس سـاختار  گروه صنعتـى 

و  اطالعیه  مشاهده  نظیر  امکاناتى  از  مى توانند  گروه  مجموعه  زیر   هـاى 
با امکان آرشیو  اخبار داخلى، بخش اطالع رسانى تصویرى، فیش حقوقى 
ماه هاى قبلى، اخبار و جراید، سامانه سفارش غذاى پرسنلى، امکان ارتباط 
با سامانه کنترل تردد و اتوماسیون ادارى ican، کتابخانه دیجیتال،  اعالن 

و اطالع رسانى از طریق گوشـى موبایل (بدون نیاز به ورود به سـایت)، سـامانه درخواست هاى خدماتىIT، ثبت اطالعات بیمه تکمیلى و 
درخواست صدور فرم اشتغال به کار یا ضمانت استفاده نمایند. این سامانه با بهره گیرى از بروزترین تکنولوژى هاى نرم افزارى و به صورت کامال 
اختصاصى و برخط راه اندازى گردیده و در آدرس www.parssakhtar.co.uk در دسترس مى باشد. قابل ذکر است با توجه به نیازهاى مجموعه، 

این سامانه در حال توسعه بوده و ماهانه امکانات جدیدى به آن اضافه مى گردد. 
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متقابل در راستاى توسعه روابط اقتصادى و استفاده از ظرفیت هاى مالى بانک سپه در 

بخش هاى مختلف صنعتى تاکید و راهکارهاى الزم را ارائه کردند.

دیدار نایب رییس گروه صنعتى پارس ساختار با مدیرعامل منطقه آزاد ارس 
دکتر نواده اباذر با حضور در دفتر مدیر عامل منطقه آزاد ارس با وى دیدار و گفت و گو 
کرد. در این دیدار که حجت االسالم والمسلمین میرتاج الدینى نماینده مردم تبریز، اسکو 
و آذرشهر در مجلس شوراى اسالمى و مهندس عطاپور فرماندار شهرستان جلفا نیز حضور 
داشتند؛ نایب رییس گروه صنعتى پارس ساختار از برنامه ها و عملیات اجرایى این گروه 
در احداث یکى از بزرگترین گلخانه هاى شیشه اى هیدروپونیک خاورمیانه توسط کشت 
و صنعت مانارام ارس توضیح دادند. دکترکیانى نیز در این بازدید ضمن خداقوت و آرزوى 
موفقیت براى مدیران و مجریان این پروژه در خصوص تسهیل بروکراسى ادارى در منطقه 

آزاد ارس دستورات الزم را صادر کرد.

توسعه سامانه الکترونیکى کارکنان گروه صنعتى پارس ساختار

پارس ساختار میزبان مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه اى اصفهان
جمعى از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه اى اصفهان و شرکت مهندسین مشاور 
دانشمند از توانمندى شرکت پارس ساختار و خط تولید برج هاى تک پایه خود ایستاى 
بتنى و کراس آرم هاى مربوط به پروژه خط انتقال 400 کیلوولت سپاهان جى اصفهان 

بازدید کرده و در جریان روند تولید قرار گرفتند. 

روزى براى خبرنگاران/ تکریم اهالى رسانه در تاالر هتل گسترش 
مراسـم گرامیداشـت روز خبرنگار با حمایت گروه صنعتى پارس ساختاردر جمع اهـالى 
رسـانه و اعضـاى انجمن صنـفى روزنامه نگاران آذربایجان شرقى با حضور معاون سیاسى 
و امنیتى و معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار آذربایجان شرقى، شهردار کالنشهر 
اداره  ارشاد اسالمى و مدیرکل  اداره فرهنگ و  تبریز، مدیرکل سازمان صمت، مدیرکل 
میراث فرهنگى،گردشگرى و صنایع دستى آذربایجان شرقى در تاالر هتل گسترش تبریز 

برگزار شد.

اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صمت توسط گروه صنعتى پارس ساختار 
پروانه فعالیت تحقیق و توسعه پس از ارزیابى هاى کارشناسان و بازدید از واحد تحقیق و 
توسعه گروه صنعتى پارس ساختار از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردید. 
این پروانه که از سوى سازمان صنایع و معادن استان ها پس از بررسى کارشناسى و دارا 
بودن شرایط الزم از نظر تشکیالت سازمانى، تجهیزات و امکانات تخصصى و نیروى انسانى 
متخصص و همچنین توان و سوابق اجرایى مدیران تحقیق و توسعه صادر مى شود، نشان 
دهنده قرار گرفتن در مسیر توسعه با سرعت باالتر و زمانى کوتاه تر به وسیله تکیه بر 
نوآورى ها و تحقیقات صورت  براساس  این مجوز که  باشد. صدور  فناورى مى  و  دانش 

گرفته توسط واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتى پارس ساختار اخذ گردیده است.

اتمام عملیات خط 132 کیلوولت چهارمداره شهرك صنعتى آخوال توسط شرکت 
پارس ساختار

عملیات احداث خط انتقال 132 کیلوولت چهار مداره آذر-تقویت فشار گاز به پست آخوال 
واقع در شهرك صنعتى آخوال با نصب 62 دستگاه برج تک پایه خودایستاى بتنى به همت 

مهندسین و متخصصین شرکت پارس ساختار در زمان مقرر به اتمام رسید.

کارگاه آموزشى با رویکرد کمک هاى اولیه و احیاء در هتل گسترش
کارگاه آموزشى اصول کمک هاى اولیه و احیاء به منظور پیشگیرى و کاهش اثرات حوادث 

احتمالى که جان شهروندان را تهدید مى کند، در محل هتل گسترش برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه به حاضرین، مباحثى از قبیل چگونگى مواجهه با خفگى، احیاى 

قلبى ریوى، خونریزى ها، شکستگى ها و ... آموزش داده شد.

همکاران محترم
سرکار خانم زینب شهامى و آقایان مهدى صدر، بهنام همراهى، قادر ولى زاده، یاور على نعمتى، محمدرضا هامون نورد، حمید عباسى 

رشید، سید مهدى مشید، اسماعیل پوراروج، قادر ولى زاده و ابراهیم محمودى
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالى و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براى آن عزیز 

سفر کرده، رحمت واسعه و براى شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایى مسئلت داریم.
مدیریت گروه صنعتى پارس ساختار

جناب آقاى مهندس فرقانى
مدیرعامل محترم شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده گرامیتان را خدمت جنابعالى و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براى 
روح آن مرحومه رحمت واسعه و براى شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایى مسئلت داریم.

مدیریت گروه صنعتى پارس ساختار

جناب آقاى مهندس پورمیررضا
مدیرعامل محترم شرکت ذوب نورد توانارام

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالى و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براى روح آن 
مرحوم غفران واسعه و براى شما و سایر بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم.

مدیریت گروه صنعتى پارس ساختار

همکار محترم جناب آقاى على فروغى
تولد زیبـاترین هدیه ى خدا را که مانند فرشـته اى زیبا و روح نواز، به زندگى تان نور امید بخشـید، تبریک مى گوییـم و آرزومنـدیم 

در سایه ى خداوند منان و شما پدر و مادر نازنین، بهترین لحظه هاى عمرش را تجربه کند.
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یونس ژائله سال 1341 در محله ى خیابان تبریز متولد شد. او 
دوران دبیرستان را در تبریز گذراند و با شروع جنگ تحمیلى به 
جبهه رفت و سال 1362 براى تحصیل وارد دانشگاه تبریز شد. 
هم زمان مغازه ى کوچکى نیز در تبریز اجاره کرد تا مواد غذایى 
بفروشد. ژائله که در آن زمان، کسب و کار خود را از صفر شروع 
از  بعد  و  داد  نشان  را  خود  تجارى  نبوغ  به تدریج  بود،  کرده 
گذراندن 127 واحد در رشته ى بیهوشى، تصمیم گرفت دانشگاه 
را رها کرده و آینده ى خود را در حوزه ى تولید و تجارت بسازد.

برندهاى  فروش  نمایندگى  که  شرایطى  در  ژائله   ،70 سال  در 
بزرگ غذایى را بدست آورده بود، به فکر تولید افتاد و در سال 
71 اولین خط تولید بیسکویت هاى کرمدار را راه انداخت. یونس 
ژائله طى 20 سال گذشته با خرید و سودآور کردن شرکت هاى 
زیان ده و راه اندازى خطوط تولید جدید از دامدارى و مرغدارى 
گرفته تا صنایع بسته بندى و پخش، زنجیره کسب و کار را به

 صورت افقى و عمودى توسعه داده است.
او شرکت شیرین عسل را در سال 1370 در زمینى به وسعت 17 

تاسیس  تبریز  در شهرك صنعتى شهید سلیمى  مترمربع  هزار 
کرد. این شرکت همزمان با توسعه ى واحدهاى تولیدى و براى 
کردن  رقابت پذیر  و  کاالها  باالى  کیفیت  به  اطمینان بخشى 
با احداث و  بازارهاى داخلى و صادراتى،  محصوالت تولیدى در 
بسته بندى،  لوازم  و  اولیه  مواد  تولید  واحدهاى  از  بهره بردارى 
اقداماتى اساسى جهت تکمیل زنجیره ى ارزش انجام داده و در 
اولیه  مواد  تولیـد  بزرگترین کارخانه ى  تاسیـس  با  سال 1382 
بر  دیگرى  زرین  برگ  کشور،  در  کاکائو  پودر  و  کاکائو  کره ى 

افتخارات خود افزوده است.
این شرکت هم اکنون با داشتن بیش از 17 هزار پرسنل بیمه 
شده مستقیم در بیش از 15 واحد تولیدى و شرکت بازرگانى، 
گوجه  رب  بستنى،  لبنیات،  غذایى،  صنایع  محصوالت  انواع 
آدامس، شکالت،  بیسکویت،  و کلوچه،  ماکارونى، کیک  فرنگى، 
تافى و سایر محصوالت به تعداد بیش از 1350 کد محصول را 
تولید مى کند تا به شعار خود که «تولید از دانه تا خانه» و «از 

مزرعه تا سفره» است، جامه ى عمل بپوشاند. 

در  آذربایجان  و  تبریز  مردم  آوازه  و  شهرت 
از دیرباز در میان مردم  تولید  و  اقتصاد  بحث 
بوده  زبانزد  همسایه  کشورهاى  و  کشورمان 
است. بزرگان بسیارى در تاریخ این سرزمین 
و  صنعت  عرصه  در  آذربایجان  زرخیز  خطه  و 
اخیر  دهه هاى  طول  در  اما  درخشیده اند  تولید 
و  تجلیل ها  ثابت  پاى  همواره  نفر  یک  اسم 
و  تولید  صادرات،  خصوص  در  بزرگداشت ها 

اشتغال بوده است.
را  تولید  که  کارآفرینى  و  صنعتگر  اقتصاددان، 
جوانان  الگوهاى  از  یکى  و  مى شناسد  بخوبى 
بزرگ  نام  آوران  از  یکى  و  کشور  کارآفرین 
صنعت نه تنها در کشور بلکه در جهان اسالم 
مى خواهیم  پانار  از  شماره  این  در  مى باشد. 
شما را با یکى از نام آوران صنعت و تولید که 
معرفى  است  تبریز  شهر  اولین ها  شهر  زاده 

کنیم به اسم دکتر یونس ژائله ...

مجموعه هاى  بهره بردارى  و  تاسیس  با  عسل  شیرین  شرکت 
صنعتى  «شهرك  و  خاورى»  آذربایجان  صنعت  و  «کشت 
کارآفرینان» در شهرستان شبستر، گام محکم دیگرى را در تولید 
توسعه  مرغدارى،  دامپرورى،  جمله  از  خانوارها  غذایى  مواد 
کشاورزى و صنایع تبدیلى برداشته تا عالوه بر شکوفایى صنعت 
غذایى در آذربایجان شرقى، با صادرات محصوالت خود به بیش از 
ایران  افتخارآفرین  نام  دیگر  بار  قاره،  پنج  در  جهان  کشور   65

اسالمى را به رخ جهانیان بکشاند. 
این شرکت در حال حاضر با انبوهى از پروژه هاى بزرگ در دست 
اجرا به سمت شکوفایى فصلى نوین در توسعه ى تولید، صادرات 
و اشتغال خود حرکت مى کند تا در آینده اى نه چندان دور شاهد 
فعالیت بزرگترین کارخانه هاى تولید مواد اولیه صنایع غذایى در 
از  بهره گیرى  با  غذایى  صنایع  مجموعه ى  این  باشیم.  کشور 
بهترین  تامین  خارجى ضمن  بازرگانى  دفاتر  و  تجارى  امکانات 
مبادالت  گسترش  در  توانسته  خود،  تولیدات  براى  اولیه  مواد 
تجارى با کشورهاى پیشرفته نیز نقش و سهم خود را ایفا نماید. 
اولین  و  نمونه ى کشور  ژائله، 6 سال متوالى صادرکننده  یونس 
به  خدماتش  به خاطر  و  شده  شناخته  ملى  نمونه ى  کارآفرین 
میهن، بارها از سوى مسئوالن کشور مورد تجلیل و تقدیر قرار 

گرفته است. 
در پنجمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذارى کشورهاى اسالمى 
از 9 نفر از چهره هاى شاخص و برجسته اقتصادى جهان اسالم 
تقدیر شد که نام «یونس ژائله سعدآباد» بنیان گذار گروه صنایع 
غذایى شیرین عسل به عنوان نماینده ى ایران در میان آن ها دیده 

مى شد.

عنـوان  به  امیـن الضـرب  دوره ى  شـشمین  در  همچنین  ژائله 
به  موفق  تهران  بازرگانى  اتاق  سوى  از  کشور  برتر  کارآفرین 
دریافت لوح و نشان امین الضرب شده است تا این عنوان را نیز به 

مجموعه ى افتخارات خود طى سال هاى فعالیتش بیفزاید.
ژائله از سال 1398ریاست اتاق بازرگانى تبریز را عهده دار است و 
بارها بر نقش ویژه بخش خصوصى در اقتصاد ایران تاکید کرده 
است. او در نشست هاى مختلف و در جمع مسئوالن، از ضرورت 
استفاده از نظرات بخش خصوصى در تصمیم گیرى هاى مختلف 
اقتصاد  در  مهمى  رکن  را  بخش  این  فعاالن  و  گفته  اقتصادى 
کشور عنوان کرده است و مهمترین راه حل براى رشد اقتصادى 
را برنامه ریزى توسـط بخش خصوصـى به همـراه نقش نظارتى 

بى طرفانه دولت مى داند. 
ژائله بارها در سخنان خود متذکر شده است که هدف هر اندازه 
هم بزرگ باشد، دست نیافتنى نیست به شرطى که پشتکار الزم 
و البته اراده ى ملى وجود داشته باشد. او همچنین بارها تاکید 
از تحصیلکرده ها در کشور،  از میان حجم زیادى  باید  کرده که 
تعداد زیادى مدیر تربیت شود. ژائله خطاب به دانشجویانى که 
که  کار مى ترسند، مى گوید  بازار  از  تحصیل خود  اتمام  از  پس 
اینگونه  همیشه فرصت ها وجود داشته و هرگز تمام نمى شوند، 
نیست که اگر فردى ماده اى را ساخت، دیگر راهى براى پیشرفت 
فرد دیگر وجود نداشته باشد بلکه پیشرفت به میزان نیازسنجى 

جامعه وجود دارد.
او در سخنان خود تاکید کرده است که باید در کشور دست از 
کلى گویى و کلى شناسى برداشته و به جزئیات بپردازیم که گاه 

راه پیشرفت و شناخت اشکاالت در همین جزئیات است. 

دکتر یونس ژائله،
نخبه اقتصاد و صنعت ایران
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یونس ژائله سال 1341 در محله ى خیابان تبریز متولد شد. او 
دوران دبیرستان را در تبریز گذراند و با شروع جنگ تحمیلى به 
جبهه رفت و سال 1362 براى تحصیل وارد دانشگاه تبریز شد. 
هم زمان مغازه ى کوچکى نیز در تبریز اجاره کرد تا مواد غذایى 
بفروشد. ژائله که در آن زمان، کسب و کار خود را از صفر شروع 
از  بعد  و  داد  نشان  را  خود  تجارى  نبوغ  به تدریج  بود،  کرده 
گذراندن 127 واحد در رشته ى بیهوشى، تصمیم گرفت دانشگاه 
را رها کرده و آینده ى خود را در حوزه ى تولید و تجارت بسازد.

برندهاى  فروش  نمایندگى  که  شرایطى  در  ژائله   ،70 سال  در 
بزرگ غذایى را بدست آورده بود، به فکر تولید افتاد و در سال 
71 اولین خط تولید بیسکویت هاى کرمدار را راه انداخت. یونس 
ژائله طى 20 سال گذشته با خرید و سودآور کردن شرکت هاى 
زیان ده و راه اندازى خطوط تولید جدید از دامدارى و مرغدارى 
گرفته تا صنایع بسته بندى و پخش، زنجیره کسب و کار را به

 صورت افقى و عمودى توسعه داده است.
او شرکت شیرین عسل را در سال 1370 در زمینى به وسعت 17 

تاسیس  تبریز  در شهرك صنعتى شهید سلیمى  مترمربع  هزار 
کرد. این شرکت همزمان با توسعه ى واحدهاى تولیدى و براى 
کردن  رقابت پذیر  و  کاالها  باالى  کیفیت  به  اطمینان بخشى 
با احداث و  بازارهاى داخلى و صادراتى،  محصوالت تولیدى در 
بسته بندى،  لوازم  و  اولیه  مواد  تولید  واحدهاى  از  بهره بردارى 
اقداماتى اساسى جهت تکمیل زنجیره ى ارزش انجام داده و در 
اولیه  مواد  تولیـد  بزرگترین کارخانه ى  تاسیـس  با  سال 1382 
بر  دیگرى  زرین  برگ  کشور،  در  کاکائو  پودر  و  کاکائو  کره ى 

افتخارات خود افزوده است.
این شرکت هم اکنون با داشتن بیش از 17 هزار پرسنل بیمه 
شده مستقیم در بیش از 15 واحد تولیدى و شرکت بازرگانى، 
گوجه  رب  بستنى،  لبنیات،  غذایى،  صنایع  محصوالت  انواع 
آدامس، شکالت،  بیسکویت،  و کلوچه،  ماکارونى، کیک  فرنگى، 
تافى و سایر محصوالت به تعداد بیش از 1350 کد محصول را 
تولید مى کند تا به شعار خود که «تولید از دانه تا خانه» و «از 

مزرعه تا سفره» است، جامه ى عمل بپوشاند. 

مجموعه هاى  بهره بردارى  و  تاسیس  با  عسل  شیرین  شرکت 
صنعتى  «شهرك  و  خاورى»  آذربایجان  صنعت  و  «کشت 
کارآفرینان» در شهرستان شبستر، گام محکم دیگرى را در تولید 
توسعه  مرغدارى،  دامپرورى،  جمله  از  خانوارها  غذایى  مواد 
کشاورزى و صنایع تبدیلى برداشته تا عالوه بر شکوفایى صنعت 
غذایى در آذربایجان شرقى، با صادرات محصوالت خود به بیش از 
ایران  افتخارآفرین  نام  دیگر  بار  قاره،  پنج  در  جهان  کشور   65

اسالمى را به رخ جهانیان بکشاند. 
این شرکت در حال حاضر با انبوهى از پروژه هاى بزرگ در دست 
اجرا به سمت شکوفایى فصلى نوین در توسعه ى تولید، صادرات 
و اشتغال خود حرکت مى کند تا در آینده اى نه چندان دور شاهد 
فعالیت بزرگترین کارخانه هاى تولید مواد اولیه صنایع غذایى در 
از  بهره گیرى  با  غذایى  صنایع  مجموعه ى  این  باشیم.  کشور 
بهترین  تامین  خارجى ضمن  بازرگانى  دفاتر  و  تجارى  امکانات 
مبادالت  گسترش  در  توانسته  خود،  تولیدات  براى  اولیه  مواد 
تجارى با کشورهاى پیشرفته نیز نقش و سهم خود را ایفا نماید. 
اولین  و  نمونه ى کشور  ژائله، 6 سال متوالى صادرکننده  یونس 
به  خدماتش  به خاطر  و  شده  شناخته  ملى  نمونه ى  کارآفرین 
میهن، بارها از سوى مسئوالن کشور مورد تجلیل و تقدیر قرار 

گرفته است. 
در پنجمین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذارى کشورهاى اسالمى 
از 9 نفر از چهره هاى شاخص و برجسته اقتصادى جهان اسالم 
تقدیر شد که نام «یونس ژائله سعدآباد» بنیان گذار گروه صنایع 
غذایى شیرین عسل به عنوان نماینده ى ایران در میان آن ها دیده 

مى شد.

عنـوان  به  امیـن الضـرب  دوره ى  شـشمین  در  همچنین  ژائله 
به  موفق  تهران  بازرگانى  اتاق  سوى  از  کشور  برتر  کارآفرین 
دریافت لوح و نشان امین الضرب شده است تا این عنوان را نیز به 

مجموعه ى افتخارات خود طى سال هاى فعالیتش بیفزاید.
ژائله از سال 1398ریاست اتاق بازرگانى تبریز را عهده دار است و 
بارها بر نقش ویژه بخش خصوصى در اقتصاد ایران تاکید کرده 
است. او در نشست هاى مختلف و در جمع مسئوالن، از ضرورت 
استفاده از نظرات بخش خصوصى در تصمیم گیرى هاى مختلف 
اقتصاد  در  مهمى  رکن  را  بخش  این  فعاالن  و  گفته  اقتصادى 
کشور عنوان کرده است و مهمترین راه حل براى رشد اقتصادى 
را برنامه ریزى توسـط بخش خصوصـى به همـراه نقش نظارتى 

بى طرفانه دولت مى داند. 
ژائله بارها در سخنان خود متذکر شده است که هدف هر اندازه 
هم بزرگ باشد، دست نیافتنى نیست به شرطى که پشتکار الزم 
و البته اراده ى ملى وجود داشته باشد. او همچنین بارها تاکید 
از تحصیلکرده ها در کشور،  از میان حجم زیادى  باید  کرده که 
تعداد زیادى مدیر تربیت شود. ژائله خطاب به دانشجویانى که 
که  کار مى ترسند، مى گوید  بازار  از  تحصیل خود  اتمام  از  پس 
اینگونه  همیشه فرصت ها وجود داشته و هرگز تمام نمى شوند، 
نیست که اگر فردى ماده اى را ساخت، دیگر راهى براى پیشرفت 
فرد دیگر وجود نداشته باشد بلکه پیشرفت به میزان نیازسنجى 

جامعه وجود دارد.
او در سخنان خود تاکید کرده است که باید در کشور دست از 
کلى گویى و کلى شناسى برداشته و به جزئیات بپردازیم که گاه 

راه پیشرفت و شناخت اشکاالت در همین جزئیات است. 
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بازدید معاونت محترم طرح و توسعه شرکت برق منطقه اى سیستان و بلوچستان و 
هیات همراه از خطوط تولید دکل هاى تک پایه خود ایستاى بتنى

بازدید مدیرعامل منطقه آزاد تجارى صنعتى ارس از پروژه احداث گلخانه 
هیدروپونیک شیشه اى شرکت مانارام ارس در جلفا
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بازدید مهندس امیرى مدیرکل دفتر صنایع معدنى وزارت صمت از روند پیشرفت پروژه 
احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با حضور دکتر نواده اباذر 

مدیر ارشد اجرایى گروه صنعتى پارس ساختار

دیدار دکتر باقرى عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد و هیات همراه با مهندس نواده اباذر 
رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار در سالن آمفى تئاتر هتل گسترش
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و  دالوري  پایداري،  ماندگار  حدیث  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
میهن  و  انقالب  مکتب،  از  دفاع  راه  در  که  است  ملتی  فداکاري 
و  درنوردید  را  شهادت  و  رشادت  بلند  قله هاى  خویش،  اسالمی 

دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت. 
اتحاد و حرکت  ایران، دومین موج  به  تحمیل جنگ هشت ساله 
مردمانی را در پی داشت که براي آزاد زیستن، بهاي بسیار پرداخته 
بعد  خود  مبارزات  به  چنان  ایمانشان  با  عرصه،  این  در  و  بودند 
معنوي بخشیدند که از دل مرارت هاى بی شمار جنگ، ارزش هایى 

چون شرافت، ایمان، عشق، شجاعت، تدبیر و ایثار تبلور یافت. 
قربانگاه  به  دیرزمانـی  تا  و غرب کشـور هر چند  مرزهاي جنوب 
پاك ترین فرزندان این خطه بدل گشت، ولی ایمان و قدرت روح 
واالي آنان، این خاك را به مکانی مقدس تبدیل کرد که تا امروز 
از  را  و خاك، عطر خود  موج می زند  آن جا  در  سایه حضورشان 
وجود آنان وام دارد. آغاز ماه مهر همیشه براى ما یادآور روزهاى 
دفاع مقدس است روزهایى که البته نسل جوان امروزى هنوز به 
دنیا نیامده بود. در این شماره به مناسبت هفته دفاع مقدس با یکى 
از یادگاران آن دوران طالیى جناب آقاى منصور نادرى به گفتگو 
نشستیم تا از فداکارى ها و رشادت هاى حماسى رزمندگان هشت 

سال دفاع مقدس برایمان بگویند.

آقاى نادرى با سالم لطفا از آغاز جنگ تحمیلى و شرایط آن 
دوران برایمان بگویید.

سالم خدمت شما و خوانندگان محترم نشریه پانار؛ من در زمان 
آغاز جنگ تحمیلى16 ساله بودم و مثل بقیه نوجوانان و جوانان که 
تاب حضور در  بى  انقالب داشتیم،  و  از کشور  دفاع  شور و شوق 
قانونى نرسیده  عرصه دفاع مقدس بودم، ولى چون هنوز به سن 

بودم حدود دو سال طول کشید تا بتوانم راهى جبهه شوم.

از روزهاى اعزام به جبهه و انگیزه حضورتان بگویید.
شهریور ماه سال 61 باالخره به سن قانونى رسیده و زمان نوبت من 
براى رفتن به جبهه فرا رسید. با نیروى بسیج و بعد از اتمام دوره 
و  و عشق  و شوق خاص  با شور  مراغه  ابوذر  پادگان  در  آموزشى 
عالقه به میهن عزیز و اسالمى و با تشویق هاى پدرم که خود نیز 
جهادگر بود و این روحیه در خانواده ما حاکم بود به اسالم آباد اعزام 
منطقه  به  عملیات  در  شرکت  جهت  سازماندهى  از  بعد  و  شدم 
انجام دادیم و مدت  با موفقیت  سومار حرکت کرده و عملیات را 
ماموریت به اتمام رسید و من به مراغه برگشتم و به عنوان بسیجى 
ویژه در واحد تبلیغات مشغول شدم. سپس مسئول تبلیغات بسیج 
میانه شدم. در هربار که اعزام به جبهه انجام مى گرفت دل تو دلم 
نبود و دنبال فرصتى بودم تا آن لحظات ناب را دوباره تجربه کنم 
تا اینکه در اواخر سال 62 با کاروان بسیج راهى کردستان شدم و 
بعد از مدتى حضور در سنندج و جبهه هاى غرب به جهت عالقه 
زیادم به لشکر عاشورا و دوستاى زیادى که در این لشکر داشتم و 
حضور این لشکر در جبهه هاى جنوب، بدون تسویه حساب به میانه 
برگشتم و این بار رفتم لشکر عاشورا ثبت نام کرده و در خرداد سال 
63 به همراه کاروان لشکر عاشورا به جنوب اعزام شدم. اهواز که 
رسیدم تا حاال در عمرم همچنان گرمى هوایى را حس نکرده بودم!! 
اما عطش فـروکش  لیـوان آب یخ خـورده بودم  در یک روز 27 
به  به هم مى خندیدن و مى گفتن که رفته رفته  نمى کرد. بچه ها 

گرماى اهواز عادت مى کنى.
در پادگان نیروى هوایى لشکر عاشورا سازماندهى شدیم اما بعد از 
مدت کوتاهى به عنوان نیروى یگان دریایى تازه تاسیس این لشکر 
و  شنا  آموزش  انجام  از  بعد  و  شدم  آموزش  براى  شیراز  راهى 
قایقرانى در دارخوین کنار کارون و سپس روستاى قجریه مستقر 
شدیم. چه خاطراتى که از این روستا در ذهنم ثبت نشده و به قول 

استاد شهریار 
"بیر سینما پرده سیدیر گوزومده/ تک اوتوروب سیر ایدرم اوزومده"

به یگان  ما  پاتک  به  این مدت مربوط  از خاطرات طنزم در  یکى 
تدارکات بود. من و شهید تندرو که ایشان توفیق شهادت در کنار 
آقا مهدى باکرى در درون قایق هنگام بازگشت به کشور نصیبش 
اذیت هایى که بچه هاى تدارکات  به خاطـر  شد، تصمیم گـرفتیم 
پاتک  آن ها  به  شبانه  مى دادند،  ما  به  کمترى  غذاى  و  مى کردند 

بزنیم. نصف شب با هم قایق موتورى ها را به آب انداخته و رفتیم 
مقر چادر تدارکات و شبانه کلى خوراکى و تن ماهى و پتو و لباس 
و... از آنجا برداشته و به یگان خودمان آوردیم. صبح که شد دیدیم 
چادر  به  و  اومده  کى  شبانه  که  بلند شده  تدارکات  بچه هاى  داد 

تدارکات پاتک زده و هرچى گفتن ما هم به گردن نگرفتیم و ...
بعد مدتى حضور در این یگان بواسطه شور و عالقه اى که داشتم به 

عنوان مربى آموزشى انتخاب شدم.

در چه عملیات هایى حضور داشتید و چه خاطراتى دارید؟
در عملیات هاى مسلم ابن عقیل، کردستان، عملیات بدر و والفجر 

8 توفیق حضور داشتم.
در عملیات بدر به عنوان نیروى آزاد دفتر فرماندهى لشکر عاشورا 
حضور داشتم که بعد از پیشروى و جنگ هاى تن به تن در محل 
پد 5 کنار دجله پس از برخورد گلوله توپ از ناحیه چشم، کمر و 
با عمل  تهران  لبافى  نژاد  بیمارستان شهید  در  و  پا زخمى شدم 
جراحى ترکش ها را خارج کردند و بعد از مدتى کوتاه و استراحت، 
مجدد به یگان برگشته و به آموزش نیروها مشغول شدم و خودم 
نیز آموزش تخصصى غواصى زیر نظر اساتید قرارگاه نوح تا عمق 

35 مترى را به اتمام رساندم.
بعد از آن زمان عملیات والفجر 8 فرا رسیده بود و همه جا صحبت 
از یک عملیات قریب الوقوع بود. دل تو دلم نبود که من هم به این 
به محل عملیات  نهایت منتقل شدیم  اعزام شوم که در  عملیات 

والفجر 8 کنار نهرهاى آبادان متصل به رود اروند.
عملیات والفجر 8 با رمز یا فاطمه الزهرا (س) حوالى 10 شب  آغاز 
شد و ما از نهرهاى منتهى به اروند عملیات را آغاز کردیم. فرداى 
عملیات از ناحیه پهلو زخمى شدم و در حین انتقال به پشت جبهه 
داخل آمبوالنس بودم که دشمن شیمیایى زد، دکترا گفتند باید 
مجروح ها رو به تهران اعزام کنیم که من دیگه چیزى یادم نیومد. 
بیمارستان لقمان حکیم تهران چشم باز کردم که دیدم در حال 
مداوا هستم بعد از مدتى بسترى در تهران به مراغه و منزل رفتم.

چطور شد که در بازگشت دوباره به جبهه این بار با نیروهاى 
جهاد عازم شدید؟

شهید پورشریفى پل شناور و در دست احداث داشت که شب ها 
ایجاد و روزها جمع آورى مى شد، اجرا این پل به شهید دهقان داده 
شد چون اهل مراغه بود و با ایشان در ارتباط بودم به من پیام داد 
نیروى  به یک  پل  این  اجراى  براى  و گفت  دیدار کنیم  باهم  که 
کاربلد دریایى نیاز داریم و تو را در نظر گرفته ام و من هم قبول 
کردم و از مراغه نشستم پشت تویوپ ها و کنار اروند رود پیاده شدم 
حدود 18 ساعت راه افتادیم. بخاطر جزر و مد اروند فقط حدود 

یک ساعت توانستیم در روز کار کنیم...

چه خاطره اى از سردار بزرگ شهید مهدى باکرى دارید؟
قبل از عملیات بدر چند دفعه اى به پد پنج مراجعه و توصیه هایى 
را به ما کردند، از آنجایى که من نیروى آزاد فرماندهى یگان بودم 
معموال در سنگر فرماندهى حضور مى یافتم و بیشتر ارتباطات را 
مى دیدم. آقا مهدى در آن زمان به بچه ها سفارش مى کرد حرکت 
قایق ها آرام باشد چون اگر تند حرکت کنند نى هایى که در جزیزه 

بود تکان مى خورد و دشمن متوجه مى شد در این مکان تردد وجود 
دارد و ما هم اطاعت پذیر امرشان بودیم  و بعد از عملیات بنا به 
انتقال  و  تردد  جهت  به  قایق  چند  شد  قرار  مهدى  آقا  دستور 
مهمات، وسایل تدارکاتى و نیرو به آن طرف دجله، حرکت کند که 
آقا  سنگر  نزدیکه  ما  سنگر  دجله،  به  قایق ها  انداختن  آب  از  بعد 

مهدى بود.
آرامش رفتار آقا مهدى چنان نیروها را تحت تاثیر قرار مى داد که 
من با هر بار دیدن شان انرژى مى گرفتم تا اینکه قرار شد به دستور 
آقا مهدى پل نفررو به روى دجله بزنن. نیروهاى مهندسى رزمى با 
کمک نیروهاى یگان دریایى این پل نفررو رو ساختند که نیروى
پیاده و موتور سوار از آن تردد کنند. که این پل انجام شد و نیروها 
تردد کردند. اى کاش و هزاران کاش دست و پاى من مى شکست 
و به کمک ساخت آن پل نمى رفتم چرا که عزیزانى از روى پل رد 
فرمانده  دل ها  سردار  آن ها  جمله  از  برنگشتند…  دیگر  و  شدند 
شجاع آقا مهدى بود که رفتند و با تنى زخمى برگشتند و به این 

طرف دجله نرسیدند…

آیا از همرزمان خود و یا آزادگان و ایثارگران خبر دارید و با 
آنان در ارتباط هستید؟

بله این ارتباط ادامه دار هست که بیشتر دوستان زمان تحصیل و 
محل سکونت و محل کار هست و بر همین اساس نیز یگان دریایى 
لشکر عاشورا تا قبل از کرونا دورهمى هاى منظم داشت که دو ماه 
یک بار برگزار مى شد و اساسنامه این دورهمى با احترام به تمام 
عقاید و سالیق و هر مقام و منصبى را که دارا باشید در آن محفل 
یک رزمنده هستى و بازگوى خاطرات آن زمان بسیار دلنشین، زیبا 

و دلچسب است. 

در  یا  جهاد  این  است.  جهاد  حال  در  پیوسته  مسلمان  یک 
جبهه هاست یا در مقابل نفس، ضمن بیان ارزش و اهمیت 
جنگ  عرصه هاى  دالوران  بفرمایید  جهادها،  این  از  هریک 

دیروز، امروز در نبرد با نفس تا چه حد تالش مى کنند؟
ما چند نوع جهاد داریم: جهاد اصغر، جهاد اکبر. جهاد اصغر که اگر 
ما در مقابل دشمن درون خود که همان نفس اماره هست مقاومت 
و پیروز نباشیم قطعا در مقابل جهاد اصغر دچار مشکل خواهیم شد 
و در این میان یاد توصیه شهید بزرگوار حمید باکرى قائم مقام 
لشکر عاشورا که گفت دعا کنید که خداوند شهادت نصیب شما 
کند در غیر این صورت زمانى فرا مى رسد که جنگ تمام مى شود 

و رزمندگان امروز سه دسته مى شوند:
دسته اول: دسته اى که با مخالفت با گذشته خود بر مى خیزد.

زندگى  در  و  مى گزیند  بر  بى تفاوتى  راه  که  دسته اى  دوم:  دسته  
مادى غرق مى شوند و همه چیز را فراموش مى کنند.

دسته سوم: به گذشته خود وفـادار مى ماند و احساس مسئولیت 
مى کند که از شدت مصائب و غصه ها دق خواهند کرد.

پس از خداوند بخواهید که با وصال شهادت از عواقب زندگى بعد 
از جنگ در امان بمانید چون عاقبت در دسته اول و دوم ختم به 
خیر نخواهد شد و جزء دسته سوم ماندن بسیار سخت و دشوار 
خواهد بود. روحش شاد پررهرو باد  و امروزه با این دنیاى وانفسا 

نبرد با نفس بسیار مشکل شده است.

گفتگو با منصور نادرى همکار جانباز سرافراز در گروه صنعتى پارس ساختار:

آرامش رفتار آقا مهدى باکرى همه ما را تحت تاثیر قرار مى داد
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و  دالوري  پایداري،  ماندگار  حدیث  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
میهن  و  انقالب  مکتب،  از  دفاع  راه  در  که  است  ملتی  فداکاري 
و  درنوردید  را  شهادت  و  رشادت  بلند  قله هاى  خویش،  اسالمی 

دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت. 
اتحاد و حرکت  ایران، دومین موج  به  تحمیل جنگ هشت ساله 
مردمانی را در پی داشت که براي آزاد زیستن، بهاي بسیار پرداخته 
بعد  خود  مبارزات  به  چنان  ایمانشان  با  عرصه،  این  در  و  بودند 
معنوي بخشیدند که از دل مرارت هاى بی شمار جنگ، ارزش هایى 

چون شرافت، ایمان، عشق، شجاعت، تدبیر و ایثار تبلور یافت. 
قربانگاه  به  دیرزمانـی  تا  و غرب کشـور هر چند  مرزهاي جنوب 
پاك ترین فرزندان این خطه بدل گشت، ولی ایمان و قدرت روح 
واالي آنان، این خاك را به مکانی مقدس تبدیل کرد که تا امروز 
از  را  و خاك، عطر خود  موج می زند  آن جا  در  سایه حضورشان 
وجود آنان وام دارد. آغاز ماه مهر همیشه براى ما یادآور روزهاى 
دفاع مقدس است روزهایى که البته نسل جوان امروزى هنوز به 
دنیا نیامده بود. در این شماره به مناسبت هفته دفاع مقدس با یکى 
از یادگاران آن دوران طالیى جناب آقاى منصور نادرى به گفتگو 
نشستیم تا از فداکارى ها و رشادت هاى حماسى رزمندگان هشت 

سال دفاع مقدس برایمان بگویند.

آقاى نادرى با سالم لطفا از آغاز جنگ تحمیلى و شرایط آن 
دوران برایمان بگویید.

سالم خدمت شما و خوانندگان محترم نشریه پانار؛ من در زمان 
آغاز جنگ تحمیلى16 ساله بودم و مثل بقیه نوجوانان و جوانان که 
تاب حضور در  بى  انقالب داشتیم،  و  از کشور  دفاع  شور و شوق 
قانونى نرسیده  عرصه دفاع مقدس بودم، ولى چون هنوز به سن 

بودم حدود دو سال طول کشید تا بتوانم راهى جبهه شوم.

از روزهاى اعزام به جبهه و انگیزه حضورتان بگویید.
شهریور ماه سال 61 باالخره به سن قانونى رسیده و زمان نوبت من 
براى رفتن به جبهه فرا رسید. با نیروى بسیج و بعد از اتمام دوره 
و  و عشق  و شوق خاص  با شور  مراغه  ابوذر  پادگان  در  آموزشى 
عالقه به میهن عزیز و اسالمى و با تشویق هاى پدرم که خود نیز 
جهادگر بود و این روحیه در خانواده ما حاکم بود به اسالم آباد اعزام 
منطقه  به  عملیات  در  شرکت  جهت  سازماندهى  از  بعد  و  شدم 
انجام دادیم و مدت  با موفقیت  سومار حرکت کرده و عملیات را 
ماموریت به اتمام رسید و من به مراغه برگشتم و به عنوان بسیجى 
ویژه در واحد تبلیغات مشغول شدم. سپس مسئول تبلیغات بسیج 
میانه شدم. در هربار که اعزام به جبهه انجام مى گرفت دل تو دلم 
نبود و دنبال فرصتى بودم تا آن لحظات ناب را دوباره تجربه کنم 
تا اینکه در اواخر سال 62 با کاروان بسیج راهى کردستان شدم و 
بعد از مدتى حضور در سنندج و جبهه هاى غرب به جهت عالقه 
زیادم به لشکر عاشورا و دوستاى زیادى که در این لشکر داشتم و 
حضور این لشکر در جبهه هاى جنوب، بدون تسویه حساب به میانه 
برگشتم و این بار رفتم لشکر عاشورا ثبت نام کرده و در خرداد سال 
63 به همراه کاروان لشکر عاشورا به جنوب اعزام شدم. اهواز که 
رسیدم تا حاال در عمرم همچنان گرمى هوایى را حس نکرده بودم!! 
اما عطش فـروکش  لیـوان آب یخ خـورده بودم  در یک روز 27 
به  به هم مى خندیدن و مى گفتن که رفته رفته  نمى کرد. بچه ها 

گرماى اهواز عادت مى کنى.
در پادگان نیروى هوایى لشکر عاشورا سازماندهى شدیم اما بعد از 
مدت کوتاهى به عنوان نیروى یگان دریایى تازه تاسیس این لشکر 
و  شنا  آموزش  انجام  از  بعد  و  شدم  آموزش  براى  شیراز  راهى 
قایقرانى در دارخوین کنار کارون و سپس روستاى قجریه مستقر 
شدیم. چه خاطراتى که از این روستا در ذهنم ثبت نشده و به قول 

استاد شهریار 
"بیر سینما پرده سیدیر گوزومده/ تک اوتوروب سیر ایدرم اوزومده"

به یگان  ما  پاتک  به  این مدت مربوط  از خاطرات طنزم در  یکى 
تدارکات بود. من و شهید تندرو که ایشان توفیق شهادت در کنار 
آقا مهدى باکرى در درون قایق هنگام بازگشت به کشور نصیبش 
اذیت هایى که بچه هاى تدارکات  به خاطـر  شد، تصمیم گـرفتیم 
پاتک  آن ها  به  شبانه  مى دادند،  ما  به  کمترى  غذاى  و  مى کردند 

بزنیم. نصف شب با هم قایق موتورى ها را به آب انداخته و رفتیم 
مقر چادر تدارکات و شبانه کلى خوراکى و تن ماهى و پتو و لباس 
و... از آنجا برداشته و به یگان خودمان آوردیم. صبح که شد دیدیم 
چادر  به  و  اومده  کى  شبانه  که  بلند شده  تدارکات  بچه هاى  داد 

تدارکات پاتک زده و هرچى گفتن ما هم به گردن نگرفتیم و ...
بعد مدتى حضور در این یگان بواسطه شور و عالقه اى که داشتم به 

عنوان مربى آموزشى انتخاب شدم.

در چه عملیات هایى حضور داشتید و چه خاطراتى دارید؟
در عملیات هاى مسلم ابن عقیل، کردستان، عملیات بدر و والفجر 

8 توفیق حضور داشتم.
در عملیات بدر به عنوان نیروى آزاد دفتر فرماندهى لشکر عاشورا 
حضور داشتم که بعد از پیشروى و جنگ هاى تن به تن در محل 
پد 5 کنار دجله پس از برخورد گلوله توپ از ناحیه چشم، کمر و 
با عمل  تهران  لبافى  نژاد  بیمارستان شهید  در  و  پا زخمى شدم 
جراحى ترکش ها را خارج کردند و بعد از مدتى کوتاه و استراحت، 
مجدد به یگان برگشته و به آموزش نیروها مشغول شدم و خودم 
نیز آموزش تخصصى غواصى زیر نظر اساتید قرارگاه نوح تا عمق 

35 مترى را به اتمام رساندم.
بعد از آن زمان عملیات والفجر 8 فرا رسیده بود و همه جا صحبت 
از یک عملیات قریب الوقوع بود. دل تو دلم نبود که من هم به این 
به محل عملیات  نهایت منتقل شدیم  اعزام شوم که در  عملیات 

والفجر 8 کنار نهرهاى آبادان متصل به رود اروند.
عملیات والفجر 8 با رمز یا فاطمه الزهرا (س) حوالى 10 شب  آغاز 
شد و ما از نهرهاى منتهى به اروند عملیات را آغاز کردیم. فرداى 
عملیات از ناحیه پهلو زخمى شدم و در حین انتقال به پشت جبهه 
داخل آمبوالنس بودم که دشمن شیمیایى زد، دکترا گفتند باید 
مجروح ها رو به تهران اعزام کنیم که من دیگه چیزى یادم نیومد. 
بیمارستان لقمان حکیم تهران چشم باز کردم که دیدم در حال 
مداوا هستم بعد از مدتى بسترى در تهران به مراغه و منزل رفتم.

چطور شد که در بازگشت دوباره به جبهه این بار با نیروهاى 
جهاد عازم شدید؟

شهید پورشریفى پل شناور و در دست احداث داشت که شب ها 
ایجاد و روزها جمع آورى مى شد، اجرا این پل به شهید دهقان داده 
شد چون اهل مراغه بود و با ایشان در ارتباط بودم به من پیام داد 
نیروى  به یک  پل  این  اجراى  براى  و گفت  دیدار کنیم  باهم  که 
کاربلد دریایى نیاز داریم و تو را در نظر گرفته ام و من هم قبول 
کردم و از مراغه نشستم پشت تویوپ ها و کنار اروند رود پیاده شدم 
حدود 18 ساعت راه افتادیم. بخاطر جزر و مد اروند فقط حدود 

یک ساعت توانستیم در روز کار کنیم...

چه خاطره اى از سردار بزرگ شهید مهدى باکرى دارید؟
قبل از عملیات بدر چند دفعه اى به پد پنج مراجعه و توصیه هایى 
را به ما کردند، از آنجایى که من نیروى آزاد فرماندهى یگان بودم 
معموال در سنگر فرماندهى حضور مى یافتم و بیشتر ارتباطات را 
مى دیدم. آقا مهدى در آن زمان به بچه ها سفارش مى کرد حرکت 
قایق ها آرام باشد چون اگر تند حرکت کنند نى هایى که در جزیزه 

بود تکان مى خورد و دشمن متوجه مى شد در این مکان تردد وجود 
دارد و ما هم اطاعت پذیر امرشان بودیم  و بعد از عملیات بنا به 
انتقال  و  تردد  جهت  به  قایق  چند  شد  قرار  مهدى  آقا  دستور 
مهمات، وسایل تدارکاتى و نیرو به آن طرف دجله، حرکت کند که 
آقا  سنگر  نزدیکه  ما  سنگر  دجله،  به  قایق ها  انداختن  آب  از  بعد 

مهدى بود.
آرامش رفتار آقا مهدى چنان نیروها را تحت تاثیر قرار مى داد که 
من با هر بار دیدن شان انرژى مى گرفتم تا اینکه قرار شد به دستور 
آقا مهدى پل نفررو به روى دجله بزنن. نیروهاى مهندسى رزمى با 
کمک نیروهاى یگان دریایى این پل نفررو رو ساختند که نیروى

پیاده و موتور سوار از آن تردد کنند. که این پل انجام شد و نیروها 
تردد کردند. اى کاش و هزاران کاش دست و پاى من مى شکست 
و به کمک ساخت آن پل نمى رفتم چرا که عزیزانى از روى پل رد 
فرمانده  دل ها  سردار  آن ها  جمله  از  برنگشتند…  دیگر  و  شدند 
شجاع آقا مهدى بود که رفتند و با تنى زخمى برگشتند و به این 

طرف دجله نرسیدند…

آیا از همرزمان خود و یا آزادگان و ایثارگران خبر دارید و با 
آنان در ارتباط هستید؟

بله این ارتباط ادامه دار هست که بیشتر دوستان زمان تحصیل و 
محل سکونت و محل کار هست و بر همین اساس نیز یگان دریایى 
لشکر عاشورا تا قبل از کرونا دورهمى هاى منظم داشت که دو ماه 
یک بار برگزار مى شد و اساسنامه این دورهمى با احترام به تمام 
عقاید و سالیق و هر مقام و منصبى را که دارا باشید در آن محفل 
یک رزمنده هستى و بازگوى خاطرات آن زمان بسیار دلنشین، زیبا 

و دلچسب است. 

در  یا  جهاد  این  است.  جهاد  حال  در  پیوسته  مسلمان  یک 
جبهه هاست یا در مقابل نفس، ضمن بیان ارزش و اهمیت 
جنگ  عرصه هاى  دالوران  بفرمایید  جهادها،  این  از  هریک 

دیروز، امروز در نبرد با نفس تا چه حد تالش مى کنند؟
ما چند نوع جهاد داریم: جهاد اصغر، جهاد اکبر. جهاد اصغر که اگر 
ما در مقابل دشمن درون خود که همان نفس اماره هست مقاومت 
و پیروز نباشیم قطعا در مقابل جهاد اصغر دچار مشکل خواهیم شد 
و در این میان یاد توصیه شهید بزرگوار حمید باکرى قائم مقام 
لشکر عاشورا که گفت دعا کنید که خداوند شهادت نصیب شما 
کند در غیر این صورت زمانى فرا مى رسد که جنگ تمام مى شود 

و رزمندگان امروز سه دسته مى شوند:
دسته اول: دسته اى که با مخالفت با گذشته خود بر مى خیزد.

زندگى  در  و  مى گزیند  بر  بى تفاوتى  راه  که  دسته اى  دوم:  دسته  
مادى غرق مى شوند و همه چیز را فراموش مى کنند.

دسته سوم: به گذشته خود وفـادار مى ماند و احساس مسئولیت 
مى کند که از شدت مصائب و غصه ها دق خواهند کرد.

پس از خداوند بخواهید که با وصال شهادت از عواقب زندگى بعد 
از جنگ در امان بمانید چون عاقبت در دسته اول و دوم ختم به 
خیر نخواهد شد و جزء دسته سوم ماندن بسیار سخت و دشوار 
خواهد بود. روحش شاد پررهرو باد  و امروزه با این دنیاى وانفسا 

نبرد با نفس بسیار مشکل شده است.
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اهل تبریز بود و نام اصلى اش ستار قره  داغى سومین پسر حاج 
در  خورشیدى   1245 مهر   28 در  که  است  داغى  قره   حسن 
روستاى بیشک شهرستان ورزقان چشم به جهان گشود، سوابق 
درگیرى هاى جنبش  تا  نوجوانى  و  کودکى  دوران  در  او  زندگى 
مشروطه چندان معلوم نیست. از اطالعات جسته و گریخته اى که 
از وى به دست آمده، درمى یابیم که او با پدر خود در روستاهاى 
بزرگترش  برادر  دو  و  او  بود.  مشغول  بزازى  به  ارسباران  اطراف 
اسب و  تیراندازى  به  وافرى  عالقه  کودکى  از  غفار  و  اسماعیل 

 سوارى داشتند و در این میان اسماعیل فرزند ارشد خانواده شب 
و روزش به اسب تازى، تیراندازى و نشست و برخاست با خوانین 
و در پى  تا سرانجام  بزرگان سپرى مى شد. همین سبب شد  و 
اعتراض به حاکم وقت دستگیر و محکوم به اعدام شود. گفته شد 
اسماعیل به ارتباط و پناه دادن به فردى به نام قاچاق فرهاد که 
از مخالفان و ناراضیان بود، متهم است و به همین جرم کشته شد. 
این امر در دل ستارخان به تقویت روحیه مقاومتش در برابر قاجار 
مهاجرت  تبریز  به  خانواده خود  همراه  به  کرد. ستارخان  کمک 
کرد. او در محله امیرخیز اقامت گزید و در زمره لوطیان تبریز قرار 
گرفت. البته لوطیان تبریز دو مذهب مرام داشتند که شیخیه و 
شرعیه بودند و ستار در زمره لوطى هاى شیخیه بود. وى مدتى 
عتبات  به  آنجا  از  بود،  خراسان  حاکم  سواران  تفنگچیان  جز 
به  و  بازگشت  تبریز  به  چندى  از  پس  کرد،  سفر  عراق  عالیات 
مباشرى امالك محمدتقى صراف مشغول شد. سپس به توصیه 
رضاقلى خان سرتیپ وارد خدمت ژاندارمرى شد و حفاظت راه 
توجه  مورد  بعد  چندى  گردید.  محول  او  به  خوى  و  مرند 
مظفرالدین میرزا (ولیعهد) قرار گرفت، ضمن دریافت لقب خان، 
بنابر  ستارخان  گردید.  محسوب  تبریز  در  ولیعهد  تفنگداران  از 
عادت لوطى گرى در دفاع از مظلومان در برابر حکومت در پس 
یکى از درگیرى هاى خود با مامورین محمدعلى میرزا (ولیعهد) 
در تبریز، مورد تعقیب قرار گرفت، مدتى به عیارى مشغول شد، 
و  بازگشت  به شهر  معتمدین محل  و  بزرگان  با وساطت  سپس 
داللى اسب را پیشه خود کرد. او به درستى و امانتدارى در تبریز 
شهرت داشت به همین دلیل مالکان، حفاظت از اموال خود را به 
فنون  در  مهارت  و  شجاعتش  به  آمیخته  هوش  مى سپردند.  او 
جنگى و اعتقادات مذهبى و وطن دوستى اش، وى را به سردار 

ملى تبدیل کرد.
و  تهران  در  شاه  محمدعلى  علیه  مشروطه  انقالب  شروع  با 
سرکوب  و  مبارزه  به  قاجار  شاه  کشور،  سراسر  در  آن  گسترش 
مشروطه خواهان پرداخت. مجاهدین و آزادى خواهان آذربایجان، 
به فرماندهى ستارخان و باقرخان به حمایت از مشروطیت قیام 
نمودند و در مقابل قواى 35 تا 40 هزار نفرى اعزامى محمدعلى 
شاه و خوانین محلى به فرماندهى عین الدوله که براى سرکوبى 
قیام تبریز اعزام شده بودند به شدت مقاومت کردند و از تسلط 

آن ها به شهر ممانعت نمودند.
 تبریز به مدت 11 ماه توسط سپاه دولتى محمدعلى شاه قاجار 
آمد.  عمل  به  جلوگیرى  شهر  به  آذوقه  ورود  از  و  شد  محاصره 
او در مدت  زندگى بر مردم بسیار سخت و طاقت فرسا گردید. 

یازده ماه استبداد صغیر یعنى از تیر 1287 تا خرداد 1288ش با 
و  داشت  عهده  بر  را  تبریز  مجاهدین  رهبرِى  باقرخان  همراهى 
مقاومت شدید و طاقت فرساى اهالى تبریز در مقابل سى و پنج 
با راهنمایى و رهبرى او انجام  الى چهل هزار نفر سپاه دولتى، 
گرفت، به طورى که شهرت او به خارج از مرزهاى کشور رسید و 
در غالب جراید اروپایى و آمریکایى هر روز نام او با خط درشت 
مطالبى  وى  سرسختانه  مقاومت هاى  درباره ى  و  مى شد  ذکر 
طرفدارى  داشت،  شیخیه  مرام  که  ستارخان  مى یافت.  انتشار 
تعدادى از مراجع تقلید شیعه طرفدار مشروطه را پشت سر خود 
مى دید از جمله ثقه االسالم و به ویژه حمایت هاى آیات ثالث را 
مشاهده مى کرد از حیث مبارزه تقویت روحى مى شد و همواره 
مى گفت من در پى اجراى احکام حجج و علماى نجف بخصوص 
آخوند خراسانى هستم. علماى مشروطه خواه نجف نیز در عصر 
جبهه  تقویت  براى  را  طالب  و  علما  از  تعدادى  صغیر  استبداد 
تبریز به این ناحیه گسیل داشتند که مشهورترین آن ها آیت اهللا 
سید على تبریزى مشهور به سید على داماد بود که به همراه خود 
داشت.  همراه  به  را  دیگر  تعدادى  و  عمارلویى  احمدخان  میرزا 
دولت  موافقت  با  روسیه  قواى  تبریز  محاصره  ماه ها  از  پس 
سوى  به  و  گذشتند  مرز  از  قاجار،  شاه  محمدعلى  و  انگلستان 
تبریز حرکت کردند و راه جلفا را باز کرد. در نتیجه محاصره شهر 
مخالف  محلى  خوانین  و  شاه  دولتى  سربازان  و  رسید  پایان  به 
که  نقشى  ترتیب  بدین  شدند.  دور  تبریز  اطراف  از  مشروطیت 
به  داشتند  تبریز  در  مشروطه  از  دفاع  در  باقرخان  و  ستارخان 
ترك  دستور  دولتى  نیروهاى  به  شاه  محمدعلى  رسید.  پایان 
تبریز  وارد  و  دادند  ادامه  پیشروى  به  روس ها  اما  داد  محاصره 
شدند، ستارخان حاضر به اطاعت از دولت روس نشد و به مبارزه 
مشروطه  انقالبیون  پیروزى  از  پس  پرداخت.  متجاوزان  علیه 
تیر  اواخر  در  تهران  فتح  در  اصفهان  بختیارى  و  شمال  گیالن 
غربى  مناطق شمال  تزارى  روسیه ى  قاجار؛  شاه  و خلع   1288
ایران را در اشغال خود داشت و طبق توافق پنهانى با انگلیس در 
تبریز حضور داشت.  و  اردبیل  آذربایجان  ایران هنوز در  تقسیم 
آیت اهللا  دعوت  بنابر  و  روس  دولت  دسیسه هاى  و  ظلم  بواسطه 
محمدکاظم خراسانى، ستارخان تصمیم به حرکت به تهران مى

 نماید. روز شنبه 7 ربیع االول سال 1328ق در شب عید نوروز 
1289، جمعیت زیادى از مردم و رجال شهر از جمله یپرم خان 
درمیان  آنان  و  شدند  جمع  باقرخان  و  ستارخان  با  وداع  براى 
تهران  به سوى  و  آمدند  بیرون  از منزل خود  هلهله ى جمعیت 
حرکت کردند. در بین راه نیز در شهرهاى میانه، زنجان، قزوین 
ضد  آزادى خواه  مجاهد  دو  این  از  باشکوهى  استقبال  کرج  و 
استبداد، به عمل آمد و هنگام ورود به تهران نیمى از شهر براى 
استقبال شتافتند و در طول مسیر چادرهاى پذیرایى آراسته با 
انواع تزیینات، و طاق نصرت هاى زیبا و قالى هاى گران قیمت و 
چلچراغ هاى رنگارنگ گستردند. در سرتاسر خیابان هاى ورودى 
شهر، تابلوهاى زنده باد ستارخان و زنده باد باقرخان مشاهده مى

 شد. تهران آن روز سرتاسر جشن و سرور بود. ستارخان پس از 
تهران  مقیم  آذربایجانى هاى  چادر  در  که  مفصلى  ناهار  صرف 

تدارك دیده  شده  بود به سوى محلى که براى اقامتش در منزل 
صاحب اختیار در نظر گرفته بودند رهسپار شد. سرداران مدت 
یک ماه مهمان دولت بودند، اما به دلیل وجود سربازان و کمى 
جا دولت، محل باغ اتابک را به اسکان ستارخان و یارانش و محل 
عشرت آباد را به باقرخان و یارانش اختصاص داد. پس از چند 
روزى که نیروهاى هر دو طرف در محل هاى تعیین شده اسکان 
یافتند مجلس طرحى را تصویب نمود که به موجب آن تمامى 
مجاهدین و مبارزین غیرنظامى از جمله افراد ستارخان و خود او 
مى بایست سالح هاى خود را تحویل دهند. این تصمیم به دلیل 
میرزاعلى  و  بهبهانى  عبداهللا  سید  ترور  و  ناگوار  حوادث  بروز 
یاران  اما  بود.  گرفته  شده   از سران مشروطه  تربیت  محمدخان 
تدریج  به  کردند.  خوددارى  امر  این  پذیرفتن  از  ستارخان 
به ستارخان و  بودند  این طرح مخالف  با  مجاهدین دیگرى که 
یارانش پیوستند و این امر موجب هراس دولت انقالب مشروطه 
هجرى   1289 مرداد  شانزدهم  ظهر  بعداز  انجام  سر  شد. 
خورشیدى قواى دولت مشروطه، که جمعا سه هزار نفر مى شدند 
به فرماندهى یپرم خان، یار قدیمى ستارخان در تبریز و رییس 
بار  از چند  و پس  کردند  محاصره  را  اتابک  باغ  وقت،  نظمیه ى 
قواى  بین  و جنگ  گرفت  باغ صورت  به  نظامیان  پیغام، هجوم 
دولتى و مجاهدین آغاز گشت. در این جنگ قواى دولتى از چند 
عراده توپ و پانصد مسلسل شصت تیر استفاده کردند و به فاصله 
4 ساعت 300 نفر از افراد حاضر در باغ کشته شدند. در یکى از 
راهروهاى عمارت از پشت سرتیرى به پاى ستارخان اصابت کرد 
و مجروح شد. اندکى بعد قواى دولتى او را دستگیر کردند و به 
خلع  به  ناچار  اتباعش  و  خود  و  بردند  السلطنه  صمصام  منزل 
از این وقایع، ستارخان در تهران خانه  نشین  سالح شدند. بعد 
را  خود  تالش  تمام  او  پاى  مداواى  براى  حاذق  پزشکان  شد؛ 
کردند، بر اثر اصابت گلوله هر دو استخوان ساق پا شکسته  بود و 
الدوله،  (لقمان  معالج  پزشکان  بار  دو  بود،  عفونت  دچار  زخم 
حسین خان نظام الحکما، و دو پزشک خارجى) اقدام به عمل 
جراحى و تمیز کردن زخم نمودند و پس از مدتى، شکستگى و 
زخم بهبودى نسبى پیدا کرد و با وجود کوتاهى پا مى توانست با 
عصا راه برود. ستارخان پس از این واقعه نزدیک به چهار سال 
آمادگى  اعالم  و  اجنبى  دفع  براى  مکاتباتى  کرد؛ حتى  زندگى 
براى رفع اشغال و فجایع روس ها در آذربایجان، با دولت مرکز 

حتى عین الدوله داشت که ترتیب اثرى بر آن ها داده نشد. 
عاقبت ستارخان در تاریخ 25 آبان 1293 با تمام مجاهدت ها و 
ایثارش در راه وطن، غریبانه در تهران درگذشت. آرامگاه وى در 
است.  واقع  رى  شهر  عبدالعظیم  شاه  حرم  کنار  در  باغ طوطى 
نوادگان ستارخان چندین مرتبه سعى کردند با کسب مجوزهاى 
شرعى، پیکر وى را به تبریز منتقل کنند که موفق نشدند. خانه 
شمس  خیابان  امیرخیز  محله ى  در  موزه  عنوان  به  ستارخان 
تبریزى نرسیده به میدان پنجم مرداد (منجم) کوچه ستارخان 
به روى بازدید همگان باز است. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

منابع:
رجال آذربایجان – مهدى مجتهدى

همچون  که  است  دلیرانى  و  دالوران  مهد  آذربایجان 
بوم  و  مرز  این  تاریخ  صفحات  در  همواره  ستاره 
درخشیده اند. تاریخ را شاید بتوان بزرگترین وفادار به 
قهرمانانش دانست، زیرا هر یک از اساطیر خود را براى 
همیشه در دل صفحاتش زنده نگاه مى دارد؛ ستارخان 
یا همان سردار ملى یکى از همان افرادى بود که تاریخ 
به  را  راه استقالل وطن  ایثارگرى هایش در  و  او  هرگز 
دست فراموشى نخواهد سپرد. در این شماره از نشریه 
پانار به بهانه ى زادروز ستارخان برآن شدیم تا به شرح 
ملى  سردار  مجاهدت هاى  و  زندگینامه  از  مختصرى 

بپردازیم.

به بهانه 28 مهرماه زادروز

سردارملى
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اهل تبریز بود و نام اصلى اش ستار قره  داغى سومین پسر حاج 
در  خورشیدى   1245 مهر   28 در  که  است  داغى  قره   حسن 
روستاى بیشک شهرستان ورزقان چشم به جهان گشود، سوابق 
درگیرى هاى جنبش  تا  نوجوانى  و  کودکى  دوران  در  او  زندگى 
مشروطه چندان معلوم نیست. از اطالعات جسته و گریخته اى که 
از وى به دست آمده، درمى یابیم که او با پدر خود در روستاهاى 
بزرگترش  برادر  دو  و  او  بود.  مشغول  بزازى  به  ارسباران  اطراف 
اسب و  تیراندازى  به  وافرى  عالقه  کودکى  از  غفار  و  اسماعیل 
 سوارى داشتند و در این میان اسماعیل فرزند ارشد خانواده شب 
و روزش به اسب تازى، تیراندازى و نشست و برخاست با خوانین 
و در پى  تا سرانجام  بزرگان سپرى مى شد. همین سبب شد  و 
اعتراض به حاکم وقت دستگیر و محکوم به اعدام شود. گفته شد 
اسماعیل به ارتباط و پناه دادن به فردى به نام قاچاق فرهاد که 
از مخالفان و ناراضیان بود، متهم است و به همین جرم کشته شد. 
این امر در دل ستارخان به تقویت روحیه مقاومتش در برابر قاجار 
مهاجرت  تبریز  به  خانواده خود  همراه  به  کرد. ستارخان  کمک 
کرد. او در محله امیرخیز اقامت گزید و در زمره لوطیان تبریز قرار 
گرفت. البته لوطیان تبریز دو مذهب مرام داشتند که شیخیه و 
شرعیه بودند و ستار در زمره لوطى هاى شیخیه بود. وى مدتى 
عتبات  به  آنجا  از  بود،  خراسان  حاکم  سواران  تفنگچیان  جز 
به  و  بازگشت  تبریز  به  چندى  از  پس  کرد،  سفر  عراق  عالیات 
مباشرى امالك محمدتقى صراف مشغول شد. سپس به توصیه 
رضاقلى خان سرتیپ وارد خدمت ژاندارمرى شد و حفاظت راه 
توجه  مورد  بعد  چندى  گردید.  محول  او  به  خوى  و  مرند 
مظفرالدین میرزا (ولیعهد) قرار گرفت، ضمن دریافت لقب خان، 
بنابر  ستارخان  گردید.  محسوب  تبریز  در  ولیعهد  تفنگداران  از 
عادت لوطى گرى در دفاع از مظلومان در برابر حکومت در پس 
یکى از درگیرى هاى خود با مامورین محمدعلى میرزا (ولیعهد) 
در تبریز، مورد تعقیب قرار گرفت، مدتى به عیارى مشغول شد، 
و  بازگشت  به شهر  معتمدین محل  و  بزرگان  با وساطت  سپس 
داللى اسب را پیشه خود کرد. او به درستى و امانتدارى در تبریز 
شهرت داشت به همین دلیل مالکان، حفاظت از اموال خود را به 
فنون  در  مهارت  و  شجاعتش  به  آمیخته  هوش  مى سپردند.  او 
جنگى و اعتقادات مذهبى و وطن دوستى اش، وى را به سردار 

ملى تبدیل کرد.
و  تهران  در  شاه  محمدعلى  علیه  مشروطه  انقالب  شروع  با 
سرکوب  و  مبارزه  به  قاجار  شاه  کشور،  سراسر  در  آن  گسترش 
مشروطه خواهان پرداخت. مجاهدین و آزادى خواهان آذربایجان، 
به فرماندهى ستارخان و باقرخان به حمایت از مشروطیت قیام 
نمودند و در مقابل قواى 35 تا 40 هزار نفرى اعزامى محمدعلى 
شاه و خوانین محلى به فرماندهى عین الدوله که براى سرکوبى 
قیام تبریز اعزام شده بودند به شدت مقاومت کردند و از تسلط 

آن ها به شهر ممانعت نمودند.
 تبریز به مدت 11 ماه توسط سپاه دولتى محمدعلى شاه قاجار 
آمد.  عمل  به  جلوگیرى  شهر  به  آذوقه  ورود  از  و  شد  محاصره 
او در مدت  زندگى بر مردم بسیار سخت و طاقت فرسا گردید. 

یازده ماه استبداد صغیر یعنى از تیر 1287 تا خرداد 1288ش با 
و  داشت  عهده  بر  را  تبریز  مجاهدین  رهبرِى  باقرخان  همراهى 
مقاومت شدید و طاقت فرساى اهالى تبریز در مقابل سى و پنج 
با راهنمایى و رهبرى او انجام  الى چهل هزار نفر سپاه دولتى، 
گرفت، به طورى که شهرت او به خارج از مرزهاى کشور رسید و 
در غالب جراید اروپایى و آمریکایى هر روز نام او با خط درشت 
مطالبى  وى  سرسختانه  مقاومت هاى  درباره ى  و  مى شد  ذکر 
طرفدارى  داشت،  شیخیه  مرام  که  ستارخان  مى یافت.  انتشار 
تعدادى از مراجع تقلید شیعه طرفدار مشروطه را پشت سر خود 
مى دید از جمله ثقه االسالم و به ویژه حمایت هاى آیات ثالث را 
مشاهده مى کرد از حیث مبارزه تقویت روحى مى شد و همواره 
مى گفت من در پى اجراى احکام حجج و علماى نجف بخصوص 
آخوند خراسانى هستم. علماى مشروطه خواه نجف نیز در عصر 
جبهه  تقویت  براى  را  طالب  و  علما  از  تعدادى  صغیر  استبداد 
تبریز به این ناحیه گسیل داشتند که مشهورترین آن ها آیت اهللا 
سید على تبریزى مشهور به سید على داماد بود که به همراه خود 
داشت.  همراه  به  را  دیگر  تعدادى  و  عمارلویى  احمدخان  میرزا 
دولت  موافقت  با  روسیه  قواى  تبریز  محاصره  ماه ها  از  پس 
سوى  به  و  گذشتند  مرز  از  قاجار،  شاه  محمدعلى  و  انگلستان 
تبریز حرکت کردند و راه جلفا را باز کرد. در نتیجه محاصره شهر 
مخالف  محلى  خوانین  و  شاه  دولتى  سربازان  و  رسید  پایان  به 
که  نقشى  ترتیب  بدین  شدند.  دور  تبریز  اطراف  از  مشروطیت 
به  داشتند  تبریز  در  مشروطه  از  دفاع  در  باقرخان  و  ستارخان 
ترك  دستور  دولتى  نیروهاى  به  شاه  محمدعلى  رسید.  پایان 
تبریز  وارد  و  دادند  ادامه  پیشروى  به  روس ها  اما  داد  محاصره 
شدند، ستارخان حاضر به اطاعت از دولت روس نشد و به مبارزه 
مشروطه  انقالبیون  پیروزى  از  پس  پرداخت.  متجاوزان  علیه 
تیر  اواخر  در  تهران  فتح  در  اصفهان  بختیارى  و  شمال  گیالن 
غربى  مناطق شمال  تزارى  روسیه ى  قاجار؛  شاه  و خلع   1288
ایران را در اشغال خود داشت و طبق توافق پنهانى با انگلیس در 
تبریز حضور داشت.  و  اردبیل  آذربایجان  ایران هنوز در  تقسیم 
آیت اهللا  دعوت  بنابر  و  روس  دولت  دسیسه هاى  و  ظلم  بواسطه 
محمدکاظم خراسانى، ستارخان تصمیم به حرکت به تهران مى

 نماید. روز شنبه 7 ربیع االول سال 1328ق در شب عید نوروز 
1289، جمعیت زیادى از مردم و رجال شهر از جمله یپرم خان 
درمیان  آنان  و  شدند  جمع  باقرخان  و  ستارخان  با  وداع  براى 
تهران  به سوى  و  آمدند  بیرون  از منزل خود  هلهله ى جمعیت 
حرکت کردند. در بین راه نیز در شهرهاى میانه، زنجان، قزوین 
ضد  آزادى خواه  مجاهد  دو  این  از  باشکوهى  استقبال  کرج  و 
استبداد، به عمل آمد و هنگام ورود به تهران نیمى از شهر براى 
استقبال شتافتند و در طول مسیر چادرهاى پذیرایى آراسته با 
انواع تزیینات، و طاق نصرت هاى زیبا و قالى هاى گران قیمت و 
چلچراغ هاى رنگارنگ گستردند. در سرتاسر خیابان هاى ورودى 
شهر، تابلوهاى زنده باد ستارخان و زنده باد باقرخان مشاهده مى

 شد. تهران آن روز سرتاسر جشن و سرور بود. ستارخان پس از 
تهران  مقیم  آذربایجانى هاى  چادر  در  که  مفصلى  ناهار  صرف 

تدارك دیده  شده  بود به سوى محلى که براى اقامتش در منزل 
صاحب اختیار در نظر گرفته بودند رهسپار شد. سرداران مدت 
یک ماه مهمان دولت بودند، اما به دلیل وجود سربازان و کمى 
جا دولت، محل باغ اتابک را به اسکان ستارخان و یارانش و محل 
عشرت آباد را به باقرخان و یارانش اختصاص داد. پس از چند 
روزى که نیروهاى هر دو طرف در محل هاى تعیین شده اسکان 
یافتند مجلس طرحى را تصویب نمود که به موجب آن تمامى 
مجاهدین و مبارزین غیرنظامى از جمله افراد ستارخان و خود او 
مى بایست سالح هاى خود را تحویل دهند. این تصمیم به دلیل 
میرزاعلى  و  بهبهانى  عبداهللا  سید  ترور  و  ناگوار  حوادث  بروز 
یاران  اما  بود.  گرفته  شده   از سران مشروطه  تربیت  محمدخان 
تدریج  به  کردند.  خوددارى  امر  این  پذیرفتن  از  ستارخان 
به ستارخان و  بودند  این طرح مخالف  با  مجاهدین دیگرى که 
یارانش پیوستند و این امر موجب هراس دولت انقالب مشروطه 
هجرى   1289 مرداد  شانزدهم  ظهر  بعداز  انجام  سر  شد. 
خورشیدى قواى دولت مشروطه، که جمعا سه هزار نفر مى شدند 
به فرماندهى یپرم خان، یار قدیمى ستارخان در تبریز و رییس 
بار  از چند  و پس  کردند  محاصره  را  اتابک  باغ  وقت،  نظمیه ى 
قواى  بین  و جنگ  گرفت  باغ صورت  به  نظامیان  پیغام، هجوم 
دولتى و مجاهدین آغاز گشت. در این جنگ قواى دولتى از چند 
عراده توپ و پانصد مسلسل شصت تیر استفاده کردند و به فاصله 
4 ساعت 300 نفر از افراد حاضر در باغ کشته شدند. در یکى از 
راهروهاى عمارت از پشت سرتیرى به پاى ستارخان اصابت کرد 
و مجروح شد. اندکى بعد قواى دولتى او را دستگیر کردند و به 
خلع  به  ناچار  اتباعش  و  خود  و  بردند  السلطنه  صمصام  منزل 
از این وقایع، ستارخان در تهران خانه  نشین  سالح شدند. بعد 
را  خود  تالش  تمام  او  پاى  مداواى  براى  حاذق  پزشکان  شد؛ 
کردند، بر اثر اصابت گلوله هر دو استخوان ساق پا شکسته  بود و 
الدوله،  (لقمان  معالج  پزشکان  بار  دو  بود،  عفونت  دچار  زخم 
حسین خان نظام الحکما، و دو پزشک خارجى) اقدام به عمل 
جراحى و تمیز کردن زخم نمودند و پس از مدتى، شکستگى و 
زخم بهبودى نسبى پیدا کرد و با وجود کوتاهى پا مى توانست با 
عصا راه برود. ستارخان پس از این واقعه نزدیک به چهار سال 
آمادگى  اعالم  و  اجنبى  دفع  براى  مکاتباتى  کرد؛ حتى  زندگى 
براى رفع اشغال و فجایع روس ها در آذربایجان، با دولت مرکز 

حتى عین الدوله داشت که ترتیب اثرى بر آن ها داده نشد. 
عاقبت ستارخان در تاریخ 25 آبان 1293 با تمام مجاهدت ها و 
ایثارش در راه وطن، غریبانه در تهران درگذشت. آرامگاه وى در 
است.  واقع  رى  شهر  عبدالعظیم  شاه  حرم  کنار  در  باغ طوطى 
نوادگان ستارخان چندین مرتبه سعى کردند با کسب مجوزهاى 
شرعى، پیکر وى را به تبریز منتقل کنند که موفق نشدند. خانه 
شمس  خیابان  امیرخیز  محله ى  در  موزه  عنوان  به  ستارخان 
تبریزى نرسیده به میدان پنجم مرداد (منجم) کوچه ستارخان 
به روى بازدید همگان باز است. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

منابع:
رجال آذربایجان – مهدى مجتهدى
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مجازى  منابع   IaaS است.  ابرى  رایانش  اصلى  زیرساخت   IaaS

همچون سخت افزار، تجهیزات شبکه، ماشین ها و امکانات ذخیره 
سازى داده ها را فراهم مى کند. با استفاده از این سرویس، کاربران 
از  نیاز،  مورد  افزارى  سخت  زیرساخت  تامین  بر  عالوه  مى توانند 
خدمات ابرى همچون نگهدارى، ارتقاء سخت افزار و بهره گیرى از 
امکانات مدل هاى جدید سخت افزارها استفاده نمایند. این منابع 
سخت افزارى را مى توان به راحتى بسته به تقاضاى واقعى مشترى 
کاهش یا افزایش داد که باعث به حداقل رساندن هزینه ها مى شود. 
نوع  این  از  کننده  استفاده  شرکت هاى  براى   IaaS اصلى  مزیت 
خدمات، کاهش هزینه هاى خرید و نگهدارى سخت افزار مى باشد. 
که  محدود  بودجه  با  کوچک  شرکت هاى  براى  ویژه  به  امر  این 

توانایى خرید تجهیزات را ندارند بسیار مهم است.

شکل 1: مدل سرویس گرا رایانش ابرى

3- مدل هاى مبتنى بر استقرار رایانش ابرى
مدل هاى مبتنى بر استقرار محیط هاى رایانش ابرى را مى توان به 
نشان  استقرار  مدل هاى   .[18] کرد  اصلى طبقه بندى  مدل  چهار 
ابرى  وسرویس هاى  خدمات  کاربران  دسترسى  چگونگى  دهنده 
اساس  بر  واقعى،  دنیاى  در  ابرى موجود  هستند [19]. مدل هاى 
خصوصى   ،(Public) عمومى  شده اند:  نام گذارى  آن ها  مشخصات 

.[20] (Hybrid) و ترکیبى (Social) اجتماعى ،(Private)
: (Public)الف) مدل ابر عمومى

مدل عمومى به مفهوم سنتى ابر اشاره دارد. این بدان معناست که 
ابر  مجازى  منابع  به  آزادانه  که  دارند  را  فرصت  این  کاربران 
مایکروسافت  آمازون،  گوگل،   .[19] باشند  داشته  دسترسى 
 [15] (Google App Engine) و موتور اپلیکیشن گوگل (Azure)آژور
نمونه هایى از مدل هاى ابر عمومى هستند. به طور معمول، در هر 
داشته  نیاز  ابر  عمومى  مدل هاى  به  کاربران  که  زمان  هر  و  کجا 
باشند، این سـرویس ها با اتصـال به اینتـرنت در دسـترس قـرار 
از  مى گیرند [12]. امروزه بخش هاى مدیریتى، آموزشى و دولتى 
مزایاى مدل عمومى مانند اثربخشى هزینه، انعطاف پذیرى، قابلیت 
اطمینان، دسترسى بدون محدودیت مکان، مقیاس پذیرى باال بهره 
مى برند [12، [15]، [19]. الزم به ذکر است که محدودیت هایى 
مانند قابلیت سفارشى سازى کمتر و مسائل امنیتى از معایب این 

مدل است [12]، [15]، [19].
ب) مدل ابر خصوصى

یک  داخل  از  فقط  که  است  ابر  از  مجزایى  شکل  خصوصى  ابر 
سازمان یا شرکت از طریق کاربران آن قابل دسترسى و تغییر است 
[18]. به عبارت دیگر، مدل ابرهاى خصوصى/ داخلى توسط واحد 

اجرا مى شود [18]. سـازمان ها  و  IT سازمان هاى مربوطه کنترل 
مى توانند با کمک این مدل ابرى کارایى سخت افزارهاى موجود 
را  وضعیت سرویس دهى خود  نتیجه  در  و  داده  افزایش  را  خود 
بهبود بخشند. [22]. کاهش هزینه هاى سربار ادارى و اتوماسیون 
فرایند از دیگر مزایاى مدل ابر خصوصى است. با این حال، هنوز 
سرمایه گذارى  ویژه  به  دارد،  وجود  مدل  این  در  محدودیت هایى 
ابرى  مدل  مدیریت  هزینه  و  اولیه  ساخت  براى  نیاز  مورد  اولیه 
از  یکى   Eucalyptus Systems  .[22]  ،[18] متخصصین  توسط 

بهترین نمونه هاى مدل ابر خصوصى است [21].
ج) مدل ابر ترکیبى

خدمات وب آمازون (AWS) نمونه خوبى از یک مدل ترکیبى است 
و  خصوصى  مدل هاى  بین  جایى  در  ترکیبى  مدل   .[23]  ،[15]
عمومى [18] قرار مى گیرد که در شکل 2 نشان داده شده است. 
و  فعالیت ها  منابع،  مى توانند  سازمان ها  ترکیبى،  ابرى  مدل  در 
خدمات حیاتى خود را با استفاده از قابلیت هاى خصوصى یک مدل 
ترکیبى استفاده کنند، در حالى که منابع، فعالیت ها و خدمات غیر 
حیاتى با استفاده از امکانات ابر عمومى قابل بهره بردارى مى باشد 
پذیرى،  انعطاف  هیبریدى  مدل  مزیت  مهم ترین   .[24]  ،[15]
مقیاس پذیرى باال و کاهش هزینه است. مشکالت شبکه، امنیت و 

وابستگى در زیرساخت از نقاط ضعف این مدل است [12]. 

شکل 2: مدل ابر ترکیبى
د) مدل ابر اجتماعى

جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  توسط  لینکدین  و  فیس بوك 
استفاده مى شود و نمونه اى از این مدل ابرى است [15]. مدل ابر 
بین  اطالعات  و  منابع  داده ها،  اشتراك گذارى  به  امکان  اجتماعى 
امکان  با  و  هزینه  کاهش  رویکرد  با  سازمان ها  داخل  کاربران 
مدیریت برون سپارى شده، تسهیالتى را براى سازمان ها بمنظور 
دسترسى به خدمات اشتراك داده درون سازمانى فراهم مى کند، 
اینـکه همه  به  تـوجه  با  اجتماعـى  [19] [15]، [18].. در مدل 
داده ها در یک مکان ذخیره مى شوند امکان دسترسى خارجى به 
اطالعات توسط کاربران (غیر پرسنل) وجود دارد. کاربران این مدل 
باید مراقب داده هاى ذخیره شده  خود باشند [15]. شکل 3 رابطه 
را  ابرى  رایانش  استقرار  هاى  مدل  و  گرا  سرویس  مدل هاى  بین 

توضیح مى دهد.

- مزایا و معایب رایانش ابرى
الف) مزایا

 مطالعات قبلى نشان مى دهد که رایانش ابرى مزایاى مهم مختلفى 
دارد که به اختصار به آن مـى پردازیـم [25] اولیـن و مهـم تـرین

چکیده
از  که  است  شبکه هایى  براى  مناسب  بستر  یک  ابرى  رایانش 
مجازى  پیکربندى  قابل  محاسباتى  منابع  مشترك  مجموعه هاى 
مانند سرورها، شبکه ها، دستگاه هاى ذخیره سازى، برنامه ها و غیره 
استفاده مى کنند. تکنولوژى ابر به عنوان یک بستر، امکانى براى 
شرکت ها و سازمان ها ایجاد مى کند تا بتوانند به منابع زیرساختى 
شرکت بدون نیاز به هزینه و بدون محدودیت زمانى و مکانى به این 
منابع دسترسى داشته باشند. رایانش ابرى براى غلبه بر مشکالت 
در حوزه هاى مختلف فناورى اطالعات مانند سیستم هاى اطالعات 
سامانه  الکترونیک،  دولت  علمى،  تحقیقات   ،(GIS) جغرافیایى 
برنامه هاى کاربردى وب، فناورى  ERP، توسعه  پشتیبانى تصمیم، 
موبایل و غیره مى تواند مفید باشد. شرکت ها مى توانند از خدمات 
با  Big) و  Data) از داده ها ابرى براى ذخیره حجم باالیى  رایانش 
دسترسى بدون محدودیت زمانى و مکانى، استفاده کنند. این مقاله 
عالوه بر مرورى گذرا بر محاسبات ابرى، انواع آن، اصول، مزایا و 
معایب این سرویس، چندین نمونه از کاربردهاى مهندسى رایانش 
ابرى را ارائه کرده و پیشنهاداتى را براى کاربردهاى احتمالى آینده 

در زمینه مهندسى ارائه مى کند.

1- مقدمه
طى چند دهه اخیر، سرعت پیشرفت فناورى اینترنت در جنبه هاى 
مختلف دستخوش تحوالت سریعى شده است. پیشرفت هاى اخیر 
در زمینه فناورى اطالعات، شیوه زندگى مردم را دستخوش تحول 
اساسى کرده است. این پیشرفت هاى تکنولوژى مانند رایانش ابرى، 
منابع  از  بى نهایتى  مقدار  به  تا  مى سازد  قادر  را  اینترنت  کاربران 
مکانى،  و  زمانى  محدودیت  هیچ  بدون  نرم افزارى  و  سخت افزارى 
زندگى  ناپذیر  جدایى  عنصر  به  اینترنت  باشند.  داشته  دسترسى 
روزمره مردم تبدیل شده است و رایانش ابرى مهم ترین موضوعى 

است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
به سمت بخش  ابرى  رایانش  تغییر رویکرد  با  اخیر،  در سال هاى 
قابل  میزان  به  را  حوزه  این  گزاف  هزینه هاى  اطالعات،  فناورى 
براى کسب و کارهاى  امکانات جدیدى را  توجهى کاهش داده و 
نرم و  هزینه هاى سخت افزارى  [1].کاهش  مى کند  معرفى  جدید 

افزارهاى تخصصى و کاربردى،  نیاز به الیسنس نرم   افزارى، عدم 
کاهـش هزینـه هاى نگهــدارى زیـرسـاخت ها،  دسـترسـى بدون 
محدودیت مکانى و غیره از مزایاى عمده رایانش ابرى است [1]، 
 ،(App Engine) گـوگـل  همچـون  تکنـولـوژى  غـول هـاى   .[2]
IBM (Blue Cloud آفیس)،  ابرى  (نسخه  مایکروسافت 
Amazon)  از این فناورى بى بهره  Cloud) و آمازون (infrastructure

نبوده و سرویس هاى متنوعى را ارائه داده اند [3]-[5].  تکنولوژى 
ابر با ارائه خدمات استیجارى مانند وب سرویس ها و اپلیکیشن ها 
به جاى خرید، خدمات مستقل از زمان و مکان را در اختیار کاربران 
قرار مى دهد که این مجازى سازى منابع، یک مفهوم اساسى در 
ابرى  رایانش  گفت  مى توان  واقع،  در   .[7] است  ابرى  رایانش 

ترکیبى از خدمات فناورى اطالعات و بستر ذخیره سازى مبتنى بر 
کاربران  به  پویا  صورت  به  را  منابع  ابرى  رایانش   .[8] است  وب 
تخصیص داده و با نظارت مستمر، عملکرد آن ها را کنترل مى کند 
اصلى  استراتژى هاى  از  دیگر  یکى  مکان  از  کاربر  استقالل   .[9]
تکنولوژى ابر است [10]، [11]. مدل هاى ابرى به دو دسته اصلى 
بر  دسته بندى مى شوند: مدل هاى سرویس گرا و مدل هاى مبتنى 
استقرار. مدل سرویس گرا شامل سه مدل فرعى و مدل هاى مبتنى 
اختصار  به  زیر  در  که  است  فرعى  مدل  چهار  شامل  استقرار  بر 

توضیح داده شده است.

2- مدل هاى سرویس گرا براى رایانش ابرى
مطابق شکل 1، نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS)،  بستر به عنوان 
سرویس (PaaS)، و زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS) سه مدل 

سرویس گرا براى رایانش ابرى هستند [12]-[14].
(SaaS) الف) نرم افزار به عنوان سرویس

SaaS به عنـوان "اجاره نرم افزار بر حسـب تقاضـا" [6] شـناخته 

مى شود. به این معنى که مدل SaaS امکاناتى را براى کاربران فراهم 
مى کند تا بتوانند یک نرم افزار را بر اساس تقاضا در محیط هاى 
را  امکاناتى  این سرویس  کنند.  دانلود  یا  کرده  خریدارى  مختلف 
براى کنترل و اجراى برنامه هاى خریدارى شده یا دانلود شده به 
Google Apps، ،365 Microso� O�ce .[12] کاربران ارائه مى دهد
Gmail، NetSuite ،[16] GT Nexus، OnLive، Marketo، Trade Card

و SalesForce [12] نمونه هایى از این برنامه هاى کاربردى هستند 
SaaS استفاده مى کنند. از آنجایى که برنامه هاى SaaS که از مدل

عمدتا در فضاى ابرى میزبانى مى شوند و معموال از سخت افزارهاى 
از  استفاده  در  طبـیعى  تاخیر  یک  نمى کنند،  استـفاده  کاربران 
در   SaaS مدل  تاخیـر،  این  به  توجه  با  مى شـود.  ایجـاد  برنامه ها 
برنامه هاى بالدرنگ، جایى که زمان پاسخ دهى سریع مهم و حیاتى 
SaaS باشد، انتخاب مناسبى نمى باشد. سازمان هایى که از خدمات
نسخه هاى  رسانى  بروز  به  مجبور  است  ممکن  مى کنند  استفاده 
جدید نرم افزار هاى تحتSaaS  شوند، این بروز سانى مى تواند منجر 
به تاخیر و مشکالت غیرمنتظره شود، این امر باعث افزایش هزینه 
آموزش مجدد کاربران و در نتیجه افزایش هزینه هاى استفاده از 

این سرویس مى شود.
 (PaaS) ب) پلتفرم به عنوان سرویس

این مدل امکاناتى را براى کاربران فراهم مى کند تا به محاسبات 
مقیاس پذیر و محیط هاى ساختمان داده تعبیه شده خود همراه با 
امکان توسعه، ایجاد و استقرار برنامه هاى کاربردى دسترسى داشته 
AWS Elastic Beanstalk، Cloud Foundry،  .[12]  ،[6] باشند 
Heroku، Force.com، Engine Yard، Mendix، Google App Engine،
Ruby on Rails، ،[16] Windows Azure Compute، OrangeScape

با  را  خود  خدمات  که  هستند  نمونه هایى   [12]  LAMP یا   ،Java

استفاده از سرویس PaaS ارائه مى دهند.
 (IaaS) ج) زیرساخت به عنوان سرویس

مرورى بر رایانش ابرى و چالش هاى آن
سحر شکوهى تبریزى مدیر فناورى اطالعات گروه صنعتى پارس ساختار

و یک دستگاه ارتباطى نیاز است. مزیت دیگر چنین معمارى امکان 
ارتباط هر یک از دستگاه ها با دستگاه دیگر توسط پردازنده اصلى 
مى باشد. سایر کاربردهاى استفاده از ابر در سیستم هاى مهندسى 
عمدتا در نظارت و کنترل محیطى است، به عنوان مثال شرایط آب 
و هوایى مانند دما، رطوبت، فشار، سرعت باد و جهت باد را مى توان 
تا  نمود  بارگـذارى  ابر  اندازه گیرى و سپس در  در مکان هاى دور 
داده ها در هر ساعت از شبانه روز، براى کاربران مختلف از سراسر 
جهان در دسترس باشد. اینترنت اشیا با تعریف نحوه تعامل افراد و  
به  درمانى  بهداشتى/  مراقبت هاى  و  درمان   / بهداشت  سیستم 
صورت مدرن باعث تحول در این حوزه گردیده است. نیاز به این 
انقالب اساسى در سیستم هاى بهداشتى/ درمانى کشورهاى توسعه 
یافته که مجهز به دولت الکترونیک هستند، در پاندمى اخیر بطور 
مراقبت هاى  اشیا در  اینترنت  مزایاى عمده  مشهود مشخص شد. 

بهداشتى را مى توان به شرح زیر خالصه کرد: 
به  بیماران  آنجایى که  از  بیمارى:  روند مدیریت وضعیت  بهبود   •
طور مداوم تحت نظارت خواهند بود، پرسنل پزشکى و درمان قادر 
خواهند بود به سرعت به داده هاى آن ها دسترسى داشته باشند و 
سرعت تشخیص و انجام خدمات درمان را نسبت به شرایط بیماران 

بهبود بخشند.
درمانى  و  بهداشتى  مراقبت هاى  هزینه هاى  هزینه ها:  کاهش   •

کاهش مى یابد زیرا بیماران از راه دور توسط دستگاه هاى مجهز به 
اینترنت اشیاء مراقبت و نظارت مى شوند و این به معناى مراجعه 
عادى  حالت  به  نسبت  پزشکان  و  درمان  کادر  به  کمتر  فیزیکى 

خواهد بود.
دادهاى  جمع آورى  مرحله  در  انسانى  خطاهاى  خطاها:  کاهش   •

مورد نیاز براى تشخیص و درمان در مراقبت هاى بهداشتى کاهش 
مى یابد زیرا داده هاى بیمار به طور خودکار جمع آورى مى شود.

سریع تر  بیماران  به  شده  ارائه  خدمات  سرعت  سریع:  خدمات   •

خواهد بود زیرا هر گونه شرایط اضطرارى توسط دستگاه هاى مجهز 
به  و  مى شود  شناسایى  اورژانس  وقوع  لحظه  در  اشیا  اینترنت  به 
پرسنل مراقبت هاى بهداشـتى و درمانى به سرعت اطالع رسانى 

مى شود.
اینترنت  به  مجهز  دستگاه هاى  کمک  با  دارو:  خودکار  مدیریت   •

اشیا، اکثر بیماران مى توانند داروهاى خود را در دوز صحیح و در 
زمان هاى صحیح دریافت کنند.

6- نتیجه گیرى
رایانش ابرى قادر است در فراهم سازى یک بستر فناورى اطالعات 
مجازى، امن و با صرفه اقتصادى پیشگام باشد. رایانش ابرى یک 
سه  که  مى دهد  ارائه  ارزان  و  توسعه  قابل  محاسباتى  زیرساخت 
این سطوح  مى سازد.  فراهم  را   SaaS و   IaaS، PaaS سطح خدمات 
عمومى،  ابر  عملیاتى  مدل  چهار  پیاده سازى  به  قادر  خدماتى 
است  قادر  ابر  تکنولوژى  هستند.  اجتماعى  و  ترکیبى  خصوصى، 
امکاناتى را فراهم کند که کاربران بدون محدودیت زمانى و مکانى 
با مجوزهاى دسترسى به خدمات مورد نیاز مانند وب سرویس ها و 
برنامه هاى کاربردى بدون نیاز به خرید الیسنس،  به خدمات آن ها 
دسترسى داشته باشند. بنابراین، مى توان گفت که مجازى سازى 

اصلى  مزایاى  است.  ابرى  رایانش  در  اساسى  مفهوم  یک  منابع 
رایانش ابرى را مى توان در چند مورد خالصه کرد: 1) هزینه کمتر 
کاهش   (2 نرم افزار،  الیسنس  هزینه  و  سخت افزار  سـاخت  زیر 
هزینه هاى نگهدارى، 3) دسترسى بدون محدودیت زمانى و مکانى، 
4) سهولت در استفاده، 5) انعطاف پذیرى. با این حال، اگرچه این 
فناورى جدید توان ارائه مزایاى بسیارى را دارد، اما با چالش ها و 
مسائلى مانند امنیت و وابستگى کیفیت خدمات به کیفیت اتصال 
به اینترنت مواجه است که این مشکالت باید در آینده مورد توجه 

قرار گرفته و راه حل هاى مناسبى ارائه شود.
اکثر   ،2030 سال  تا  که  مى زنند  تخمین  فناورى  کارشناسان 
کاربران برنامه هاى کاربردى از نسخه آنالین این برنامه ها استفاده 
کرده [34]، و اطالعات خود را با استفاده از سرورهاى شبکه، به 
جاى ذخیره در دستگاه هاى شخصى، بر روى همین بستر ذخیره و 
باورند که در دهه هاى  این  بر  اشتراك خواهند گذاشت. آن ها  به 
از  اسـتفاده  از  رایج تر  بسـیار  ابر،  تکنولوژى  از  اسـتفاده  آینده 
سیستم هاى شخصى جهت اجرا برنامه و ذخیره اطالعات خواهد 
فعال  ماهانه  بصورت  بوك  فیس  کاربر  میلیارد   2/9 امروزه  بود. 
هستند[35]، کاربران سرویس هاى ایمیل هات میل)  (Hotmailو 
میکرو  سرویس  یک  عنوان  به   (Twitter) توییتر    ،  (Yahoo) یاهو 
و  فلیکر  ویدئو،  اشتراك گذارى  براى  یوتیوب  نویسى،  وبالگ 
Google براى  Docs ،اینستاگرام براى اشتراك گذارى تصاویر و ویدئو
اسناد، Delicious براى نشانک گذارى اجتماعى، eBay براى تجارت، 
دادن  نظر  و  بندى  رده  رتبه بندى،  براى   Trip Advisor و   Yelp و 
استفاده مى شوند و هر روزه بر تعداد خدمات دهندگان و کاربران 
ابر اضافه مى شود. چنین بنظر مى رسد که در آینده، کاربران تفاوت 
ابر  بستر  با  کار  و  خود  شخصى  دستگاه هاى  با  کار  کیفیت  بین 
توسعه  بنابراین،  داد.  نخواهند  تشخیص  را  اینترنت  به  متصل 
فناورى هاى اینترنتى در آینده تاثیر مستقیمى بر توسعه خدمات  
و  اینترنت  سرعت  افزایش  با  فلذا  داشت.  خواهد  ابرى  محاسبات 
براى کاربران، پیوستن  امن تر  ابرى  همچنین فراهم کردن فضاى 
شرکت هاى تجارى و سیستم هاى بهداشتى/ درمانى به بستر ابر و 
رایانش  امروزه  بود.  ناپذیر خواهد  اجتناب  از خدمات آن  استفاده 
ابرى تنها توسط شرکت هاى مبتنى بر شبکه هاى اجتماعى استفاده 
نمى شود، بلکه کاربردهاى مهندسى رایانش ابرى، به ویژه در زمینه 
IoT در خانه هاى هوشمند و در کاربردهاى تجارى و صنعتى نیز در 

حال رشد هستند. فلذا با گسترش بازار این تکنولوژى ها همراه با 
افـزایـش سـرعت پردازنـده ها، هزیـنه دسـتگاه هـاى مبتنـى بـر 
میکروکنترلر، حافظه ها و حسگرها با توجه به رقابتى شدن بازار، رو 
به کاهش است. بدیهى است که باید استفاده از رایانش ابرى در 
باشد  بزرگى  رشد  مهندسى شاهد  بر  مبتنى  کاربردى  برنامه هاى 
زیرا شرکت هاى بیشترى در حال سرمایه گذارى کالن در این زمینه 
در  اشـیا  اینترنت  بر  مبتنى  سیستم هاى  این،  بر  عالوه  هستند. 
دولتى،  ادارات  حمل ونقل،  گردشگرى،  مانند  متنوعى  زمینه هاى 

رستوران ها، هتل ها و غیره قابل استفاده مى باشد. 

شکل3 - رابطه بین مدل هاى سرویس گرا و مدل هاى استقرار

متخصص  نیروى  هزینه  کاهش  ابرى  امکانات  از  استفاده  مزیت 
حوزه IT مى باشد. به عنوان مثال، از آنجایى که عملیات پشتیبان
 گیرى از داده ها توسط شرکت هاى ابرى انجام مى شود، مشتریان 
استفاده  شبکه  متخصصین  از   منظور  این  براى  نیستند  مجبور 
زیر  هزینه هاى  کاهش  ابرى،  رایانش  مهم  مزیت  دومین  کنند. 
ساخت سخت افزارى و نرم افزارى، با اتصال به منابع اجاره شده از 
که  معناسـت  بدان  این  است.  ابر  از  استفاده  و  اینترنت  طریق 
افزار،  سخت  تهیه  براى  خود  بودجه  صرف  به  ملزم  سازمان ها 
بهبود  نیستند.  شبکه  ابزارهاى  یا  مجوزها  افزار،  نرم  الیسنس 
که  است  ابرى  رایانش  مزایاى  از  دیگر  یکى  دسترسى  وضعیت 
به  بخواهند  که  زمانى  هر  در  و  کجا  هر  از  را  کاربران  دسترسى 
به  به عنوان مثال، یک فروشنده مى تواند  سادگى میسر مى کند. 
راحتى به منابع شرکت خود مانند پایگاه داده فروش از هر مکانى، 
در هر ساعت از شبانه روز با استفاده از اینترنت دسترسى داشته 
باشد. یکى دیگر از مزایاى رایانش ابرى، ارائه تسهیالت نظارت بر 
پروژه به صورت موثرتر است. در مجموع مى توان گفت مهم ترین 
امکان  داده ها،  به  دسترسى  وضعیت  بهبود  ابرى،  رایانش  مزیت 
انعطاف پذیرى و توسعه شرکت ها بدون وابستگى جدى به مسائل 

"مالى" یا " نیروى متخصص" مى باشد [15]، [18]، [26].

ب) معایب
از آنجایى که خدمات ابرى به طور کامل تحت مالکیت، مدیریت و 
کنترل ارائه دهندگان این خدمات هستند، هیچ ابزار کنترلى را بر 
روى مشتریان فراهم نمى کنند. مشتریان فقط مى توانند برنامه هاى 
کاربردى خود را مدیریت کنند. در نتیجه، نصب و به روزرسانى هاى 
جدید کامال تحت کنترل ارائه دهندگان خدمات است و مشتریان 
ممکن است مجبور باشند منتظر بروزرسانى هاى جدیدى که شاید 
نیازى هم به آن ها ندارند، باشند. امنیت داده هاى ذخیره شده در 
همه مدل هاى استقرار، نسبت به حالت غیر ابر (Local) کمتر است. 
این بدان معنى است که شخص ثالث مستقر در شرکت ارائه دهنده 
یا  اطالع  بدون  را  شده  ذخیره  داده هاى  مى تواند  ابرى  خدمات 
رضایت کاربران تغییر، حذف یا اصالح نماید [27]. با توجه به ذات 
به  است.  حیاتى  ابرى  رایانش  براى  اینترنت  به  اتصال  ابر،  بستر 
عنوان مثال، اگر اتصال به اینترنت در یک برنامه کاربردى حیاتى 
و یا ایمنى که ممکن است همیشه به اینترنت نیاز داشته باشد از 
کار بیافتد، تاثیرات و نتایج این قطع اتصال مى تواند تخریب کننده  
با  ابرى  رایانش  است،  اینترنت  سرعت  دیگر  مهم  موضوع  باشد. 
از  دیگر  یکى  داده ها  امنیت  نیست.  کارآمد  سرعت  کم  اینترنت 

معایب مهم رایانش ابرى است.

5- کاربردهاى مهندسى
بیشتر کاربردهاى فعلى رایانش ابرى در زمینه ذخیره سازى داده و 
داده کاوى است که بسیارى از شرکت ها از ابر به عنوان یک پایگاه 
داده بزرگ براى ذخیره داده هاى مشتریان خود استفاده مى کنند. 
امروزه شاهد   (IoT) اشیا  اینترنت  زمینه  اخیر در  پیشرفت هاى  با 
هستیم.  زمینه  این  در  کمى  شرکت هاى  هنگفت  سرمایه گذارى 
سیسکو(Cisco) تخمین زده است که IoT داراى ارزش بالقوه 24
این،  بر  عالوه   .[28] بود.  خواهد  آتى  سال   10 در  دالر  تریلیون 
سمینارها و کنفرانس هایى در سرتاسر جهان براى افزایش آگاهى 
از اینترنت اشیا و تشویق به تحقیقات بیشتر در این زمینه برگزار 
مى شـود. یک سـیستم اینترنت اشـیا اسـاسـا شـامل [30] یک 
میکروکنترلر کم مصرف با حسگرها و محرك هاى مختلف است که 
همه به هم متصل هستند. این سیستم با استفاده از فناورى هاى 
ارتباطى مانند WiFi، بلوتوث (Bluetooth, RFID, ZigBee) و غیره با 
خانه هاى  کاربردى  برنامه هاى  در  هستند.  ارتباط  در  یکدیگر 
هوشمند، ارزان ترین گزینه ارتباطى استفاده از سیستم Wi-Fi براى 
برقرارى ارتباط بین دستگاه هاى مختلف در این سیستم است. یکى 
از بلوتوث در محیط هایى مانند  دیگر از راه هاى ارتباطى استفاده 
ارتباطى  برد  و  باال  نسبتا  برق  دلیل مصرف  به  که  مى باشد  خانه 
محدود، به ندرت از این تکنولوژى استفاده مى گردد. شکل 4 یک 
خانه  یک  در  را  نرمال  سطح  در  اشیا  اینترنت  پیاده سازى  نمونه 
هوشمند نشان مى دهد. در این شکل، همه تجهیزات داراى حسگر 
داخلى هستند و با استفاده از روتر WiFi در خانه به یکدیگر متصل 
حسگرهایى  داراى  است  ممکن  یخچال  مثال،  عنوان  به  شده اند. 
باشد تا تشخیص دهد که چه زمانى کاالیى مانند یک قوطى نوشابه 
اینترنت  الزامات مهم همه سیستم هاى  از  خارج شده است. یکى 
اشیا این است که نظارت و کنترل سیستم از راه دور با استفاده از 
یک دستگاه متصل به اینترنت مانند تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ 
امکان پذیر باشد. این نیاز به راحتى با استفاده از رویکرد مبتنى بر 
"ابر" برآورده مى شود. دستگاه تلفن همراهى که قرار است لوازم 
خانگى را نظارت یا کنترل نماید، نیز باید به همان ابر دسترسى 

داشته باشد.
رطوبت،  دما،  مانند  مختلف  پارامترهاى  معمولى،  برنامه  یک  در 
وضعیت اجاق گاز، وضعیت مایکروویو، ماشین ظرفشویى و غیره که 
بیشـترین کاربـرد را در خانه هـاى هوشـمند دارنـد، را مـى توان در 
فواصل زمانى معین در فضاى ابرى بارگذارى نمود و از راه دور از 
طریق دستگاه هاى تلفن همراه (متصل به اینترنت) کنترل نمود. 
هوشمند   IoT سیستم  هر  از  ناپذیر  جدایى  بخش  ابرى،  رایانش 
است. شکل 4 نمونه اى از یک سیستم اینترنت اشیا است که در آن 
هر دستگاه به یک پردازنده مستقل با قابلیت Wi-Fi متصل شده 
است. هر دستگاه مى تواند به طور مستقل داده ها را به ابر ارسال یا 
دریافت کند. همچنین امکان ترکیب مستقیم تعدادى از دستگاه ها 
و کنترل آن ها از یک پردازنده اصلى واحد وجود دارد که در آن 
دارد.  ارتباط  ابرى  فضاى  با  ارتباطى  تجهیزات  از طریق  پردازنده 
پیاده سازى چنین معمارى ارزان تر است زیرا تنها به یک پردازنده 
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مجازى  منابع   IaaS است.  ابرى  رایانش  اصلى  زیرساخت   IaaS

همچون سخت افزار، تجهیزات شبکه، ماشین ها و امکانات ذخیره 
سازى داده ها را فراهم مى کند. با استفاده از این سرویس، کاربران 
از  نیاز،  مورد  افزارى  سخت  زیرساخت  تامین  بر  عالوه  مى توانند 
خدمات ابرى همچون نگهدارى، ارتقاء سخت افزار و بهره گیرى از 
امکانات مدل هاى جدید سخت افزارها استفاده نمایند. این منابع 
سخت افزارى را مى توان به راحتى بسته به تقاضاى واقعى مشترى 
کاهش یا افزایش داد که باعث به حداقل رساندن هزینه ها مى شود. 
نوع  این  از  کننده  استفاده  شرکت هاى  براى   IaaS اصلى  مزیت 
خدمات، کاهش هزینه هاى خرید و نگهدارى سخت افزار مى باشد. 
که  محدود  بودجه  با  کوچک  شرکت هاى  براى  ویژه  به  امر  این 

توانایى خرید تجهیزات را ندارند بسیار مهم است.

شکل 1: مدل سرویس گرا رایانش ابرى

3- مدل هاى مبتنى بر استقرار رایانش ابرى
مدل هاى مبتنى بر استقرار محیط هاى رایانش ابرى را مى توان به 
نشان  استقرار  مدل هاى   .[18] کرد  اصلى طبقه بندى  مدل  چهار 
ابرى  وسرویس هاى  خدمات  کاربران  دسترسى  چگونگى  دهنده 
اساس  بر  واقعى،  دنیاى  در  ابرى موجود  هستند [19]. مدل هاى 
خصوصى   ،(Public) عمومى  شده اند:  نام گذارى  آن ها  مشخصات 

.[20] (Hybrid) و ترکیبى (Social) اجتماعى ،(Private)
: (Public)الف) مدل ابر عمومى

مدل عمومى به مفهوم سنتى ابر اشاره دارد. این بدان معناست که 
ابر  مجازى  منابع  به  آزادانه  که  دارند  را  فرصت  این  کاربران 
مایکروسافت  آمازون،  گوگل،   .[19] باشند  داشته  دسترسى 
 [15] (Google App Engine) و موتور اپلیکیشن گوگل (Azure)آژور
نمونه هایى از مدل هاى ابر عمومى هستند. به طور معمول، در هر 
داشته  نیاز  ابر  عمومى  مدل هاى  به  کاربران  که  زمان  هر  و  کجا 
باشند، این سـرویس ها با اتصـال به اینتـرنت در دسـترس قـرار 
از  مى گیرند [12]. امروزه بخش هاى مدیریتى، آموزشى و دولتى 
مزایاى مدل عمومى مانند اثربخشى هزینه، انعطاف پذیرى، قابلیت 
اطمینان، دسترسى بدون محدودیت مکان، مقیاس پذیرى باال بهره 
مى برند [12، [15]، [19]. الزم به ذکر است که محدودیت هایى 
مانند قابلیت سفارشى سازى کمتر و مسائل امنیتى از معایب این 

مدل است [12]، [15]، [19].
ب) مدل ابر خصوصى

یک  داخل  از  فقط  که  است  ابر  از  مجزایى  شکل  خصوصى  ابر 
سازمان یا شرکت از طریق کاربران آن قابل دسترسى و تغییر است 
[18]. به عبارت دیگر، مدل ابرهاى خصوصى/ داخلى توسط واحد 

اجرا مى شود [18]. سـازمان ها  و  IT سازمان هاى مربوطه کنترل 
مى توانند با کمک این مدل ابرى کارایى سخت افزارهاى موجود 
را  وضعیت سرویس دهى خود  نتیجه  در  و  داده  افزایش  را  خود 
بهبود بخشند. [22]. کاهش هزینه هاى سربار ادارى و اتوماسیون 
فرایند از دیگر مزایاى مدل ابر خصوصى است. با این حال، هنوز 
سرمایه گذارى  ویژه  به  دارد،  وجود  مدل  این  در  محدودیت هایى 
ابرى  مدل  مدیریت  هزینه  و  اولیه  ساخت  براى  نیاز  مورد  اولیه 
از  یکى   Eucalyptus Systems  .[22]  ،[18] متخصصین  توسط 

بهترین نمونه هاى مدل ابر خصوصى است [21].
ج) مدل ابر ترکیبى

خدمات وب آمازون (AWS) نمونه خوبى از یک مدل ترکیبى است 
و  خصوصى  مدل هاى  بین  جایى  در  ترکیبى  مدل   .[23]  ،[15]
عمومى [18] قرار مى گیرد که در شکل 2 نشان داده شده است. 
و  فعالیت ها  منابع،  مى توانند  سازمان ها  ترکیبى،  ابرى  مدل  در 
خدمات حیاتى خود را با استفاده از قابلیت هاى خصوصى یک مدل 
ترکیبى استفاده کنند، در حالى که منابع، فعالیت ها و خدمات غیر 
حیاتى با استفاده از امکانات ابر عمومى قابل بهره بردارى مى باشد 
پذیرى،  انعطاف  هیبریدى  مدل  مزیت  مهم ترین   .[24]  ،[15]
مقیاس پذیرى باال و کاهش هزینه است. مشکالت شبکه، امنیت و 

وابستگى در زیرساخت از نقاط ضعف این مدل است [12]. 

شکل 2: مدل ابر ترکیبى
د) مدل ابر اجتماعى

جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  توسط  لینکدین  و  فیس بوك 
استفاده مى شود و نمونه اى از این مدل ابرى است [15]. مدل ابر 
بین  اطالعات  و  منابع  داده ها،  اشتراك گذارى  به  امکان  اجتماعى 
امکان  با  و  هزینه  کاهش  رویکرد  با  سازمان ها  داخل  کاربران 
مدیریت برون سپارى شده، تسهیالتى را براى سازمان ها بمنظور 
دسترسى به خدمات اشتراك داده درون سازمانى فراهم مى کند، 
اینـکه همه  به  تـوجه  با  اجتماعـى  [19] [15]، [18].. در مدل 
داده ها در یک مکان ذخیره مى شوند امکان دسترسى خارجى به 
اطالعات توسط کاربران (غیر پرسنل) وجود دارد. کاربران این مدل 
باید مراقب داده هاى ذخیره شده  خود باشند [15]. شکل 3 رابطه 
را  ابرى  رایانش  استقرار  هاى  مدل  و  گرا  سرویس  مدل هاى  بین 

توضیح مى دهد.

- مزایا و معایب رایانش ابرى
الف) مزایا

 مطالعات قبلى نشان مى دهد که رایانش ابرى مزایاى مهم مختلفى 
دارد که به اختصار به آن مـى پردازیـم [25] اولیـن و مهـم تـرین

چکیده
از  که  است  شبکه هایى  براى  مناسب  بستر  یک  ابرى  رایانش 
مجازى  پیکربندى  قابل  محاسباتى  منابع  مشترك  مجموعه هاى 
مانند سرورها، شبکه ها، دستگاه هاى ذخیره سازى، برنامه ها و غیره 
استفاده مى کنند. تکنولوژى ابر به عنوان یک بستر، امکانى براى 
شرکت ها و سازمان ها ایجاد مى کند تا بتوانند به منابع زیرساختى 
شرکت بدون نیاز به هزینه و بدون محدودیت زمانى و مکانى به این 
منابع دسترسى داشته باشند. رایانش ابرى براى غلبه بر مشکالت 
در حوزه هاى مختلف فناورى اطالعات مانند سیستم هاى اطالعات 
سامانه  الکترونیک،  دولت  علمى،  تحقیقات   ،(GIS) جغرافیایى 
برنامه هاى کاربردى وب، فناورى  ERP، توسعه  پشتیبانى تصمیم، 
موبایل و غیره مى تواند مفید باشد. شرکت ها مى توانند از خدمات 
با  Big) و  Data) از داده ها ابرى براى ذخیره حجم باالیى  رایانش 
دسترسى بدون محدودیت زمانى و مکانى، استفاده کنند. این مقاله 
عالوه بر مرورى گذرا بر محاسبات ابرى، انواع آن، اصول، مزایا و 
معایب این سرویس، چندین نمونه از کاربردهاى مهندسى رایانش 
ابرى را ارائه کرده و پیشنهاداتى را براى کاربردهاى احتمالى آینده 

در زمینه مهندسى ارائه مى کند.

1- مقدمه
طى چند دهه اخیر، سرعت پیشرفت فناورى اینترنت در جنبه هاى 
مختلف دستخوش تحوالت سریعى شده است. پیشرفت هاى اخیر 
در زمینه فناورى اطالعات، شیوه زندگى مردم را دستخوش تحول 
اساسى کرده است. این پیشرفت هاى تکنولوژى مانند رایانش ابرى، 
منابع  از  بى نهایتى  مقدار  به  تا  مى سازد  قادر  را  اینترنت  کاربران 
مکانى،  و  زمانى  محدودیت  هیچ  بدون  نرم افزارى  و  سخت افزارى 
زندگى  ناپذیر  جدایى  عنصر  به  اینترنت  باشند.  داشته  دسترسى 
روزمره مردم تبدیل شده است و رایانش ابرى مهم ترین موضوعى 

است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
به سمت بخش  ابرى  رایانش  تغییر رویکرد  با  اخیر،  در سال هاى 
قابل  میزان  به  را  حوزه  این  گزاف  هزینه هاى  اطالعات،  فناورى 
براى کسب و کارهاى  امکانات جدیدى را  توجهى کاهش داده و 
نرم و  هزینه هاى سخت افزارى  [1].کاهش  مى کند  معرفى  جدید 
افزارهاى تخصصى و کاربردى،  نیاز به الیسنس نرم   افزارى، عدم 
کاهـش هزینـه هاى نگهــدارى زیـرسـاخت ها،  دسـترسـى بدون 
محدودیت مکانى و غیره از مزایاى عمده رایانش ابرى است [1]، 
 ،(App Engine) گـوگـل  همچـون  تکنـولـوژى  غـول هـاى   .[2]
IBM (Blue Cloud آفیس)،  ابرى  (نسخه  مایکروسافت 
Amazon)  از این فناورى بى بهره  Cloud) و آمازون (infrastructure

نبوده و سرویس هاى متنوعى را ارائه داده اند [3]-[5].  تکنولوژى 
ابر با ارائه خدمات استیجارى مانند وب سرویس ها و اپلیکیشن ها 
به جاى خرید، خدمات مستقل از زمان و مکان را در اختیار کاربران 
قرار مى دهد که این مجازى سازى منابع، یک مفهوم اساسى در 
ابرى  رایانش  گفت  مى توان  واقع،  در   .[7] است  ابرى  رایانش 

ترکیبى از خدمات فناورى اطالعات و بستر ذخیره سازى مبتنى بر 
کاربران  به  پویا  صورت  به  را  منابع  ابرى  رایانش   .[8] است  وب 
تخصیص داده و با نظارت مستمر، عملکرد آن ها را کنترل مى کند 
اصلى  استراتژى هاى  از  دیگر  یکى  مکان  از  کاربر  استقالل   .[9]
تکنولوژى ابر است [10]، [11]. مدل هاى ابرى به دو دسته اصلى 
بر  دسته بندى مى شوند: مدل هاى سرویس گرا و مدل هاى مبتنى 
استقرار. مدل سرویس گرا شامل سه مدل فرعى و مدل هاى مبتنى 
اختصار  به  زیر  در  که  است  فرعى  مدل  چهار  شامل  استقرار  بر 

توضیح داده شده است.

2- مدل هاى سرویس گرا براى رایانش ابرى
مطابق شکل 1، نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS)،  بستر به عنوان 
سرویس (PaaS)، و زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS) سه مدل 

سرویس گرا براى رایانش ابرى هستند [12]-[14].
(SaaS) الف) نرم افزار به عنوان سرویس

SaaS به عنـوان "اجاره نرم افزار بر حسـب تقاضـا" [6] شـناخته 

مى شود. به این معنى که مدل SaaS امکاناتى را براى کاربران فراهم 
مى کند تا بتوانند یک نرم افزار را بر اساس تقاضا در محیط هاى 
را  امکاناتى  این سرویس  کنند.  دانلود  یا  کرده  خریدارى  مختلف 
براى کنترل و اجراى برنامه هاى خریدارى شده یا دانلود شده به 
Google Apps، ،365 Microso� O�ce .[12] کاربران ارائه مى دهد
Gmail، NetSuite ،[16] GT Nexus، OnLive، Marketo، Trade Card

و SalesForce [12] نمونه هایى از این برنامه هاى کاربردى هستند 
SaaS استفاده مى کنند. از آنجایى که برنامه هاى SaaS که از مدل

عمدتا در فضاى ابرى میزبانى مى شوند و معموال از سخت افزارهاى 
از  استفاده  در  طبـیعى  تاخیر  یک  نمى کنند،  استـفاده  کاربران 
در   SaaS مدل  تاخیـر،  این  به  توجه  با  مى شـود.  ایجـاد  برنامه ها 
برنامه هاى بالدرنگ، جایى که زمان پاسخ دهى سریع مهم و حیاتى 
SaaS باشد، انتخاب مناسبى نمى باشد. سازمان هایى که از خدمات
نسخه هاى  رسانى  بروز  به  مجبور  است  ممکن  مى کنند  استفاده 
جدید نرم افزار هاى تحتSaaS  شوند، این بروز سانى مى تواند منجر 
به تاخیر و مشکالت غیرمنتظره شود، این امر باعث افزایش هزینه 
آموزش مجدد کاربران و در نتیجه افزایش هزینه هاى استفاده از 

این سرویس مى شود.
 (PaaS) ب) پلتفرم به عنوان سرویس

این مدل امکاناتى را براى کاربران فراهم مى کند تا به محاسبات 
مقیاس پذیر و محیط هاى ساختمان داده تعبیه شده خود همراه با 
امکان توسعه، ایجاد و استقرار برنامه هاى کاربردى دسترسى داشته 
AWS Elastic Beanstalk، Cloud Foundry،  .[12]  ،[6] باشند 
Heroku، Force.com، Engine Yard، Mendix، Google App Engine،
Ruby on Rails، ،[16] Windows Azure Compute، OrangeScape

با  را  خود  خدمات  که  هستند  نمونه هایى   [12]  LAMP یا   ،Java

استفاده از سرویس PaaS ارائه مى دهند.
 (IaaS) ج) زیرساخت به عنوان سرویس

و یک دستگاه ارتباطى نیاز است. مزیت دیگر چنین معمارى امکان 
ارتباط هر یک از دستگاه ها با دستگاه دیگر توسط پردازنده اصلى 
مى باشد. سایر کاربردهاى استفاده از ابر در سیستم هاى مهندسى 
عمدتا در نظارت و کنترل محیطى است، به عنوان مثال شرایط آب 
و هوایى مانند دما، رطوبت، فشار، سرعت باد و جهت باد را مى توان 
تا  نمود  بارگـذارى  ابر  اندازه گیرى و سپس در  در مکان هاى دور 
داده ها در هر ساعت از شبانه روز، براى کاربران مختلف از سراسر 
جهان در دسترس باشد. اینترنت اشیا با تعریف نحوه تعامل افراد و  
به  درمانى  بهداشتى/  مراقبت هاى  و  درمان   / بهداشت  سیستم 
صورت مدرن باعث تحول در این حوزه گردیده است. نیاز به این 
انقالب اساسى در سیستم هاى بهداشتى/ درمانى کشورهاى توسعه 
یافته که مجهز به دولت الکترونیک هستند، در پاندمى اخیر بطور 
مراقبت هاى  اشیا در  اینترنت  مزایاى عمده  مشهود مشخص شد. 

بهداشتى را مى توان به شرح زیر خالصه کرد: 
به  بیماران  آنجایى که  از  بیمارى:  روند مدیریت وضعیت  بهبود   •
طور مداوم تحت نظارت خواهند بود، پرسنل پزشکى و درمان قادر 
خواهند بود به سرعت به داده هاى آن ها دسترسى داشته باشند و 
سرعت تشخیص و انجام خدمات درمان را نسبت به شرایط بیماران 

بهبود بخشند.
درمانى  و  بهداشتى  مراقبت هاى  هزینه هاى  هزینه ها:  کاهش   •

کاهش مى یابد زیرا بیماران از راه دور توسط دستگاه هاى مجهز به 
اینترنت اشیاء مراقبت و نظارت مى شوند و این به معناى مراجعه 
عادى  حالت  به  نسبت  پزشکان  و  درمان  کادر  به  کمتر  فیزیکى 

خواهد بود.
دادهاى  جمع آورى  مرحله  در  انسانى  خطاهاى  خطاها:  کاهش   •

مورد نیاز براى تشخیص و درمان در مراقبت هاى بهداشتى کاهش 
مى یابد زیرا داده هاى بیمار به طور خودکار جمع آورى مى شود.

سریع تر  بیماران  به  شده  ارائه  خدمات  سرعت  سریع:  خدمات   •

خواهد بود زیرا هر گونه شرایط اضطرارى توسط دستگاه هاى مجهز 
به  و  مى شود  شناسایى  اورژانس  وقوع  لحظه  در  اشیا  اینترنت  به 
پرسنل مراقبت هاى بهداشـتى و درمانى به سرعت اطالع رسانى 

مى شود.
اینترنت  به  مجهز  دستگاه هاى  کمک  با  دارو:  خودکار  مدیریت   •

اشیا، اکثر بیماران مى توانند داروهاى خود را در دوز صحیح و در 
زمان هاى صحیح دریافت کنند.

6- نتیجه گیرى
رایانش ابرى قادر است در فراهم سازى یک بستر فناورى اطالعات 
مجازى، امن و با صرفه اقتصادى پیشگام باشد. رایانش ابرى یک 
سه  که  مى دهد  ارائه  ارزان  و  توسعه  قابل  محاسباتى  زیرساخت 
این سطوح  مى سازد.  فراهم  را   SaaS و   IaaS، PaaS سطح خدمات 
عمومى،  ابر  عملیاتى  مدل  چهار  پیاده سازى  به  قادر  خدماتى 
است  قادر  ابر  تکنولوژى  هستند.  اجتماعى  و  ترکیبى  خصوصى، 
امکاناتى را فراهم کند که کاربران بدون محدودیت زمانى و مکانى 
با مجوزهاى دسترسى به خدمات مورد نیاز مانند وب سرویس ها و 
برنامه هاى کاربردى بدون نیاز به خرید الیسنس،  به خدمات آن ها 
دسترسى داشته باشند. بنابراین، مى توان گفت که مجازى سازى 

اصلى  مزایاى  است.  ابرى  رایانش  در  اساسى  مفهوم  یک  منابع 
رایانش ابرى را مى توان در چند مورد خالصه کرد: 1) هزینه کمتر 
کاهش   (2 نرم افزار،  الیسنس  هزینه  و  سخت افزار  سـاخت  زیر 
هزینه هاى نگهدارى، 3) دسترسى بدون محدودیت زمانى و مکانى، 
4) سهولت در استفاده، 5) انعطاف پذیرى. با این حال، اگرچه این 
فناورى جدید توان ارائه مزایاى بسیارى را دارد، اما با چالش ها و 
مسائلى مانند امنیت و وابستگى کیفیت خدمات به کیفیت اتصال 
به اینترنت مواجه است که این مشکالت باید در آینده مورد توجه 

قرار گرفته و راه حل هاى مناسبى ارائه شود.
اکثر   ،2030 سال  تا  که  مى زنند  تخمین  فناورى  کارشناسان 
کاربران برنامه هاى کاربردى از نسخه آنالین این برنامه ها استفاده 
کرده [34]، و اطالعات خود را با استفاده از سرورهاى شبکه، به 
جاى ذخیره در دستگاه هاى شخصى، بر روى همین بستر ذخیره و 
باورند که در دهه هاى  این  بر  اشتراك خواهند گذاشت. آن ها  به 
از  اسـتفاده  از  رایج تر  بسـیار  ابر،  تکنولوژى  از  اسـتفاده  آینده 
سیستم هاى شخصى جهت اجرا برنامه و ذخیره اطالعات خواهد 
فعال  ماهانه  بصورت  بوك  فیس  کاربر  میلیارد   2/9 امروزه  بود. 
هستند[35]، کاربران سرویس هاى ایمیل هات میل)  (Hotmailو 
میکرو  سرویس  یک  عنوان  به   (Twitter) توییتر    ،  (Yahoo) یاهو 
و  فلیکر  ویدئو،  اشتراك گذارى  براى  یوتیوب  نویسى،  وبالگ 
Google براى  Docs ،اینستاگرام براى اشتراك گذارى تصاویر و ویدئو
اسناد، Delicious براى نشانک گذارى اجتماعى، eBay براى تجارت، 
دادن  نظر  و  بندى  رده  رتبه بندى،  براى   Trip Advisor و   Yelp و 
استفاده مى شوند و هر روزه بر تعداد خدمات دهندگان و کاربران 
ابر اضافه مى شود. چنین بنظر مى رسد که در آینده، کاربران تفاوت 
ابر  بستر  با  کار  و  خود  شخصى  دستگاه هاى  با  کار  کیفیت  بین 
توسعه  بنابراین،  داد.  نخواهند  تشخیص  را  اینترنت  به  متصل 
فناورى هاى اینترنتى در آینده تاثیر مستقیمى بر توسعه خدمات  
و  اینترنت  سرعت  افزایش  با  فلذا  داشت.  خواهد  ابرى  محاسبات 
براى کاربران، پیوستن  امن تر  ابرى  همچنین فراهم کردن فضاى 
شرکت هاى تجارى و سیستم هاى بهداشتى/ درمانى به بستر ابر و 
رایانش  امروزه  بود.  ناپذیر خواهد  اجتناب  از خدمات آن  استفاده 
ابرى تنها توسط شرکت هاى مبتنى بر شبکه هاى اجتماعى استفاده 
نمى شود، بلکه کاربردهاى مهندسى رایانش ابرى، به ویژه در زمینه 
IoT در خانه هاى هوشمند و در کاربردهاى تجارى و صنعتى نیز در 

حال رشد هستند. فلذا با گسترش بازار این تکنولوژى ها همراه با 
افـزایـش سـرعت پردازنـده ها، هزیـنه دسـتگاه هـاى مبتنـى بـر 
میکروکنترلر، حافظه ها و حسگرها با توجه به رقابتى شدن بازار، رو 
به کاهش است. بدیهى است که باید استفاده از رایانش ابرى در 
باشد  بزرگى  رشد  مهندسى شاهد  بر  مبتنى  کاربردى  برنامه هاى 
زیرا شرکت هاى بیشترى در حال سرمایه گذارى کالن در این زمینه 
در  اشـیا  اینترنت  بر  مبتنى  سیستم هاى  این،  بر  عالوه  هستند. 
دولتى،  ادارات  حمل ونقل،  گردشگرى،  مانند  متنوعى  زمینه هاى 

رستوران ها، هتل ها و غیره قابل استفاده مى باشد. 

شکل3 - رابطه بین مدل هاى سرویس گرا و مدل هاى استقرار

متخصص  نیروى  هزینه  کاهش  ابرى  امکانات  از  استفاده  مزیت 
حوزه IT مى باشد. به عنوان مثال، از آنجایى که عملیات پشتیبان

 گیرى از داده ها توسط شرکت هاى ابرى انجام مى شود، مشتریان 
استفاده  شبکه  متخصصین  از   منظور  این  براى  نیستند  مجبور 
زیر  هزینه هاى  کاهش  ابرى،  رایانش  مهم  مزیت  دومین  کنند. 
ساخت سخت افزارى و نرم افزارى، با اتصال به منابع اجاره شده از 
که  معناسـت  بدان  این  است.  ابر  از  استفاده  و  اینترنت  طریق 
افزار،  سخت  تهیه  براى  خود  بودجه  صرف  به  ملزم  سازمان ها 
بهبود  نیستند.  شبکه  ابزارهاى  یا  مجوزها  افزار،  نرم  الیسنس 
که  است  ابرى  رایانش  مزایاى  از  دیگر  یکى  دسترسى  وضعیت 
به  بخواهند  که  زمانى  هر  در  و  کجا  هر  از  را  کاربران  دسترسى 
به  به عنوان مثال، یک فروشنده مى تواند  سادگى میسر مى کند. 
راحتى به منابع شرکت خود مانند پایگاه داده فروش از هر مکانى، 
در هر ساعت از شبانه روز با استفاده از اینترنت دسترسى داشته 
باشد. یکى دیگر از مزایاى رایانش ابرى، ارائه تسهیالت نظارت بر 
پروژه به صورت موثرتر است. در مجموع مى توان گفت مهم ترین 
امکان  داده ها،  به  دسترسى  وضعیت  بهبود  ابرى،  رایانش  مزیت 
انعطاف پذیرى و توسعه شرکت ها بدون وابستگى جدى به مسائل 

"مالى" یا " نیروى متخصص" مى باشد [15]، [18]، [26].

ب) معایب
از آنجایى که خدمات ابرى به طور کامل تحت مالکیت، مدیریت و 
کنترل ارائه دهندگان این خدمات هستند، هیچ ابزار کنترلى را بر 
روى مشتریان فراهم نمى کنند. مشتریان فقط مى توانند برنامه هاى 
کاربردى خود را مدیریت کنند. در نتیجه، نصب و به روزرسانى هاى 
جدید کامال تحت کنترل ارائه دهندگان خدمات است و مشتریان 
ممکن است مجبور باشند منتظر بروزرسانى هاى جدیدى که شاید 
نیازى هم به آن ها ندارند، باشند. امنیت داده هاى ذخیره شده در 
همه مدل هاى استقرار، نسبت به حالت غیر ابر (Local) کمتر است. 
این بدان معنى است که شخص ثالث مستقر در شرکت ارائه دهنده 
یا  اطالع  بدون  را  شده  ذخیره  داده هاى  مى تواند  ابرى  خدمات 
رضایت کاربران تغییر، حذف یا اصالح نماید [27]. با توجه به ذات 
به  است.  حیاتى  ابرى  رایانش  براى  اینترنت  به  اتصال  ابر،  بستر 
عنوان مثال، اگر اتصال به اینترنت در یک برنامه کاربردى حیاتى 
و یا ایمنى که ممکن است همیشه به اینترنت نیاز داشته باشد از 
کار بیافتد، تاثیرات و نتایج این قطع اتصال مى تواند تخریب کننده  
با  ابرى  رایانش  است،  اینترنت  سرعت  دیگر  مهم  موضوع  باشد. 
از  دیگر  یکى  داده ها  امنیت  نیست.  کارآمد  سرعت  کم  اینترنت 

معایب مهم رایانش ابرى است.

5- کاربردهاى مهندسى
بیشتر کاربردهاى فعلى رایانش ابرى در زمینه ذخیره سازى داده و 
داده کاوى است که بسیارى از شرکت ها از ابر به عنوان یک پایگاه 
داده بزرگ براى ذخیره داده هاى مشتریان خود استفاده مى کنند. 
امروزه شاهد   (IoT) اشیا  اینترنت  زمینه  اخیر در  پیشرفت هاى  با 
هستیم.  زمینه  این  در  کمى  شرکت هاى  هنگفت  سرمایه گذارى 
سیسکو(Cisco) تخمین زده است که IoT داراى ارزش بالقوه 24
این،  بر  عالوه   .[28] بود.  خواهد  آتى  سال   10 در  دالر  تریلیون 
سمینارها و کنفرانس هایى در سرتاسر جهان براى افزایش آگاهى 
از اینترنت اشیا و تشویق به تحقیقات بیشتر در این زمینه برگزار 
مى شـود. یک سـیستم اینترنت اشـیا اسـاسـا شـامل [30] یک 
میکروکنترلر کم مصرف با حسگرها و محرك هاى مختلف است که 
همه به هم متصل هستند. این سیستم با استفاده از فناورى هاى 
ارتباطى مانند WiFi، بلوتوث (Bluetooth, RFID, ZigBee) و غیره با 
خانه هاى  کاربردى  برنامه هاى  در  هستند.  ارتباط  در  یکدیگر 
هوشمند، ارزان ترین گزینه ارتباطى استفاده از سیستم Wi-Fi براى 
برقرارى ارتباط بین دستگاه هاى مختلف در این سیستم است. یکى 
از بلوتوث در محیط هایى مانند  دیگر از راه هاى ارتباطى استفاده 
ارتباطى  برد  و  باال  نسبتا  برق  دلیل مصرف  به  که  مى باشد  خانه 
محدود، به ندرت از این تکنولوژى استفاده مى گردد. شکل 4 یک 
خانه  یک  در  را  نرمال  سطح  در  اشیا  اینترنت  پیاده سازى  نمونه 
هوشمند نشان مى دهد. در این شکل، همه تجهیزات داراى حسگر 
داخلى هستند و با استفاده از روتر WiFi در خانه به یکدیگر متصل 
حسگرهایى  داراى  است  ممکن  یخچال  مثال،  عنوان  به  شده اند. 
باشد تا تشخیص دهد که چه زمانى کاالیى مانند یک قوطى نوشابه 
اینترنت  الزامات مهم همه سیستم هاى  از  خارج شده است. یکى 
اشیا این است که نظارت و کنترل سیستم از راه دور با استفاده از 
یک دستگاه متصل به اینترنت مانند تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ 
امکان پذیر باشد. این نیاز به راحتى با استفاده از رویکرد مبتنى بر 
"ابر" برآورده مى شود. دستگاه تلفن همراهى که قرار است لوازم 
خانگى را نظارت یا کنترل نماید، نیز باید به همان ابر دسترسى 

داشته باشد.
رطوبت،  دما،  مانند  مختلف  پارامترهاى  معمولى،  برنامه  یک  در 
وضعیت اجاق گاز، وضعیت مایکروویو، ماشین ظرفشویى و غیره که 
بیشـترین کاربـرد را در خانه هـاى هوشـمند دارنـد، را مـى توان در 
فواصل زمانى معین در فضاى ابرى بارگذارى نمود و از راه دور از 
طریق دستگاه هاى تلفن همراه (متصل به اینترنت) کنترل نمود. 
هوشمند   IoT سیستم  هر  از  ناپذیر  جدایى  بخش  ابرى،  رایانش 
است. شکل 4 نمونه اى از یک سیستم اینترنت اشیا است که در آن 
هر دستگاه به یک پردازنده مستقل با قابلیت Wi-Fi متصل شده 
است. هر دستگاه مى تواند به طور مستقل داده ها را به ابر ارسال یا 
دریافت کند. همچنین امکان ترکیب مستقیم تعدادى از دستگاه ها 
و کنترل آن ها از یک پردازنده اصلى واحد وجود دارد که در آن 
دارد.  ارتباط  ابرى  فضاى  با  ارتباطى  تجهیزات  از طریق  پردازنده 
پیاده سازى چنین معمارى ارزان تر است زیرا تنها به یک پردازنده 
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مجازى  منابع   IaaS است.  ابرى  رایانش  اصلى  زیرساخت   IaaS

همچون سخت افزار، تجهیزات شبکه، ماشین ها و امکانات ذخیره 
سازى داده ها را فراهم مى کند. با استفاده از این سرویس، کاربران 
از  نیاز،  مورد  افزارى  سخت  زیرساخت  تامین  بر  عالوه  مى توانند 
خدمات ابرى همچون نگهدارى، ارتقاء سخت افزار و بهره گیرى از 
امکانات مدل هاى جدید سخت افزارها استفاده نمایند. این منابع 
سخت افزارى را مى توان به راحتى بسته به تقاضاى واقعى مشترى 
کاهش یا افزایش داد که باعث به حداقل رساندن هزینه ها مى شود. 
نوع  این  از  کننده  استفاده  شرکت هاى  براى   IaaS اصلى  مزیت 
خدمات، کاهش هزینه هاى خرید و نگهدارى سخت افزار مى باشد. 
که  محدود  بودجه  با  کوچک  شرکت هاى  براى  ویژه  به  امر  این 

توانایى خرید تجهیزات را ندارند بسیار مهم است.

شکل 1: مدل سرویس گرا رایانش ابرى

3- مدل هاى مبتنى بر استقرار رایانش ابرى
مدل هاى مبتنى بر استقرار محیط هاى رایانش ابرى را مى توان به 
نشان  استقرار  مدل هاى   .[18] کرد  اصلى طبقه بندى  مدل  چهار 
ابرى  وسرویس هاى  خدمات  کاربران  دسترسى  چگونگى  دهنده 
اساس  بر  واقعى،  دنیاى  در  ابرى موجود  هستند [19]. مدل هاى 
خصوصى   ،(Public) عمومى  شده اند:  نام گذارى  آن ها  مشخصات 

.[20] (Hybrid) و ترکیبى (Social) اجتماعى ،(Private)
: (Public)الف) مدل ابر عمومى

مدل عمومى به مفهوم سنتى ابر اشاره دارد. این بدان معناست که 
ابر  مجازى  منابع  به  آزادانه  که  دارند  را  فرصت  این  کاربران 
مایکروسافت  آمازون،  گوگل،   .[19] باشند  داشته  دسترسى 
 [15] (Google App Engine) و موتور اپلیکیشن گوگل (Azure)آژور
نمونه هایى از مدل هاى ابر عمومى هستند. به طور معمول، در هر 
داشته  نیاز  ابر  عمومى  مدل هاى  به  کاربران  که  زمان  هر  و  کجا 
باشند، این سـرویس ها با اتصـال به اینتـرنت در دسـترس قـرار 
از  مى گیرند [12]. امروزه بخش هاى مدیریتى، آموزشى و دولتى 
مزایاى مدل عمومى مانند اثربخشى هزینه، انعطاف پذیرى، قابلیت 
اطمینان، دسترسى بدون محدودیت مکان، مقیاس پذیرى باال بهره 
مى برند [12، [15]، [19]. الزم به ذکر است که محدودیت هایى 
مانند قابلیت سفارشى سازى کمتر و مسائل امنیتى از معایب این 

مدل است [12]، [15]، [19].
ب) مدل ابر خصوصى

یک  داخل  از  فقط  که  است  ابر  از  مجزایى  شکل  خصوصى  ابر 
سازمان یا شرکت از طریق کاربران آن قابل دسترسى و تغییر است 
[18]. به عبارت دیگر، مدل ابرهاى خصوصى/ داخلى توسط واحد 

اجرا مى شود [18]. سـازمان ها  و  IT سازمان هاى مربوطه کنترل 
مى توانند با کمک این مدل ابرى کارایى سخت افزارهاى موجود 
را  وضعیت سرویس دهى خود  نتیجه  در  و  داده  افزایش  را  خود 
بهبود بخشند. [22]. کاهش هزینه هاى سربار ادارى و اتوماسیون 
فرایند از دیگر مزایاى مدل ابر خصوصى است. با این حال، هنوز 
سرمایه گذارى  ویژه  به  دارد،  وجود  مدل  این  در  محدودیت هایى 
ابرى  مدل  مدیریت  هزینه  و  اولیه  ساخت  براى  نیاز  مورد  اولیه 
از  یکى   Eucalyptus Systems  .[22]  ،[18] متخصصین  توسط 

بهترین نمونه هاى مدل ابر خصوصى است [21].
ج) مدل ابر ترکیبى

خدمات وب آمازون (AWS) نمونه خوبى از یک مدل ترکیبى است 
و  خصوصى  مدل هاى  بین  جایى  در  ترکیبى  مدل   .[23]  ،[15]
عمومى [18] قرار مى گیرد که در شکل 2 نشان داده شده است. 
و  فعالیت ها  منابع،  مى توانند  سازمان ها  ترکیبى،  ابرى  مدل  در 
خدمات حیاتى خود را با استفاده از قابلیت هاى خصوصى یک مدل 
ترکیبى استفاده کنند، در حالى که منابع، فعالیت ها و خدمات غیر 
حیاتى با استفاده از امکانات ابر عمومى قابل بهره بردارى مى باشد 
پذیرى،  انعطاف  هیبریدى  مدل  مزیت  مهم ترین   .[24]  ،[15]
مقیاس پذیرى باال و کاهش هزینه است. مشکالت شبکه، امنیت و 

وابستگى در زیرساخت از نقاط ضعف این مدل است [12]. 

شکل 2: مدل ابر ترکیبى
د) مدل ابر اجتماعى

جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  توسط  لینکدین  و  فیس بوك 
استفاده مى شود و نمونه اى از این مدل ابرى است [15]. مدل ابر 
بین  اطالعات  و  منابع  داده ها،  اشتراك گذارى  به  امکان  اجتماعى 
امکان  با  و  هزینه  کاهش  رویکرد  با  سازمان ها  داخل  کاربران 
مدیریت برون سپارى شده، تسهیالتى را براى سازمان ها بمنظور 
دسترسى به خدمات اشتراك داده درون سازمانى فراهم مى کند، 
اینـکه همه  به  تـوجه  با  اجتماعـى  [19] [15]، [18].. در مدل 
داده ها در یک مکان ذخیره مى شوند امکان دسترسى خارجى به 
اطالعات توسط کاربران (غیر پرسنل) وجود دارد. کاربران این مدل 
باید مراقب داده هاى ذخیره شده  خود باشند [15]. شکل 3 رابطه 
را  ابرى  رایانش  استقرار  هاى  مدل  و  گرا  سرویس  مدل هاى  بین 

توضیح مى دهد.

- مزایا و معایب رایانش ابرى
الف) مزایا

 مطالعات قبلى نشان مى دهد که رایانش ابرى مزایاى مهم مختلفى 
دارد که به اختصار به آن مـى پردازیـم [25] اولیـن و مهـم تـرین

چکیده
از  که  است  شبکه هایى  براى  مناسب  بستر  یک  ابرى  رایانش 
مجازى  پیکربندى  قابل  محاسباتى  منابع  مشترك  مجموعه هاى 
مانند سرورها، شبکه ها، دستگاه هاى ذخیره سازى، برنامه ها و غیره 
استفاده مى کنند. تکنولوژى ابر به عنوان یک بستر، امکانى براى 
شرکت ها و سازمان ها ایجاد مى کند تا بتوانند به منابع زیرساختى 
شرکت بدون نیاز به هزینه و بدون محدودیت زمانى و مکانى به این 
منابع دسترسى داشته باشند. رایانش ابرى براى غلبه بر مشکالت 
در حوزه هاى مختلف فناورى اطالعات مانند سیستم هاى اطالعات 
سامانه  الکترونیک،  دولت  علمى،  تحقیقات   ،(GIS) جغرافیایى 
برنامه هاى کاربردى وب، فناورى  ERP، توسعه  پشتیبانى تصمیم، 
موبایل و غیره مى تواند مفید باشد. شرکت ها مى توانند از خدمات 
با  Big) و  Data) از داده ها ابرى براى ذخیره حجم باالیى  رایانش 
دسترسى بدون محدودیت زمانى و مکانى، استفاده کنند. این مقاله 
عالوه بر مرورى گذرا بر محاسبات ابرى، انواع آن، اصول، مزایا و 
معایب این سرویس، چندین نمونه از کاربردهاى مهندسى رایانش 
ابرى را ارائه کرده و پیشنهاداتى را براى کاربردهاى احتمالى آینده 

در زمینه مهندسى ارائه مى کند.

1- مقدمه
طى چند دهه اخیر، سرعت پیشرفت فناورى اینترنت در جنبه هاى 
مختلف دستخوش تحوالت سریعى شده است. پیشرفت هاى اخیر 
در زمینه فناورى اطالعات، شیوه زندگى مردم را دستخوش تحول 
اساسى کرده است. این پیشرفت هاى تکنولوژى مانند رایانش ابرى، 
منابع  از  بى نهایتى  مقدار  به  تا  مى سازد  قادر  را  اینترنت  کاربران 
مکانى،  و  زمانى  محدودیت  هیچ  بدون  نرم افزارى  و  سخت افزارى 
زندگى  ناپذیر  جدایى  عنصر  به  اینترنت  باشند.  داشته  دسترسى 
روزمره مردم تبدیل شده است و رایانش ابرى مهم ترین موضوعى 

است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
به سمت بخش  ابرى  رایانش  تغییر رویکرد  با  اخیر،  در سال هاى 
قابل  میزان  به  را  حوزه  این  گزاف  هزینه هاى  اطالعات،  فناورى 
براى کسب و کارهاى  امکانات جدیدى را  توجهى کاهش داده و 
نرم و  هزینه هاى سخت افزارى  [1].کاهش  مى کند  معرفى  جدید 
افزارهاى تخصصى و کاربردى،  نیاز به الیسنس نرم   افزارى، عدم 
کاهـش هزینـه هاى نگهــدارى زیـرسـاخت ها،  دسـترسـى بدون 
محدودیت مکانى و غیره از مزایاى عمده رایانش ابرى است [1]، 
 ،(App Engine) گـوگـل  همچـون  تکنـولـوژى  غـول هـاى   .[2]
IBM (Blue Cloud آفیس)،  ابرى  (نسخه  مایکروسافت 
Amazon)  از این فناورى بى بهره  Cloud) و آمازون (infrastructure

نبوده و سرویس هاى متنوعى را ارائه داده اند [3]-[5].  تکنولوژى 
ابر با ارائه خدمات استیجارى مانند وب سرویس ها و اپلیکیشن ها 
به جاى خرید، خدمات مستقل از زمان و مکان را در اختیار کاربران 
قرار مى دهد که این مجازى سازى منابع، یک مفهوم اساسى در 
ابرى  رایانش  گفت  مى توان  واقع،  در   .[7] است  ابرى  رایانش 

ترکیبى از خدمات فناورى اطالعات و بستر ذخیره سازى مبتنى بر 
کاربران  به  پویا  صورت  به  را  منابع  ابرى  رایانش   .[8] است  وب 
تخصیص داده و با نظارت مستمر، عملکرد آن ها را کنترل مى کند 
اصلى  استراتژى هاى  از  دیگر  یکى  مکان  از  کاربر  استقالل   .[9]
تکنولوژى ابر است [10]، [11]. مدل هاى ابرى به دو دسته اصلى 
بر  دسته بندى مى شوند: مدل هاى سرویس گرا و مدل هاى مبتنى 
استقرار. مدل سرویس گرا شامل سه مدل فرعى و مدل هاى مبتنى 
اختصار  به  زیر  در  که  است  فرعى  مدل  چهار  شامل  استقرار  بر 

توضیح داده شده است.

2- مدل هاى سرویس گرا براى رایانش ابرى
مطابق شکل 1، نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS)،  بستر به عنوان 
سرویس (PaaS)، و زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS) سه مدل 

سرویس گرا براى رایانش ابرى هستند [12]-[14].
(SaaS) الف) نرم افزار به عنوان سرویس

SaaS به عنـوان "اجاره نرم افزار بر حسـب تقاضـا" [6] شـناخته 

مى شود. به این معنى که مدل SaaS امکاناتى را براى کاربران فراهم 
مى کند تا بتوانند یک نرم افزار را بر اساس تقاضا در محیط هاى 
را  امکاناتى  این سرویس  کنند.  دانلود  یا  کرده  خریدارى  مختلف 
براى کنترل و اجراى برنامه هاى خریدارى شده یا دانلود شده به 
Google Apps، ،365 Microso� O�ce .[12] کاربران ارائه مى دهد
Gmail، NetSuite ،[16] GT Nexus، OnLive، Marketo، Trade Card

و SalesForce [12] نمونه هایى از این برنامه هاى کاربردى هستند 
SaaS استفاده مى کنند. از آنجایى که برنامه هاى SaaS که از مدل

عمدتا در فضاى ابرى میزبانى مى شوند و معموال از سخت افزارهاى 
از  استفاده  در  طبـیعى  تاخیر  یک  نمى کنند،  استـفاده  کاربران 
در   SaaS مدل  تاخیـر،  این  به  توجه  با  مى شـود.  ایجـاد  برنامه ها 
برنامه هاى بالدرنگ، جایى که زمان پاسخ دهى سریع مهم و حیاتى 
SaaS باشد، انتخاب مناسبى نمى باشد. سازمان هایى که از خدمات
نسخه هاى  رسانى  بروز  به  مجبور  است  ممکن  مى کنند  استفاده 
جدید نرم افزار هاى تحتSaaS  شوند، این بروز سانى مى تواند منجر 
به تاخیر و مشکالت غیرمنتظره شود، این امر باعث افزایش هزینه 
آموزش مجدد کاربران و در نتیجه افزایش هزینه هاى استفاده از 

این سرویس مى شود.
 (PaaS) ب) پلتفرم به عنوان سرویس

این مدل امکاناتى را براى کاربران فراهم مى کند تا به محاسبات 
مقیاس پذیر و محیط هاى ساختمان داده تعبیه شده خود همراه با 
امکان توسعه، ایجاد و استقرار برنامه هاى کاربردى دسترسى داشته 
AWS Elastic Beanstalk، Cloud Foundry،  .[12]  ،[6] باشند 
Heroku، Force.com، Engine Yard، Mendix، Google App Engine،
Ruby on Rails، ،[16] Windows Azure Compute، OrangeScape

با  را  خود  خدمات  که  هستند  نمونه هایى   [12]  LAMP یا   ،Java

استفاده از سرویس PaaS ارائه مى دهند.
 (IaaS) ج) زیرساخت به عنوان سرویس

و یک دستگاه ارتباطى نیاز است. مزیت دیگر چنین معمارى امکان 
ارتباط هر یک از دستگاه ها با دستگاه دیگر توسط پردازنده اصلى 
مى باشد. سایر کاربردهاى استفاده از ابر در سیستم هاى مهندسى 
عمدتا در نظارت و کنترل محیطى است، به عنوان مثال شرایط آب 
و هوایى مانند دما، رطوبت، فشار، سرعت باد و جهت باد را مى توان 
تا  نمود  بارگـذارى  ابر  اندازه گیرى و سپس در  در مکان هاى دور 
داده ها در هر ساعت از شبانه روز، براى کاربران مختلف از سراسر 
جهان در دسترس باشد. اینترنت اشیا با تعریف نحوه تعامل افراد و  
به  درمانى  بهداشتى/  مراقبت هاى  و  درمان   / بهداشت  سیستم 
صورت مدرن باعث تحول در این حوزه گردیده است. نیاز به این 
انقالب اساسى در سیستم هاى بهداشتى/ درمانى کشورهاى توسعه 
یافته که مجهز به دولت الکترونیک هستند، در پاندمى اخیر بطور 
مراقبت هاى  اشیا در  اینترنت  مزایاى عمده  مشهود مشخص شد. 

بهداشتى را مى توان به شرح زیر خالصه کرد: 
به  بیماران  آنجایى که  از  بیمارى:  روند مدیریت وضعیت  بهبود   •
طور مداوم تحت نظارت خواهند بود، پرسنل پزشکى و درمان قادر 
خواهند بود به سرعت به داده هاى آن ها دسترسى داشته باشند و 
سرعت تشخیص و انجام خدمات درمان را نسبت به شرایط بیماران 

بهبود بخشند.
درمانى  و  بهداشتى  مراقبت هاى  هزینه هاى  هزینه ها:  کاهش   •

کاهش مى یابد زیرا بیماران از راه دور توسط دستگاه هاى مجهز به 
اینترنت اشیاء مراقبت و نظارت مى شوند و این به معناى مراجعه 
عادى  حالت  به  نسبت  پزشکان  و  درمان  کادر  به  کمتر  فیزیکى 

خواهد بود.
دادهاى  جمع آورى  مرحله  در  انسانى  خطاهاى  خطاها:  کاهش   •

مورد نیاز براى تشخیص و درمان در مراقبت هاى بهداشتى کاهش 
مى یابد زیرا داده هاى بیمار به طور خودکار جمع آورى مى شود.

سریع تر  بیماران  به  شده  ارائه  خدمات  سرعت  سریع:  خدمات   •

خواهد بود زیرا هر گونه شرایط اضطرارى توسط دستگاه هاى مجهز 
به  و  مى شود  شناسایى  اورژانس  وقوع  لحظه  در  اشیا  اینترنت  به 
پرسنل مراقبت هاى بهداشـتى و درمانى به سرعت اطالع رسانى 

مى شود.
اینترنت  به  مجهز  دستگاه هاى  کمک  با  دارو:  خودکار  مدیریت   •

اشیا، اکثر بیماران مى توانند داروهاى خود را در دوز صحیح و در 
زمان هاى صحیح دریافت کنند.

6- نتیجه گیرى
رایانش ابرى قادر است در فراهم سازى یک بستر فناورى اطالعات 
مجازى، امن و با صرفه اقتصادى پیشگام باشد. رایانش ابرى یک 
سه  که  مى دهد  ارائه  ارزان  و  توسعه  قابل  محاسباتى  زیرساخت 
این سطوح  مى سازد.  فراهم  را   SaaS و   IaaS، PaaS سطح خدمات 
عمومى،  ابر  عملیاتى  مدل  چهار  پیاده سازى  به  قادر  خدماتى 
است  قادر  ابر  تکنولوژى  هستند.  اجتماعى  و  ترکیبى  خصوصى، 
امکاناتى را فراهم کند که کاربران بدون محدودیت زمانى و مکانى 
با مجوزهاى دسترسى به خدمات مورد نیاز مانند وب سرویس ها و 
برنامه هاى کاربردى بدون نیاز به خرید الیسنس،  به خدمات آن ها 
دسترسى داشته باشند. بنابراین، مى توان گفت که مجازى سازى 

اصلى  مزایاى  است.  ابرى  رایانش  در  اساسى  مفهوم  یک  منابع 
رایانش ابرى را مى توان در چند مورد خالصه کرد: 1) هزینه کمتر 
کاهش   (2 نرم افزار،  الیسنس  هزینه  و  سخت افزار  سـاخت  زیر 
هزینه هاى نگهدارى، 3) دسترسى بدون محدودیت زمانى و مکانى، 
4) سهولت در استفاده، 5) انعطاف پذیرى. با این حال، اگرچه این 
فناورى جدید توان ارائه مزایاى بسیارى را دارد، اما با چالش ها و 
مسائلى مانند امنیت و وابستگى کیفیت خدمات به کیفیت اتصال 
به اینترنت مواجه است که این مشکالت باید در آینده مورد توجه 

قرار گرفته و راه حل هاى مناسبى ارائه شود.
اکثر   ،2030 سال  تا  که  مى زنند  تخمین  فناورى  کارشناسان 
کاربران برنامه هاى کاربردى از نسخه آنالین این برنامه ها استفاده 
کرده [34]، و اطالعات خود را با استفاده از سرورهاى شبکه، به 
جاى ذخیره در دستگاه هاى شخصى، بر روى همین بستر ذخیره و 
باورند که در دهه هاى  این  بر  اشتراك خواهند گذاشت. آن ها  به 
از  اسـتفاده  از  رایج تر  بسـیار  ابر،  تکنولوژى  از  اسـتفاده  آینده 
سیستم هاى شخصى جهت اجرا برنامه و ذخیره اطالعات خواهد 
فعال  ماهانه  بصورت  بوك  فیس  کاربر  میلیارد   2/9 امروزه  بود. 
هستند[35]، کاربران سرویس هاى ایمیل هات میل)  (Hotmailو 
میکرو  سرویس  یک  عنوان  به   (Twitter) توییتر    ،  (Yahoo) یاهو 
و  فلیکر  ویدئو،  اشتراك گذارى  براى  یوتیوب  نویسى،  وبالگ 
Google براى  Docs ،اینستاگرام براى اشتراك گذارى تصاویر و ویدئو
اسناد، Delicious براى نشانک گذارى اجتماعى، eBay براى تجارت، 
دادن  نظر  و  بندى  رده  رتبه بندى،  براى   Trip Advisor و   Yelp و 
استفاده مى شوند و هر روزه بر تعداد خدمات دهندگان و کاربران 
ابر اضافه مى شود. چنین بنظر مى رسد که در آینده، کاربران تفاوت 
ابر  بستر  با  کار  و  خود  شخصى  دستگاه هاى  با  کار  کیفیت  بین 
توسعه  بنابراین،  داد.  نخواهند  تشخیص  را  اینترنت  به  متصل 
فناورى هاى اینترنتى در آینده تاثیر مستقیمى بر توسعه خدمات  
و  اینترنت  سرعت  افزایش  با  فلذا  داشت.  خواهد  ابرى  محاسبات 
براى کاربران، پیوستن  امن تر  ابرى  همچنین فراهم کردن فضاى 
شرکت هاى تجارى و سیستم هاى بهداشتى/ درمانى به بستر ابر و 
رایانش  امروزه  بود.  ناپذیر خواهد  اجتناب  از خدمات آن  استفاده 
ابرى تنها توسط شرکت هاى مبتنى بر شبکه هاى اجتماعى استفاده 
نمى شود، بلکه کاربردهاى مهندسى رایانش ابرى، به ویژه در زمینه 
IoT در خانه هاى هوشمند و در کاربردهاى تجارى و صنعتى نیز در 

حال رشد هستند. فلذا با گسترش بازار این تکنولوژى ها همراه با 
افـزایـش سـرعت پردازنـده ها، هزیـنه دسـتگاه هـاى مبتنـى بـر 
میکروکنترلر، حافظه ها و حسگرها با توجه به رقابتى شدن بازار، رو 
به کاهش است. بدیهى است که باید استفاده از رایانش ابرى در 
باشد  بزرگى  رشد  مهندسى شاهد  بر  مبتنى  کاربردى  برنامه هاى 
زیرا شرکت هاى بیشترى در حال سرمایه گذارى کالن در این زمینه 
در  اشـیا  اینترنت  بر  مبتنى  سیستم هاى  این،  بر  عالوه  هستند. 
دولتى،  ادارات  حمل ونقل،  گردشگرى،  مانند  متنوعى  زمینه هاى 

رستوران ها، هتل ها و غیره قابل استفاده مى باشد. 

شکل3 - رابطه بین مدل هاى سرویس گرا و مدل هاى استقرار

متخصص  نیروى  هزینه  کاهش  ابرى  امکانات  از  استفاده  مزیت 
حوزه IT مى باشد. به عنوان مثال، از آنجایى که عملیات پشتیبان

 گیرى از داده ها توسط شرکت هاى ابرى انجام مى شود، مشتریان 
استفاده  شبکه  متخصصین  از   منظور  این  براى  نیستند  مجبور 
زیر  هزینه هاى  کاهش  ابرى،  رایانش  مهم  مزیت  دومین  کنند. 
ساخت سخت افزارى و نرم افزارى، با اتصال به منابع اجاره شده از 
که  معناسـت  بدان  این  است.  ابر  از  استفاده  و  اینترنت  طریق 
افزار،  سخت  تهیه  براى  خود  بودجه  صرف  به  ملزم  سازمان ها 
بهبود  نیستند.  شبکه  ابزارهاى  یا  مجوزها  افزار،  نرم  الیسنس 
که  است  ابرى  رایانش  مزایاى  از  دیگر  یکى  دسترسى  وضعیت 
به  بخواهند  که  زمانى  هر  در  و  کجا  هر  از  را  کاربران  دسترسى 
به  به عنوان مثال، یک فروشنده مى تواند  سادگى میسر مى کند. 
راحتى به منابع شرکت خود مانند پایگاه داده فروش از هر مکانى، 
در هر ساعت از شبانه روز با استفاده از اینترنت دسترسى داشته 
باشد. یکى دیگر از مزایاى رایانش ابرى، ارائه تسهیالت نظارت بر 
پروژه به صورت موثرتر است. در مجموع مى توان گفت مهم ترین 
امکان  داده ها،  به  دسترسى  وضعیت  بهبود  ابرى،  رایانش  مزیت 
انعطاف پذیرى و توسعه شرکت ها بدون وابستگى جدى به مسائل 

"مالى" یا " نیروى متخصص" مى باشد [15]، [18]، [26].

ب) معایب
از آنجایى که خدمات ابرى به طور کامل تحت مالکیت، مدیریت و 
کنترل ارائه دهندگان این خدمات هستند، هیچ ابزار کنترلى را بر 
روى مشتریان فراهم نمى کنند. مشتریان فقط مى توانند برنامه هاى 
کاربردى خود را مدیریت کنند. در نتیجه، نصب و به روزرسانى هاى 
جدید کامال تحت کنترل ارائه دهندگان خدمات است و مشتریان 
ممکن است مجبور باشند منتظر بروزرسانى هاى جدیدى که شاید 
نیازى هم به آن ها ندارند، باشند. امنیت داده هاى ذخیره شده در 
همه مدل هاى استقرار، نسبت به حالت غیر ابر (Local) کمتر است. 
این بدان معنى است که شخص ثالث مستقر در شرکت ارائه دهنده 
یا  اطالع  بدون  را  شده  ذخیره  داده هاى  مى تواند  ابرى  خدمات 
رضایت کاربران تغییر، حذف یا اصالح نماید [27]. با توجه به ذات 
به  است.  حیاتى  ابرى  رایانش  براى  اینترنت  به  اتصال  ابر،  بستر 
عنوان مثال، اگر اتصال به اینترنت در یک برنامه کاربردى حیاتى 
و یا ایمنى که ممکن است همیشه به اینترنت نیاز داشته باشد از 
کار بیافتد، تاثیرات و نتایج این قطع اتصال مى تواند تخریب کننده  
با  ابرى  رایانش  است،  اینترنت  سرعت  دیگر  مهم  موضوع  باشد. 
از  دیگر  یکى  داده ها  امنیت  نیست.  کارآمد  سرعت  کم  اینترنت 

معایب مهم رایانش ابرى است.

5- کاربردهاى مهندسى
بیشتر کاربردهاى فعلى رایانش ابرى در زمینه ذخیره سازى داده و 
داده کاوى است که بسیارى از شرکت ها از ابر به عنوان یک پایگاه 
داده بزرگ براى ذخیره داده هاى مشتریان خود استفاده مى کنند. 
امروزه شاهد   (IoT) اشیا  اینترنت  زمینه  اخیر در  پیشرفت هاى  با 
هستیم.  زمینه  این  در  کمى  شرکت هاى  هنگفت  سرمایه گذارى 
سیسکو(Cisco) تخمین زده است که IoT داراى ارزش بالقوه 24
این،  بر  عالوه   .[28] بود.  خواهد  آتى  سال   10 در  دالر  تریلیون 
سمینارها و کنفرانس هایى در سرتاسر جهان براى افزایش آگاهى 
از اینترنت اشیا و تشویق به تحقیقات بیشتر در این زمینه برگزار 
مى شـود. یک سـیستم اینترنت اشـیا اسـاسـا شـامل [30] یک 
میکروکنترلر کم مصرف با حسگرها و محرك هاى مختلف است که 
همه به هم متصل هستند. این سیستم با استفاده از فناورى هاى 
ارتباطى مانند WiFi، بلوتوث (Bluetooth, RFID, ZigBee) و غیره با 
خانه هاى  کاربردى  برنامه هاى  در  هستند.  ارتباط  در  یکدیگر 
هوشمند، ارزان ترین گزینه ارتباطى استفاده از سیستم Wi-Fi براى 
برقرارى ارتباط بین دستگاه هاى مختلف در این سیستم است. یکى 
از بلوتوث در محیط هایى مانند  دیگر از راه هاى ارتباطى استفاده 
ارتباطى  برد  و  باال  نسبتا  برق  دلیل مصرف  به  که  مى باشد  خانه 
محدود، به ندرت از این تکنولوژى استفاده مى گردد. شکل 4 یک 
خانه  یک  در  را  نرمال  سطح  در  اشیا  اینترنت  پیاده سازى  نمونه 
هوشمند نشان مى دهد. در این شکل، همه تجهیزات داراى حسگر 
داخلى هستند و با استفاده از روتر WiFi در خانه به یکدیگر متصل 
حسگرهایى  داراى  است  ممکن  یخچال  مثال،  عنوان  به  شده اند. 
باشد تا تشخیص دهد که چه زمانى کاالیى مانند یک قوطى نوشابه 
اینترنت  الزامات مهم همه سیستم هاى  از  خارج شده است. یکى 
اشیا این است که نظارت و کنترل سیستم از راه دور با استفاده از 
یک دستگاه متصل به اینترنت مانند تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ 
امکان پذیر باشد. این نیاز به راحتى با استفاده از رویکرد مبتنى بر 
"ابر" برآورده مى شود. دستگاه تلفن همراهى که قرار است لوازم 
خانگى را نظارت یا کنترل نماید، نیز باید به همان ابر دسترسى 

داشته باشد.
رطوبت،  دما،  مانند  مختلف  پارامترهاى  معمولى،  برنامه  یک  در 
وضعیت اجاق گاز، وضعیت مایکروویو، ماشین ظرفشویى و غیره که 
بیشـترین کاربـرد را در خانه هـاى هوشـمند دارنـد، را مـى توان در 
فواصل زمانى معین در فضاى ابرى بارگذارى نمود و از راه دور از 
طریق دستگاه هاى تلفن همراه (متصل به اینترنت) کنترل نمود. 
هوشمند   IoT سیستم  هر  از  ناپذیر  جدایى  بخش  ابرى،  رایانش 
است. شکل 4 نمونه اى از یک سیستم اینترنت اشیا است که در آن 
هر دستگاه به یک پردازنده مستقل با قابلیت Wi-Fi متصل شده 
است. هر دستگاه مى تواند به طور مستقل داده ها را به ابر ارسال یا 
دریافت کند. همچنین امکان ترکیب مستقیم تعدادى از دستگاه ها 
و کنترل آن ها از یک پردازنده اصلى واحد وجود دارد که در آن 
دارد.  ارتباط  ابرى  فضاى  با  ارتباطى  تجهیزات  از طریق  پردازنده 
پیاده سازى چنین معمارى ارزان تر است زیرا تنها به یک پردازنده 
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مجازى  منابع   IaaS است.  ابرى  رایانش  اصلى  زیرساخت   IaaS

همچون سخت افزار، تجهیزات شبکه، ماشین ها و امکانات ذخیره 
سازى داده ها را فراهم مى کند. با استفاده از این سرویس، کاربران 
از  نیاز،  مورد  افزارى  سخت  زیرساخت  تامین  بر  عالوه  مى توانند 
خدمات ابرى همچون نگهدارى، ارتقاء سخت افزار و بهره گیرى از 
امکانات مدل هاى جدید سخت افزارها استفاده نمایند. این منابع 
سخت افزارى را مى توان به راحتى بسته به تقاضاى واقعى مشترى 
کاهش یا افزایش داد که باعث به حداقل رساندن هزینه ها مى شود. 
نوع  این  از  کننده  استفاده  شرکت هاى  براى   IaaS اصلى  مزیت 
خدمات، کاهش هزینه هاى خرید و نگهدارى سخت افزار مى باشد. 
که  محدود  بودجه  با  کوچک  شرکت هاى  براى  ویژه  به  امر  این 

توانایى خرید تجهیزات را ندارند بسیار مهم است.

شکل 1: مدل سرویس گرا رایانش ابرى

3- مدل هاى مبتنى بر استقرار رایانش ابرى
مدل هاى مبتنى بر استقرار محیط هاى رایانش ابرى را مى توان به 
نشان  استقرار  مدل هاى   .[18] کرد  اصلى طبقه بندى  مدل  چهار 
ابرى  وسرویس هاى  خدمات  کاربران  دسترسى  چگونگى  دهنده 
اساس  بر  واقعى،  دنیاى  در  ابرى موجود  هستند [19]. مدل هاى 
خصوصى   ،(Public) عمومى  شده اند:  نام گذارى  آن ها  مشخصات 

.[20] (Hybrid) و ترکیبى (Social) اجتماعى ،(Private)
: (Public)الف) مدل ابر عمومى

مدل عمومى به مفهوم سنتى ابر اشاره دارد. این بدان معناست که 
ابر  مجازى  منابع  به  آزادانه  که  دارند  را  فرصت  این  کاربران 
مایکروسافت  آمازون،  گوگل،   .[19] باشند  داشته  دسترسى 
 [15] (Google App Engine) و موتور اپلیکیشن گوگل (Azure)آژور
نمونه هایى از مدل هاى ابر عمومى هستند. به طور معمول، در هر 
داشته  نیاز  ابر  عمومى  مدل هاى  به  کاربران  که  زمان  هر  و  کجا 
باشند، این سـرویس ها با اتصـال به اینتـرنت در دسـترس قـرار 
از  مى گیرند [12]. امروزه بخش هاى مدیریتى، آموزشى و دولتى 
مزایاى مدل عمومى مانند اثربخشى هزینه، انعطاف پذیرى، قابلیت 
اطمینان، دسترسى بدون محدودیت مکان، مقیاس پذیرى باال بهره 
مى برند [12، [15]، [19]. الزم به ذکر است که محدودیت هایى 
مانند قابلیت سفارشى سازى کمتر و مسائل امنیتى از معایب این 

مدل است [12]، [15]، [19].
ب) مدل ابر خصوصى

یک  داخل  از  فقط  که  است  ابر  از  مجزایى  شکل  خصوصى  ابر 
سازمان یا شرکت از طریق کاربران آن قابل دسترسى و تغییر است 
[18]. به عبارت دیگر، مدل ابرهاى خصوصى/ داخلى توسط واحد 

اجرا مى شود [18]. سـازمان ها  و  IT سازمان هاى مربوطه کنترل 
مى توانند با کمک این مدل ابرى کارایى سخت افزارهاى موجود 
را  وضعیت سرویس دهى خود  نتیجه  در  و  داده  افزایش  را  خود 
بهبود بخشند. [22]. کاهش هزینه هاى سربار ادارى و اتوماسیون 
فرایند از دیگر مزایاى مدل ابر خصوصى است. با این حال، هنوز 
سرمایه گذارى  ویژه  به  دارد،  وجود  مدل  این  در  محدودیت هایى 
ابرى  مدل  مدیریت  هزینه  و  اولیه  ساخت  براى  نیاز  مورد  اولیه 
از  یکى   Eucalyptus Systems  .[22]  ،[18] متخصصین  توسط 

بهترین نمونه هاى مدل ابر خصوصى است [21].
ج) مدل ابر ترکیبى

خدمات وب آمازون (AWS) نمونه خوبى از یک مدل ترکیبى است 
و  خصوصى  مدل هاى  بین  جایى  در  ترکیبى  مدل   .[23]  ،[15]
عمومى [18] قرار مى گیرد که در شکل 2 نشان داده شده است. 
و  فعالیت ها  منابع،  مى توانند  سازمان ها  ترکیبى،  ابرى  مدل  در 
خدمات حیاتى خود را با استفاده از قابلیت هاى خصوصى یک مدل 
ترکیبى استفاده کنند، در حالى که منابع، فعالیت ها و خدمات غیر 
حیاتى با استفاده از امکانات ابر عمومى قابل بهره بردارى مى باشد 
پذیرى،  انعطاف  هیبریدى  مدل  مزیت  مهم ترین   .[24]  ،[15]
مقیاس پذیرى باال و کاهش هزینه است. مشکالت شبکه، امنیت و 

وابستگى در زیرساخت از نقاط ضعف این مدل است [12]. 

شکل 2: مدل ابر ترکیبى
د) مدل ابر اجتماعى

جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  توسط  لینکدین  و  فیس بوك 
استفاده مى شود و نمونه اى از این مدل ابرى است [15]. مدل ابر 
بین  اطالعات  و  منابع  داده ها،  اشتراك گذارى  به  امکان  اجتماعى 
امکان  با  و  هزینه  کاهش  رویکرد  با  سازمان ها  داخل  کاربران 
مدیریت برون سپارى شده، تسهیالتى را براى سازمان ها بمنظور 
دسترسى به خدمات اشتراك داده درون سازمانى فراهم مى کند، 
اینـکه همه  به  تـوجه  با  اجتماعـى  [19] [15]، [18].. در مدل 
داده ها در یک مکان ذخیره مى شوند امکان دسترسى خارجى به 
اطالعات توسط کاربران (غیر پرسنل) وجود دارد. کاربران این مدل 
باید مراقب داده هاى ذخیره شده  خود باشند [15]. شکل 3 رابطه 
را  ابرى  رایانش  استقرار  هاى  مدل  و  گرا  سرویس  مدل هاى  بین 

توضیح مى دهد.

- مزایا و معایب رایانش ابرى
الف) مزایا

 مطالعات قبلى نشان مى دهد که رایانش ابرى مزایاى مهم مختلفى 
دارد که به اختصار به آن مـى پردازیـم [25] اولیـن و مهـم تـرین

چکیده
از  که  است  شبکه هایى  براى  مناسب  بستر  یک  ابرى  رایانش 
مجازى  پیکربندى  قابل  محاسباتى  منابع  مشترك  مجموعه هاى 
مانند سرورها، شبکه ها، دستگاه هاى ذخیره سازى، برنامه ها و غیره 
استفاده مى کنند. تکنولوژى ابر به عنوان یک بستر، امکانى براى 
شرکت ها و سازمان ها ایجاد مى کند تا بتوانند به منابع زیرساختى 
شرکت بدون نیاز به هزینه و بدون محدودیت زمانى و مکانى به این 
منابع دسترسى داشته باشند. رایانش ابرى براى غلبه بر مشکالت 
در حوزه هاى مختلف فناورى اطالعات مانند سیستم هاى اطالعات 
سامانه  الکترونیک،  دولت  علمى،  تحقیقات   ،(GIS) جغرافیایى 
برنامه هاى کاربردى وب، فناورى  ERP، توسعه  پشتیبانى تصمیم، 
موبایل و غیره مى تواند مفید باشد. شرکت ها مى توانند از خدمات 
با  Big) و  Data) از داده ها ابرى براى ذخیره حجم باالیى  رایانش 
دسترسى بدون محدودیت زمانى و مکانى، استفاده کنند. این مقاله 
عالوه بر مرورى گذرا بر محاسبات ابرى، انواع آن، اصول، مزایا و 
معایب این سرویس، چندین نمونه از کاربردهاى مهندسى رایانش 
ابرى را ارائه کرده و پیشنهاداتى را براى کاربردهاى احتمالى آینده 

در زمینه مهندسى ارائه مى کند.

1- مقدمه
طى چند دهه اخیر، سرعت پیشرفت فناورى اینترنت در جنبه هاى 
مختلف دستخوش تحوالت سریعى شده است. پیشرفت هاى اخیر 
در زمینه فناورى اطالعات، شیوه زندگى مردم را دستخوش تحول 
اساسى کرده است. این پیشرفت هاى تکنولوژى مانند رایانش ابرى، 
منابع  از  بى نهایتى  مقدار  به  تا  مى سازد  قادر  را  اینترنت  کاربران 
مکانى،  و  زمانى  محدودیت  هیچ  بدون  نرم افزارى  و  سخت افزارى 
زندگى  ناپذیر  جدایى  عنصر  به  اینترنت  باشند.  داشته  دسترسى 
روزمره مردم تبدیل شده است و رایانش ابرى مهم ترین موضوعى 

است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
به سمت بخش  ابرى  رایانش  تغییر رویکرد  با  اخیر،  در سال هاى 
قابل  میزان  به  را  حوزه  این  گزاف  هزینه هاى  اطالعات،  فناورى 
براى کسب و کارهاى  امکانات جدیدى را  توجهى کاهش داده و 
نرم و  هزینه هاى سخت افزارى  [1].کاهش  مى کند  معرفى  جدید 
افزارهاى تخصصى و کاربردى،  نیاز به الیسنس نرم   افزارى، عدم 
کاهـش هزینـه هاى نگهــدارى زیـرسـاخت ها،  دسـترسـى بدون 
محدودیت مکانى و غیره از مزایاى عمده رایانش ابرى است [1]، 
 ،(App Engine) گـوگـل  همچـون  تکنـولـوژى  غـول هـاى   .[2]
IBM (Blue Cloud آفیس)،  ابرى  (نسخه  مایکروسافت 
Amazon)  از این فناورى بى بهره  Cloud) و آمازون (infrastructure

نبوده و سرویس هاى متنوعى را ارائه داده اند [3]-[5].  تکنولوژى 
ابر با ارائه خدمات استیجارى مانند وب سرویس ها و اپلیکیشن ها 
به جاى خرید، خدمات مستقل از زمان و مکان را در اختیار کاربران 
قرار مى دهد که این مجازى سازى منابع، یک مفهوم اساسى در 
ابرى  رایانش  گفت  مى توان  واقع،  در   .[7] است  ابرى  رایانش 

ترکیبى از خدمات فناورى اطالعات و بستر ذخیره سازى مبتنى بر 
کاربران  به  پویا  صورت  به  را  منابع  ابرى  رایانش   .[8] است  وب 
تخصیص داده و با نظارت مستمر، عملکرد آن ها را کنترل مى کند 
اصلى  استراتژى هاى  از  دیگر  یکى  مکان  از  کاربر  استقالل   .[9]
تکنولوژى ابر است [10]، [11]. مدل هاى ابرى به دو دسته اصلى 
بر  دسته بندى مى شوند: مدل هاى سرویس گرا و مدل هاى مبتنى 
استقرار. مدل سرویس گرا شامل سه مدل فرعى و مدل هاى مبتنى 
اختصار  به  زیر  در  که  است  فرعى  مدل  چهار  شامل  استقرار  بر 

توضیح داده شده است.

2- مدل هاى سرویس گرا براى رایانش ابرى
مطابق شکل 1، نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS)،  بستر به عنوان 
سرویس (PaaS)، و زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS) سه مدل 

سرویس گرا براى رایانش ابرى هستند [12]-[14].
(SaaS) الف) نرم افزار به عنوان سرویس

SaaS به عنـوان "اجاره نرم افزار بر حسـب تقاضـا" [6] شـناخته 

مى شود. به این معنى که مدل SaaS امکاناتى را براى کاربران فراهم 
مى کند تا بتوانند یک نرم افزار را بر اساس تقاضا در محیط هاى 
را  امکاناتى  این سرویس  کنند.  دانلود  یا  کرده  خریدارى  مختلف 
براى کنترل و اجراى برنامه هاى خریدارى شده یا دانلود شده به 
Google Apps، ،365 Microso� O�ce .[12] کاربران ارائه مى دهد
Gmail، NetSuite ،[16] GT Nexus، OnLive، Marketo، Trade Card

و SalesForce [12] نمونه هایى از این برنامه هاى کاربردى هستند 
SaaS استفاده مى کنند. از آنجایى که برنامه هاى SaaS که از مدل

عمدتا در فضاى ابرى میزبانى مى شوند و معموال از سخت افزارهاى 
از  استفاده  در  طبـیعى  تاخیر  یک  نمى کنند،  استـفاده  کاربران 
در   SaaS مدل  تاخیـر،  این  به  توجه  با  مى شـود.  ایجـاد  برنامه ها 
برنامه هاى بالدرنگ، جایى که زمان پاسخ دهى سریع مهم و حیاتى 
SaaS باشد، انتخاب مناسبى نمى باشد. سازمان هایى که از خدمات
نسخه هاى  رسانى  بروز  به  مجبور  است  ممکن  مى کنند  استفاده 
جدید نرم افزار هاى تحتSaaS  شوند، این بروز سانى مى تواند منجر 
به تاخیر و مشکالت غیرمنتظره شود، این امر باعث افزایش هزینه 
آموزش مجدد کاربران و در نتیجه افزایش هزینه هاى استفاده از 

این سرویس مى شود.
 (PaaS) ب) پلتفرم به عنوان سرویس

این مدل امکاناتى را براى کاربران فراهم مى کند تا به محاسبات 
مقیاس پذیر و محیط هاى ساختمان داده تعبیه شده خود همراه با 
امکان توسعه، ایجاد و استقرار برنامه هاى کاربردى دسترسى داشته 
AWS Elastic Beanstalk، Cloud Foundry،  .[12]  ،[6] باشند 
Heroku، Force.com، Engine Yard، Mendix، Google App Engine،
Ruby on Rails، ،[16] Windows Azure Compute، OrangeScape

با  را  خود  خدمات  که  هستند  نمونه هایى   [12]  LAMP یا   ،Java

استفاده از سرویس PaaS ارائه مى دهند.
 (IaaS) ج) زیرساخت به عنوان سرویس

و یک دستگاه ارتباطى نیاز است. مزیت دیگر چنین معمارى امکان 
ارتباط هر یک از دستگاه ها با دستگاه دیگر توسط پردازنده اصلى 
مى باشد. سایر کاربردهاى استفاده از ابر در سیستم هاى مهندسى 
عمدتا در نظارت و کنترل محیطى است، به عنوان مثال شرایط آب 
و هوایى مانند دما، رطوبت، فشار، سرعت باد و جهت باد را مى توان 
تا  نمود  بارگـذارى  ابر  اندازه گیرى و سپس در  در مکان هاى دور 
داده ها در هر ساعت از شبانه روز، براى کاربران مختلف از سراسر 
جهان در دسترس باشد. اینترنت اشیا با تعریف نحوه تعامل افراد و  
به  درمانى  بهداشتى/  مراقبت هاى  و  درمان   / بهداشت  سیستم 
صورت مدرن باعث تحول در این حوزه گردیده است. نیاز به این 
انقالب اساسى در سیستم هاى بهداشتى/ درمانى کشورهاى توسعه 
یافته که مجهز به دولت الکترونیک هستند، در پاندمى اخیر بطور 
مراقبت هاى  اشیا در  اینترنت  مزایاى عمده  مشهود مشخص شد. 

بهداشتى را مى توان به شرح زیر خالصه کرد: 
به  بیماران  آنجایى که  از  بیمارى:  روند مدیریت وضعیت  بهبود   •
طور مداوم تحت نظارت خواهند بود، پرسنل پزشکى و درمان قادر 
خواهند بود به سرعت به داده هاى آن ها دسترسى داشته باشند و 
سرعت تشخیص و انجام خدمات درمان را نسبت به شرایط بیماران 

بهبود بخشند.
درمانى  و  بهداشتى  مراقبت هاى  هزینه هاى  هزینه ها:  کاهش   •

کاهش مى یابد زیرا بیماران از راه دور توسط دستگاه هاى مجهز به 
اینترنت اشیاء مراقبت و نظارت مى شوند و این به معناى مراجعه 
عادى  حالت  به  نسبت  پزشکان  و  درمان  کادر  به  کمتر  فیزیکى 

خواهد بود.
دادهاى  جمع آورى  مرحله  در  انسانى  خطاهاى  خطاها:  کاهش   •

مورد نیاز براى تشخیص و درمان در مراقبت هاى بهداشتى کاهش 
مى یابد زیرا داده هاى بیمار به طور خودکار جمع آورى مى شود.

سریع تر  بیماران  به  شده  ارائه  خدمات  سرعت  سریع:  خدمات   •

خواهد بود زیرا هر گونه شرایط اضطرارى توسط دستگاه هاى مجهز 
به  و  مى شود  شناسایى  اورژانس  وقوع  لحظه  در  اشیا  اینترنت  به 
پرسنل مراقبت هاى بهداشـتى و درمانى به سرعت اطالع رسانى 

مى شود.
اینترنت  به  مجهز  دستگاه هاى  کمک  با  دارو:  خودکار  مدیریت   •

اشیا، اکثر بیماران مى توانند داروهاى خود را در دوز صحیح و در 
زمان هاى صحیح دریافت کنند.

6- نتیجه گیرى
رایانش ابرى قادر است در فراهم سازى یک بستر فناورى اطالعات 
مجازى، امن و با صرفه اقتصادى پیشگام باشد. رایانش ابرى یک 
سه  که  مى دهد  ارائه  ارزان  و  توسعه  قابل  محاسباتى  زیرساخت 
این سطوح  مى سازد.  فراهم  را   SaaS و   IaaS، PaaS سطح خدمات 
عمومى،  ابر  عملیاتى  مدل  چهار  پیاده سازى  به  قادر  خدماتى 
است  قادر  ابر  تکنولوژى  هستند.  اجتماعى  و  ترکیبى  خصوصى، 
امکاناتى را فراهم کند که کاربران بدون محدودیت زمانى و مکانى 
با مجوزهاى دسترسى به خدمات مورد نیاز مانند وب سرویس ها و 
برنامه هاى کاربردى بدون نیاز به خرید الیسنس،  به خدمات آن ها 
دسترسى داشته باشند. بنابراین، مى توان گفت که مجازى سازى 

اصلى  مزایاى  است.  ابرى  رایانش  در  اساسى  مفهوم  یک  منابع 
رایانش ابرى را مى توان در چند مورد خالصه کرد: 1) هزینه کمتر 
کاهش   (2 نرم افزار،  الیسنس  هزینه  و  سخت افزار  سـاخت  زیر 
هزینه هاى نگهدارى، 3) دسترسى بدون محدودیت زمانى و مکانى، 
4) سهولت در استفاده، 5) انعطاف پذیرى. با این حال، اگرچه این 
فناورى جدید توان ارائه مزایاى بسیارى را دارد، اما با چالش ها و 
مسائلى مانند امنیت و وابستگى کیفیت خدمات به کیفیت اتصال 
به اینترنت مواجه است که این مشکالت باید در آینده مورد توجه 

قرار گرفته و راه حل هاى مناسبى ارائه شود.
اکثر   ،2030 سال  تا  که  مى زنند  تخمین  فناورى  کارشناسان 
کاربران برنامه هاى کاربردى از نسخه آنالین این برنامه ها استفاده 
کرده [34]، و اطالعات خود را با استفاده از سرورهاى شبکه، به 
جاى ذخیره در دستگاه هاى شخصى، بر روى همین بستر ذخیره و 
باورند که در دهه هاى  این  بر  اشتراك خواهند گذاشت. آن ها  به 
از  اسـتفاده  از  رایج تر  بسـیار  ابر،  تکنولوژى  از  اسـتفاده  آینده 
سیستم هاى شخصى جهت اجرا برنامه و ذخیره اطالعات خواهد 
فعال  ماهانه  بصورت  بوك  فیس  کاربر  میلیارد   2/9 امروزه  بود. 
هستند[35]، کاربران سرویس هاى ایمیل هات میل)  (Hotmailو 
میکرو  سرویس  یک  عنوان  به   (Twitter) توییتر    ،  (Yahoo) یاهو 
و  فلیکر  ویدئو،  اشتراك گذارى  براى  یوتیوب  نویسى،  وبالگ 
Google براى  Docs ،اینستاگرام براى اشتراك گذارى تصاویر و ویدئو
اسناد، Delicious براى نشانک گذارى اجتماعى، eBay براى تجارت، 
دادن  نظر  و  بندى  رده  رتبه بندى،  براى   Trip Advisor و   Yelp و 
استفاده مى شوند و هر روزه بر تعداد خدمات دهندگان و کاربران 
ابر اضافه مى شود. چنین بنظر مى رسد که در آینده، کاربران تفاوت 
ابر  بستر  با  کار  و  خود  شخصى  دستگاه هاى  با  کار  کیفیت  بین 
توسعه  بنابراین،  داد.  نخواهند  تشخیص  را  اینترنت  به  متصل 
فناورى هاى اینترنتى در آینده تاثیر مستقیمى بر توسعه خدمات  
و  اینترنت  سرعت  افزایش  با  فلذا  داشت.  خواهد  ابرى  محاسبات 
براى کاربران، پیوستن  امن تر  ابرى  همچنین فراهم کردن فضاى 
شرکت هاى تجارى و سیستم هاى بهداشتى/ درمانى به بستر ابر و 
رایانش  امروزه  بود.  ناپذیر خواهد  اجتناب  از خدمات آن  استفاده 
ابرى تنها توسط شرکت هاى مبتنى بر شبکه هاى اجتماعى استفاده 
نمى شود، بلکه کاربردهاى مهندسى رایانش ابرى، به ویژه در زمینه 
IoT در خانه هاى هوشمند و در کاربردهاى تجارى و صنعتى نیز در 

حال رشد هستند. فلذا با گسترش بازار این تکنولوژى ها همراه با 
افـزایـش سـرعت پردازنـده ها، هزیـنه دسـتگاه هـاى مبتنـى بـر 
میکروکنترلر، حافظه ها و حسگرها با توجه به رقابتى شدن بازار، رو 
به کاهش است. بدیهى است که باید استفاده از رایانش ابرى در 
باشد  بزرگى  رشد  مهندسى شاهد  بر  مبتنى  کاربردى  برنامه هاى 
زیرا شرکت هاى بیشترى در حال سرمایه گذارى کالن در این زمینه 
در  اشـیا  اینترنت  بر  مبتنى  سیستم هاى  این،  بر  عالوه  هستند. 
دولتى،  ادارات  حمل ونقل،  گردشگرى،  مانند  متنوعى  زمینه هاى 

رستوران ها، هتل ها و غیره قابل استفاده مى باشد. 

اصل مقاله و کلیه منابع در آدرس زیر موجود مى باشد 
https://scholar.google.com/citations?user=wtgaHH4AAAAJ&hl=en

شکل3 - رابطه بین مدل هاى سرویس گرا و مدل هاى استقرار

متخصص  نیروى  هزینه  کاهش  ابرى  امکانات  از  استفاده  مزیت 
حوزه IT مى باشد. به عنوان مثال، از آنجایى که عملیات پشتیبان

 گیرى از داده ها توسط شرکت هاى ابرى انجام مى شود، مشتریان 
استفاده  شبکه  متخصصین  از   منظور  این  براى  نیستند  مجبور 
زیر  هزینه هاى  کاهش  ابرى،  رایانش  مهم  مزیت  دومین  کنند. 
ساخت سخت افزارى و نرم افزارى، با اتصال به منابع اجاره شده از 
که  معناسـت  بدان  این  است.  ابر  از  استفاده  و  اینترنت  طریق 
افزار،  سخت  تهیه  براى  خود  بودجه  صرف  به  ملزم  سازمان ها 
بهبود  نیستند.  شبکه  ابزارهاى  یا  مجوزها  افزار،  نرم  الیسنس 
که  است  ابرى  رایانش  مزایاى  از  دیگر  یکى  دسترسى  وضعیت 
به  بخواهند  که  زمانى  هر  در  و  کجا  هر  از  را  کاربران  دسترسى 
به  به عنوان مثال، یک فروشنده مى تواند  سادگى میسر مى کند. 
راحتى به منابع شرکت خود مانند پایگاه داده فروش از هر مکانى، 
در هر ساعت از شبانه روز با استفاده از اینترنت دسترسى داشته 
باشد. یکى دیگر از مزایاى رایانش ابرى، ارائه تسهیالت نظارت بر 
پروژه به صورت موثرتر است. در مجموع مى توان گفت مهم ترین 
امکان  داده ها،  به  دسترسى  وضعیت  بهبود  ابرى،  رایانش  مزیت 
انعطاف پذیرى و توسعه شرکت ها بدون وابستگى جدى به مسائل 

"مالى" یا " نیروى متخصص" مى باشد [15]، [18]، [26].

ب) معایب
از آنجایى که خدمات ابرى به طور کامل تحت مالکیت، مدیریت و 
کنترل ارائه دهندگان این خدمات هستند، هیچ ابزار کنترلى را بر 
روى مشتریان فراهم نمى کنند. مشتریان فقط مى توانند برنامه هاى 
کاربردى خود را مدیریت کنند. در نتیجه، نصب و به روزرسانى هاى 
جدید کامال تحت کنترل ارائه دهندگان خدمات است و مشتریان 
ممکن است مجبور باشند منتظر بروزرسانى هاى جدیدى که شاید 
نیازى هم به آن ها ندارند، باشند. امنیت داده هاى ذخیره شده در 
همه مدل هاى استقرار، نسبت به حالت غیر ابر (Local) کمتر است. 
این بدان معنى است که شخص ثالث مستقر در شرکت ارائه دهنده 
یا  اطالع  بدون  را  شده  ذخیره  داده هاى  مى تواند  ابرى  خدمات 
رضایت کاربران تغییر، حذف یا اصالح نماید [27]. با توجه به ذات 
به  است.  حیاتى  ابرى  رایانش  براى  اینترنت  به  اتصال  ابر،  بستر 
عنوان مثال، اگر اتصال به اینترنت در یک برنامه کاربردى حیاتى 
و یا ایمنى که ممکن است همیشه به اینترنت نیاز داشته باشد از 
کار بیافتد، تاثیرات و نتایج این قطع اتصال مى تواند تخریب کننده  
با  ابرى  رایانش  است،  اینترنت  سرعت  دیگر  مهم  موضوع  باشد. 
از  دیگر  یکى  داده ها  امنیت  نیست.  کارآمد  سرعت  کم  اینترنت 

معایب مهم رایانش ابرى است.

5- کاربردهاى مهندسى
بیشتر کاربردهاى فعلى رایانش ابرى در زمینه ذخیره سازى داده و 
داده کاوى است که بسیارى از شرکت ها از ابر به عنوان یک پایگاه 
داده بزرگ براى ذخیره داده هاى مشتریان خود استفاده مى کنند. 
امروزه شاهد   (IoT) اشیا  اینترنت  زمینه  اخیر در  پیشرفت هاى  با 
هستیم.  زمینه  این  در  کمى  شرکت هاى  هنگفت  سرمایه گذارى 
سیسکو(Cisco) تخمین زده است که IoT داراى ارزش بالقوه 24

این،  بر  عالوه   .[28] بود.  خواهد  آتى  سال   10 در  دالر  تریلیون 
سمینارها و کنفرانس هایى در سرتاسر جهان براى افزایش آگاهى 
از اینترنت اشیا و تشویق به تحقیقات بیشتر در این زمینه برگزار 
مى شـود. یک سـیستم اینترنت اشـیا اسـاسـا شـامل [30] یک 
میکروکنترلر کم مصرف با حسگرها و محرك هاى مختلف است که 
همه به هم متصل هستند. این سیستم با استفاده از فناورى هاى 
ارتباطى مانند WiFi، بلوتوث (Bluetooth, RFID, ZigBee) و غیره با 
خانه هاى  کاربردى  برنامه هاى  در  هستند.  ارتباط  در  یکدیگر 
هوشمند، ارزان ترین گزینه ارتباطى استفاده از سیستم Wi-Fi براى 
برقرارى ارتباط بین دستگاه هاى مختلف در این سیستم است. یکى 
از بلوتوث در محیط هایى مانند  دیگر از راه هاى ارتباطى استفاده 
ارتباطى  برد  و  باال  نسبتا  برق  دلیل مصرف  به  که  مى باشد  خانه 
محدود، به ندرت از این تکنولوژى استفاده مى گردد. شکل 4 یک 
خانه  یک  در  را  نرمال  سطح  در  اشیا  اینترنت  پیاده سازى  نمونه 
هوشمند نشان مى دهد. در این شکل، همه تجهیزات داراى حسگر 
داخلى هستند و با استفاده از روتر WiFi در خانه به یکدیگر متصل 
حسگرهایى  داراى  است  ممکن  یخچال  مثال،  عنوان  به  شده اند. 
باشد تا تشخیص دهد که چه زمانى کاالیى مانند یک قوطى نوشابه 
اینترنت  الزامات مهم همه سیستم هاى  از  خارج شده است. یکى 
اشیا این است که نظارت و کنترل سیستم از راه دور با استفاده از 
یک دستگاه متصل به اینترنت مانند تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ 
امکان پذیر باشد. این نیاز به راحتى با استفاده از رویکرد مبتنى بر 
"ابر" برآورده مى شود. دستگاه تلفن همراهى که قرار است لوازم 
خانگى را نظارت یا کنترل نماید، نیز باید به همان ابر دسترسى 

داشته باشد.
رطوبت،  دما،  مانند  مختلف  پارامترهاى  معمولى،  برنامه  یک  در 
وضعیت اجاق گاز، وضعیت مایکروویو، ماشین ظرفشویى و غیره که 
بیشـترین کاربـرد را در خانه هـاى هوشـمند دارنـد، را مـى توان در 
فواصل زمانى معین در فضاى ابرى بارگذارى نمود و از راه دور از 
طریق دستگاه هاى تلفن همراه (متصل به اینترنت) کنترل نمود. 
هوشمند   IoT سیستم  هر  از  ناپذیر  جدایى  بخش  ابرى،  رایانش 
است. شکل 4 نمونه اى از یک سیستم اینترنت اشیا است که در آن 
هر دستگاه به یک پردازنده مستقل با قابلیت Wi-Fi متصل شده 
است. هر دستگاه مى تواند به طور مستقل داده ها را به ابر ارسال یا 
دریافت کند. همچنین امکان ترکیب مستقیم تعدادى از دستگاه ها 
و کنترل آن ها از یک پردازنده اصلى واحد وجود دارد که در آن 
دارد.  ارتباط  ابرى  فضاى  با  ارتباطى  تجهیزات  از طریق  پردازنده 
پیاده سازى چنین معمارى ارزان تر است زیرا تنها به یک پردازنده 
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5 - سیر تاریخى
براى بررسى تاریخچه حقوق مصرف کننده باید به ژرفاى شکل گیرى 
جوامع بشرى به عقب برگردیم و طرح بحث را در روابط اجتماعى 
بشر از آن زمان جستجوکنیم. جوامعى که برپایه مدنیت برقرار شده 
است و نظام مدنیت بر پایه تعاون برپا شده است. ضرورت این تعاون 
از  را  آن ها  که  نیازى  یکدیگر؛  به  است  انسان ها  متقابل  نیازهاى 
اگر هم وقتى  ناتوان ساخته اسـت.  برآوردن فردى حاجات خویش 
و  مرکب  و  نان  کوچک،  جامعه اى  در  بزرگ  خانواده اى  که  مى بود 
لباس و مسکن خویش را با دست خود فراهم مى آورد، اکنون خانواده

 اى کوچک در جامعه اى بزرگ نمى تواند و نباید هرآنچه را که نیاز 
مودت  و  خیرخواهى  گروهى،  همدستى  این  در  بسازد...  خود  دارد 
اصل اساسى است. ( جعفري تبار 1375: 14) لذا ریشه هاى اصول و 
باید در همان زمان تدوین  را  قواعد مربوط به حقوق مصرف کننده 
سایر قواعد مربوط به این جامعه مدنى اولیه و زندگى توام با تعاون 

بشر آن زمان بررسی نمود.
امروزه اگر نویسنده اى بخواهد تاریخ تحول مسئولیت ناشى از تولید 
را خالصه کند، شاید بهترین عبارت این باشد که (سیر اندیشه ها از 
تقصیر آغاز شده و به تدبیر رسیده است): بدین معنى که نظریه هاى 
مرسوم کوشیده اند که ضمان تولیدکننده را کفه متقابل امکانات و 
تقصیر او قرار دهند. حفظ نظریه تقصیر و حرمت سنت هاى پاگرفته 
اخالقى تا جایى است که حتى در مقابله با دشوارى اثبات تقصیر در 
مسئولیت قهرى و ناکار آمدى تقصیر قراردادى، همه تالش ها در این 
از  و مجازهاى حقوقى، دست  تمهید فرض ها  با  راه صرف شده که 
تکیه براصل اخالقى تقصیر بر ندارند و آن را هرچند به مجاز و تصنع، 
حفظ کنند. ولى شتاب حرکت نهادها و تحول اجتماعى چندان باال 
گرفت که دیگر حرمت سنت ها نیز جلودار حرکت اندیشه ها نشد و 
تدبیر بر رعایت تقصیر چیره گشت تا به آن جا که مصلحت گرایى 

آشکارا جانشین اصولگرایى شد... .( کاتوزیان،1384: 11)
ریشه هاى حقوق مصرف کننده را در تاریخ حقوق ایران باید در بحث 
تضمین ایمنى مبیع جستجو کرد بحثى که براى اولین بار آقاى دکتر 
هر  که:  نمود  بیان  چنین  و  نمود  مطرح  حقوقى  بصورت  کاتوزیان 
فروشنده به طور ضمنى در برابر خریدار تعهد مى کند که جنس سالم 
و بى عیب به او تحویل دهد. پس اگر به این تعهد وفا نکند مسئول 

زیان هاى ناشى از آن است. ( کاتوزیان، 1371: 240)
مصرف حقوق  مبانى  شکل گیرى  و  تحوالت  تاریخى  سیر  مطالعه 

 کننده نشان مى دهد که نظریه آمریکایى در زمینه مسئولیت مدنى 
بسیار پیشرفت کرده است، اما آراء و احکام ایتالیائى و آلمانى به نتایج 
کمیسیون هاى  حال  این  با  رسیده اند.  تقصیر  نظریه  تحت  شبیهى 
انگلیس و ایاالت متحده براساس حمایت مصرف کننده و ایمنى تولید 
بنیان نهاده شده اند. آراء آمریکایى بیان مى کند که مشترى آمریکایى 
کاالهاى  از  ناشى  معقول  غیر  بدنى  خطرات  مقابل  در  دارد  حق 
سازندگان  و  شود  حمایت  عمومى  فروشگاه هاى  در  شده  فروخته 
تولیدات خود  را در  ایمنى  از مقررات  مراتبى معقول  باشند  مجبور 

(80 :1973 ,Tunc )  .بکار برند
6 - ارکان حقوق مصرف کننده 

جهت شناخت مبانى و ماهیت حقوق مصرف کننده نخست باید با 
ارکان این رشته آشنا شویم. در یک نگاه کلى در این رشته دو نوع 
رابطه باید از هم متمایز و بررسى شود. نخست رابطه اى که مصرف 
این  دو  هر  تولیدکننده.  با  وي  رابطه  دوم  دارد.  فروشنده  با  کننده 
روابط به عنوان رکنى براى این رشته شمرده مى شود. سپس خسارت 
حقوق  و  تولید  از  ناشى  مسئولیت  مهم  ارکان  عنوان  به  تقصیر  و 

مصرف کننده قابل بررسى است.
6 - 1 - رابطه خریدار و فروشنده

براى ایجاد مسئولیت ناشى از تولید و معنا یافتن حقوق مصرف کننده 
نخستین  گردند.  مرتبط  هم  به  گونه اى  به  مصرف  و  تولید  باید 
که  مى شود  ایجاد  هنگامى  است  متصور  دو  این  بین  که  ارتباطى 
مصرف کننده اى براى تامین مایحتاج خود به یک فروشنده مراجعه 
و با انعقاد یک عقد بیع اقدام به خرید از فروشنده بنماید یا با استفاده 
از معاطات فارغ از بحث هاى فقهى صحت یا بطالن آن و با عنایت به 
آنچه در جامعه رواج دارد، کاالیى را تهیه نماید. در این حالت یک 
رابطه قراردادى مشتمل بر بیع یا هر نوع عقد دیگرى ایجاد مى شود.

این رابطه از چنان اعتبارى برخوردار است که به مصرف کننده حق 
مى دهد که بر مبناى آن حقوقى را از فروشنده طلب نماید.

در این فرض فروشنده یا خرده فروش است یا عمده فروش. خرده 
و  مى فروشد  کوچک  مقیاس هاى  در  را  کاال  که  است  فروش کسى 
استـفاده کننده نهائى کاالى مورد نیازش را از طـریق وى بدسـت 
: 93) و عمده فروش کسى است که در  مى آورد. (قالیچى، 1383 
به  نه  اما  مى فروشد  کوچکتر  مقیاس  در  و  مى خرد  بزرگ  مقیاس 
توزیع  و  فروش  عمده  فروش.  جزئى  به  بلکه  مصرف کننده  آخرین 
مى شوند.  جمع  کننده  تهیه  عنوان  تحت  در  همه  واسطه  و  کننده 
عنوان اخیرتر شامل جزئى فروش نیز مى شود. (جعفرى تبار، 1375

(19 :
در تمامى این حاالت بین تهیه کننده به معناى عام و خریدار، نوعى 
یا  کتبى  بصورت  شد  ذکر  مطلب  صدر  در  آنچه  نوع  از  قراردادى 
شفاهى وجود دارد. چه در واقع آنکه کاال را جهت مصرف به مصرف 
واسطه هایى  مابقى  مى باشد  فروش  عمده  است،  داده  نهائى  کننده 
بیش جهت دست به دست گشتن این تحفه نیستند. در واقع قرارداد 

مذکور موجب ایجاد حقوقى براى مصرف کننده مى شود.
6 - 2 - رابطه خریدار و تولید کننده

بلکه فردى  آنچنان مستقیم نیست،  تولید و مصرف  بین  رابطه  گاه 
سببى  تولیدکننده  عبارتى  به  یا  مى نماید  ماده  یک  تولید  به  اقدام 
ایجاد مى کند که آن سبب عاملی مى شود جهت طرح حقوق مصرف 

کننده. 
و  کننده  مصرف  حقوق  تحوالت  تاریخى  سیر  کامل  مطالعه  براى 
آشنایى با منابع تحقیق حاضر که بدلیل نوع نشریه و پرهیز از اطاله 
کالم تلخیص شده است، خوانندگان محترم نشریه را به اصل تحقیق 

مهدى رنجبرآذربایجان وکیل پایه یک دادگسترى، مشاور و مدیر امور حقوقى و قراردادهاى گروه صنعتى پارس ساختار

(بخش دوم)حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران
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