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به اسفند ماه که میرسى انگار مدت زمان یک روز کمتر از 24 ساعت مى شود! 
همه چیز با سـرعت پیش مى رود. اسـفند که مى شـود، پیاده روهاى شـهر پر 
مى شود از دستفروشانى که کیفیِت جنسشان مهم نیست، جنِس دلشان مهم 
است... آدم هایى که نگاِه مردم برایشان مهم نیست، حاِل خوبشان مهم است. 
اصال به انتهاى اسفند که میرسى باید بزنى سر شانه خودت، که این همه فکر 
و خیال و دوندگى را رها کن! بیا برویم نفس بکشیم؛ بوى بهار مى آید. هرچند 
که هیچکس هم نمى داند به این روزها که مى رسیم، چرا کارها بیشتر مى شود 
و استرس سرازیر، ولى باید برویم کمى نفس بکشیم! مى دانى! اصال همه ى مزه 
بهار به روزهاى قبل از آمدنش است. به بویش، به آفتابش که هنوز رمق ندارد. 
خودش لطفى دارد و انتظار آمدنش لطفى دیگر. همه چیز را کنار بگذار؛ بیا 

برویم کمى نفس بکشیم؛ بوى بهار مى آید!
در سالى که با همه افت و خیزهایش به روزهاى پایانى رسیدیم آنچه که در 
بهبود  براى  تالش  گوشزد شد،  مدیران  و  مسئوالن  همه  به  دوباره  کشورمان 
وضعیت اقتصادى و معاش مردم بود. وقتى که على رغم چندین سال پشت سر 
هم تاکیدات رهبرى و نامگذارى سال هاى اخیر در سمت و سوى اقتصاد و تولید 
هنوز هدف اصلى به ثمر نرسیده و یک دهه گذشته به تعبیر مقام معظم رهبرى 
دهه عقب ماندگى کشور ما بوده، بایستى انجام کارهاى اقتصادى، مهم ترین کار 
همه ما در سال جدید باشد. در این میان تنها ترین راه براى رسیدن به اقتصاد 
قوى، اعتماد و استفاده از بخش خصوصى کارآمد و سالم در تصمیم گیرى هاى 
اقتصادى است. جایى که رهبرى نیز در ماه هاى اخیر چندین بار تاکید داشتند 

که باید میدان دارى بخش خصوصى در اقتصاد کشور بیشتر شود.
در حالى یک جراحى نیم بند اقتصادى را پشت سر مى گذاریم که بجاى تسکین 
استفاده  سو  با  و  تبدیل  دیگر  زخمى  یک  به  تولید  و  اقتصاد  دردهاى  آالم 
دشمنان قسم خورده و خود فروختگان به ظاهر دوست شاهد تالطم و بى ثباتى 
رشد  یک  به  تا  باشیم  نو  نگاه  دنبال  نو  سال  براى  باید  هستیم،  ارز  بازار  در 
اقتصادى و بهبود شرایط زندگى مردم برسیم. رشد اقتصادى یکى از مهم ترین 
شاخص هاى اقتصاد سالم است. یکى از بزرگترین تاثیرات رشد طوالنى مدت 
یک کشور این است که تاثیر مثبتى بر درآمد ملى و سطح اشتغال دارد که 
تولید  رشد  با  که  موضوع  این  بنابراین،  مى شود.  زندگى  سطح  افزایش  باعث 
همراه است، منجر به اشتغال بیشتر افراد مى شود و این امر باعث افزایش ثروت 
نیروى  رشد  این  در  مهم  مولفه هاى  از  یکى  و  آن مى گردد  و جمعیت  کشور 
باید من و تو کمر همت ببندیم و همچون یک  انسانى است. در سال جدید 
شرایط جنگى ویژه وارد این کارزار شده و شرایط اقتصاد را بهبود بخشیم با 

نصرت الهى...
ساختار  پارس  بزرگ  خانواده  براى  هستیم  آن  پایانى  روزهاى  در  که  سالى 
بود.  موفقیت  قله  افق هاى  به  حرکت  و  پربار  سـالى  قبل  سـال هاى  همچون 
تالش هاى همـکارانمان در جـاى جـاى ایران اسـالمى و حضـور در بـازارهاى 
بین المللى یک گام دیگر ما را در رسیدن به اهداف متعالى که مدیریت ارشد 
گروه صنعتى پارس ساختار ترسیم کرده اند، نزدیک تر ساخت. امیدوارم در سال 
جدید نیز بتوانیم بیشتر از سال هاى گذشته با تمرکز و توان دو چندان در کنار 
هم به پیمودن این مسیر سخت اما پر افتخار با شعار ”تالش و ایستایى“ ادامه 
دهیم و با الگوگیرى از پیام نوروزى جناب آقاى مهندس اباذر ریاست محترم 
را در سال  زندگیمان  برآیند  و  تابع  پارس ساختار  عامل گروه صنعتى  هیات 

جدید در محور موفقیت هاى مستمر و رضایت و شادى الهى امتداد دهیم.
سپاس ویژه اى از شما همکاران و عزیزان همراه فصلنامه پانار دارم که یکسال 
دیگر در کنار ما بودید، سالى پر از اتفاقات خوب با عنایات حضرت حق برایتان 

خواستارم.

نگاه نو براى
رشد اقتصادى کشور
 در سال نو
با احترام/ وحید خوش زرع 



تابع زندگى انسان باید میل به نقطه شادى داشته باشد

جلیل نواده اباذر 
رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار

که  زمانى  است.  گذشـته  خاطرات  مرور  انسان  عادات  از  یکى 
عکس هاى به یادگار مانده از ایام دیرین را تورق مى کنیم  و روند 
را  اطرافیانمان  و  عـزیزان  روزگـار  بر چهـره  نشـسته  تغییـرات 
بعضـا  که  مى شـویم  مسـیرى  طى  متـوجه  هـم  مى نگـریم، 
مشغله هاى  روزمره از آن غافلمان کرده است، هم جایگاهى که در 
آن ایستاده ایم را بازبینى مى کنیم. در این میانه، اگر انسان برنامه 
را  نبودها  و  بودها  و  خاطرات  این  تمامى  که  باشیم  محورى 
براساس برنامه هاى از پیش تدوین شده ساخته ایم، مى توانیم به 
محاسبه و ارزیابى بپردازیم و چه خوش خواهد بود اگر در این 
محاسبات به یک تراز مثبت از کرده ها و نکرده  هاى خود برسیم. 
امـا انسـان هر آنچـه که در لحظـه هسـت و یا هـر آنچـه کـه 
مى توانست در همان لحظه باشد در مقابل این که چقدر توانسته 
است شاد باشد و موجب شـادى دیگران شود رنگ خواهد باخت 
نمودار  انسان در  برآیند مسیر طى شده  و  تابع  و در یک کالم 

زندگى اش باید میل به نقطه شادى داشته باشد. 
یکى از مهم ترین مولفه هاى شاد زیستن زاهد بودن است و زاهد 
در کالم بزرگان به کسى تعبیر شده است که به آن چیزى که به 

به  و نسبت  نمى کند  بى حد و حصر خوشحالى  دست مى آورد 
آنچه که از دست مى  دهد مایوس و غمگین نمى گردد و شاید این 
قادر خداوند  ید  بر  را  ذلت  و  عزت  که  باشد  اصل  همان  تعبیر 
متعال مى داند. پس ما باید صرفا به تکالیف خود در حد  وسع مان 
عمل کنیم، عشق بورزیم، محبت کنیم، شاد باشیم و شاد کنیم. 
نثار  و  به زمستان  بهار و خاتمه آن  از  ایام، شروع سال  گردش 
داشته هاى  طبیعت  به انسان  بدون هیچ  گونه  بخل  و تکبر و 
از  حکایت  مخلوقات  و  بشریت  با  تعامل  در  خلقت  ثابت  رویه 
زندگى زاهدانه طبیعت دارند. چیزى که ما هم مى بایست از آن 

درس بگیریم.  
سالى دگر با تمام شیرینى ها و تلخى  هایش گذشت و ما همچنان 
امیدوار به سال  ها و نسل هاى آتى هستیم و با خود عهد بسته  ایم 
تعالى بشریت و آسایش و آرامش خود و  براى  تا آخرین نفس 
گروه  در  همکارانم  با  که  پیمانى  و  عهد  کنیم.  تالش  دیگران 
همه  براى  و  مى  شوم  یادآور  را  بسته ایم  ساختار  پارس  صنعتى 
عزیزانم در گروه، ملت ایران و جهان سالى پر بار و توام با سالمتى 

و آسایش را مسئلت مى  نمایم.

پیام نوروزى رییس هیات عامل
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دکتر نواده اباذر، رییس جدید انجمن فوالد آذربایجان

بدنبال برگزارى مجمع عمومى و انتخابات هیات مدیره انجمن 
فوالد آذربایجان در اواخر دى ماه و مشخص شدن منتخبین از 
انتخاب  براى  جدید  مدیره  هیات  جلسه  انجمن؛  اعضا  سوى 
رییس، نایب رییس و خزانه دار برگزار و با اکثریت آرا «دکتر نوید 
ساختار  پارس  صنعتى  گروه  اجرایى  ارشد  مدیر  اباذر»  نواده 

بعنوان رییس جدید هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.
همچنین در این جلسه حسین نایب درختان از شرکت آذر فوالد 
از شرکت فوالد  نایب رییس و یعقوب دالل قدیم  بعنوان  امین 

ماهان تبریز بعنوان خزانه دار انجمن انتخاب و معرفى شدند.
در ادامه این جلسه ضمن قدردانى از زحمات فرهود ذاکرى فر، 
على نواداد بعنوان دبیر دوره جدید انجمن معرفى شد. على نواداد 
یکى از مدیران صنعتى آذربایجان شرقى مى باشد که پیش از این 
معاونت  شرقى،  آذربایجان  استاندارى  اقتصادى  معاونت  سابقه 
و  صدا  سازمان  ریاست  و  اردبیل  استاندارى  امنیتى  سیاسى 

سیماى آذربایجان شرقى و... را در کارنامه خود دارد.
انجمن فوالد آذربایجان قصد دارد در دوره  هیات مدیره جدید 
و  انجمن  این  اعضا  حق  به  خواست هاى  پیگیرى  با  جدید 
گام هاى  مطبوع  وزارت  و  استان  ارشد  مدیریت  با  هماهنگى 
موثرى در حمایت از تولید و اشتغال در این صنعت بردارد. بر این 
اساس در اولین گام، نشست هیات مدیره جدید با اعضا انجمن با 
حضور معاون امور معادن و فرآورى مواد و جمعى از مدیران کل 
آذربایجان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رییس  و  وزارتخانه 
شرقى در محل آمفى تئاتر هتل گسترش تبریز برگزار گردید تا 
مشکالت و درخواست هاى اعضا انجمن در حضور معاون وزارت 

صمت بررسى گردد.

فروش 250 همتى فوالدى هاى آذربایجان در سال گذشته
اباذر رییس هیات مدیره انجمن فوالد آذربایجان در این نشست 
با قدردانى از اعتماد اعضا انجمن به وى و همکارانش در هیات 
مدیره جدید گفت: شرکت هاى تولیدکننده فوالد در آذربایجان 

توانستند در سال گذشته بیش از 250 همت فروش داشته باشند 
که این مبلغ بیش از 1/3 برابر فروش مجموعه شرکت هاى فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگترین مجموعه فوالدى خاورمیانه مى باشد.

رییس هیات مدیره انجمن فوالد آذربایجان در نشست اعضا این 
انجمن با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم این مطلب 
گفت: انجمن فوالد آذربایجان متشکل از شرکت هاى صد در صد 
فروش  و  تولید  حوزه  در  باالیى  توانمندى  که  است  خصوصى 
پشت  در  نباید  وزارتخانه  مدیران  تصمیمات  افزود:  وى  دارند. 
تصمیم این  در  مى توانند  تشکل ها  و  شود  گرفته  بسته  درهاى 

 گیرى ها و بخشنامه ها به دولت براى بهبود فضاى کسب و کار 
کمک کنند. رییس انجمن فوالد آذربایجان با اشاره به صحبت

 هاى اخیر مقام معظم رهبرى در خصوص توان فوالدى کشور و 
گفت:  خصوصى  بخش  تقویت  به  مملکت  مبرم  نیاز  همچنین 
آذربایجان قدرت بخش خصوصى فوالدى کشور است و نیاز است 
اولیه  مواد  تامین  و  و صادرات  تولید  موانع  رفع  براى  که دولت 

واحدهاى فوالدى آذربایجان نگاه ویژه اى داشته باشد. 

تا پایان سال مشکل صادرات شرکت هاى تولیدکننده فوالد 
حل خواهد شد

هم  «جلسه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معدنى  معاون 
اندیشى، بررسى چالش ها و دریافت پیشنهادات» در تبریز گفت: 
صادرات  مشکالت  سال  پایان  تا  شده  انجام  برنامه ریزى هاى  با 

شرکت هاى تولیدکننده فوالد حل خواهد شد.
محتشمى پور در نشست با اعضا انجمن فوالد آذربایجان با اعالم 
این خبر ادامه داد: استفاده از ظرفیت فوالدى کشور به عنوان 
نهمین تولیدکننده فوالد دنیا از جمله برنامه هاى دولت است و 
امید داریم با رفع مشکالت شاهد افزایش صادرات و ارز آورى در 
این حوزه باشیم که در این بین نقش فوالد آذربایجان چشمگیر 
و مهم است و بى شک با ورود بخش خصوصى به این حوزه آینده 

این صنعت روشن خواهد بود.
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محوریت  با  نفتى  غیر  ملى صادرات  همایش  و ششمین  بیست 
«نقشه راه صادرات غیرنفتى توسط بخش خصوصى با ربع قرن 
عالى رتبه  مسئوالن  حضور  با  گذشته  ماه  آبان  اواخر  تجربه» 
کشورى و استانى، نمایندگان مجلس، نخبگان علمى و اقتصادى، 
جهت  در  کشور  بازرگانان  و  صنعتگران  کارآفرینان،  مدیران، 
بخش  توسط  غیرنفتى  صادرات  راه  نقشه  تدوین  راهکارهاى 
خصـوصـى، گسـترش دیپـلماسـى اقتـصادى، آسـیب شـناسـى 
همایش هاى بیست و پنج دور ه ى پیشین، آسیب شناسى قوانین 
و مقررات و صادرات مبتنى بر دانش بنیان، در سالن پتروشیمى 

تبریز برگزار شد.

آذربایجان شرقى قطب تولید و تجارت 
جایگاه  به  اشاره  با  همایش  این  در  شرقى  آذربایجان  استاندار 
و  کشور  در  تجارت  و  تولید  قطب  عنوان  به  شرقى  آذربایجان 
سابقه تاریخى درخشانى که در این حوزه دارد گفت: تالش ما 
این است تا بتوانیم گذشته این استان را در حوزه کسب و کار 
معرفى  حوزه صنعت  در  پیشگام  عنوان  به  و  کرده  احیا  دوباره 

کنیم. 
اصلى کشور  عنوان ستون  به  را  و صادرات  تولید  عابدین خرم، 
عنوان کرد و افزود: دو مسئله به عنوان راهبردى ترین مسائل جز 
سیاست هاى اقتصادى کشور هستند که مرتبا مورد تاکید مقام 
معظم رهبرى قرار دارند؛ یک بسته شدن چاه هاى نفتى با اتکا بر 
صادرات و تولید غیر نفتى و دوم قوى شدن ملت و دولت ایران.

استاندار آذربایجان شرقى با تاکید بر فعالسازى حوزه اقتصادى 
در کشور تصریح کرد: حوزه اقتصادى به عنوان مهمترین شاخص 
توسعه مطرح است و اگر این حوزه تقویت شود، سایر بخش ها 
به عنوان مکمل در کنار آن مى توانند منجر به رشد و پویایى و 

بالندگى کشور شوند.
وى با اشاره به اینکه تحریم ها باعث ورود آسیب جدى به اقتصاد 
کشور شده است، خود تحریمى داخلى و فشارهاى دیپلماتیکى 
نگاه  دولت سیزدهم  در  افزود:  و  دانست  موثر  زمینه  این  در  را 

جدیدى با عنوان "دیپلماسى متوازن" شکل گرفته است.
خرم تشریح کرد: در این دیدگاه، نگاه ما به اروپا و نگاه اروپا به 

ما نباید به گونه اى باشد که ما به دنبال آن ها بدویم، بلکه باید 
چندان  که  باشیم  ارتباط  در  کشورهایى  با  کنیم  تالش  بیشتر 
و  از جمله کشورهاى همسایه  ندارند  تحریم  به مسائل  توجهى 

منطقه.
یکسال  طول  در  اینکه  به  اشاره  با  شرقى  آذربایجان  استاندار 
اقتصادى  نمایندگان  و  مسئوالن  با  کارى  دیدار   22 گذشته 
روابط  تقویت  است،  شده  برگزار  استان  در  همسایه  کشورهاى 

صادراتى را با توجه به چند جانبه گرایى، ضرورى دانست.
وى مهمترین و بزرگترین فرصت استان را بخش خصوصى اعالم 
حمایت  کننده،  تسهیل  عنوان  به  داریم  تعهد  ما  افزود:  و  کرد 

کننده و رفع کننده موانع از این بخش حمایت کنیم.

سیاست وزارت امور خارجه بسترسازى براى ارز آورى 
امور خارجه، سیاست وزارت  اقتصادى وزارت  معاون دیپلماسى 

امور خارجه را بسترسازى براى ارزآورى دانست.
داخل  در  افزایش صادرات، سرمایه گذارى  گفت:  مهدى صفرى 
کشـور، توجـه به واردات، انتقال تکنـولوژى و تـوجه به تامین 
امـور  اولویت هاى وزارت  از جـمله  افـزارى  نرم  زیرسـاخت هاى 

خارجه در توسعه و رشد صادرات و ارزآورى براى کشور است.
توسعه  براى  ایران  اولویت  را  همسایه  کشورهاى  با  تعامل  وى 
روابط تجارى دانست و تاکید کرد: نباید به این مسئله اکتفا شود.

افزود:  و  داد  خبر  سال   12 از  پس  نفت  سوآپ  احیا  از  صفرى 
نیز  ترکمنستان  و  قزاقستان  به شبکه  برق  انتقال  پروژه  بزودى 

اجرایى خواهد شد.
وى توجه به ظرفیت تولید مصالح ساختمانى در استان آذربایجان 
براى  را  غیرنفتى  تولیدات  سایر  کنار  در  صادرات  براى  شرقى 
بخش صادرات ضرورى دانسـت و ادامه داد: آذربایجان شـرقى 
نفتى  غیر  صادرات  حوزه  در  خود  باالى  ظرفیت  از  مى بایست 
کشـورهاى  به  محدود  را  خود  و  کـرده  را  بهـره بردارى  نهایت 

همسایه نکند.
معاون دیپلماسى اقتصادى وزارت امور خارجه از سرمایه گذارى 
دولت در کشورهاى قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان خبر داد 
و اضافه کرد: راه هاى ارتباطى خاص مالى براى گسترش ارتباط 

بر  تا عالوه  اسـت  تعـریف شـده  با کشـورهاى منطقـه  تجارى 
بهره مندى از ظرفیت این کشورها، از فرصت هاى صادرات به ویژه 

در بخش دانش بنیان و مهندسى بهره مند شویم.
وى تصریح کرد: توجه به صدور خدمات مهندسى و دانش بنیان 
از مهم ترین کارهایى است که مى توان براى تجارت بهتر و پایدار 

بهره برد.

تالش دولت براى توسعه فضاى تجارى ایران 
محمدرضا میرتاج الدینى بر تالش دولت در یک و نیم سال براى 

توسعه فضاى تجارى ایران تاکید کرد.
این  تا  کرد:  تصریح  کشور  شمالغرب  نمایندگان  مجمع  رییس 
با  دالرى  میلیارد   170 تفاهم نامه  است  توانسته  دولت  لحظه 
چندین کشور امضا کند که در صورتى که حتى 50 درصد این 
قرادادها تحقق یابد، نه تنها شاهد رشد اقتصادى کشور خواهیم 

بود، بلکه براى جوانان نیز ایجاد اشتغال مى شود.
میر تاج الدینى وجود ثبات سیاسى و اقتصادى را الزمه افزایش 
تجارت و صادرات عنوان کرد و افزود: عوامل مختلفى در ایجاد 
فضاى امن براى صادرات دخیل هستند از جمله شرایط اقتصادى 
کارآمدى  و  تالش  و  تحریم ها  کشور،  سیاسى  شرایط  جهانى، 

دولت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه باید هم با کشورهاى همسایه و هم کشورهایى مثل 
چین و روسیه که چندان توجهى به تحریم ها ندارند، وارد تجارت 
براى  خوبى  برنامه ریزى  مسائل  تمام  علیرغم  داد:  ادامه  شویم، 
و  بازارها  تنوع  صادرات،  رشد  و  ارزش  محور  چهار  در  صادرات 
کاالها، کیفیت و پیچیدگى صادرات و در نهایت ورود و ماندگارى 

در بازارها انجام شده است. 
رییس مجمع نمایندگان شمالغرب گفت: رتبه ایران در صادرات 
در جهان 38 و در منطقه 15 است. اما در مقایسه با دو کشور 

ترکیه و عربستان در سطح پایین ترى هستیم.

لزوم ساماندهى به بخش صادراتى در کشور
تولید  و  اقتصاد  در  صادرات  اهمیت  به  اشاره  با  جعفرى  دانش 
کشور گفت: وضعیت اقتصاد کشور به میزان و چگونگى صادرات 

بستگى دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بزرگ شدن بدنه 
دولت افزایش هزینه را در برداشته است و از سوى دیگر کاهش 
صادرات عمدتا نفتى، اقتصاد کشور را با چالش هاى جدى روبرو 

کرده است.
جعفرى افزود: مى بایست در بخش صادرات به سمت ثبات گرایى 

و افزایش صادرات در بخش غیر نفتى حرکت کنیم.
را راهى  تهاترى  نظام، مبادالت  عضو مجمع تشخیص مصلحت 
موثر براى کاهش بار منفى تحریم دانست که مى تواند زمینه الزم 
براى تداوم و توسعه روابط تجارى با کشورهاى مقصد صادرات 

ایران را فراهم کند.
جعفرى تصریح کرد: چارچوب تجارت متقابل به گونه اى است که 

مبادالت را براى واردات در برابر صادرات فراهم مى کند که این 
شیوه در تمام دنیا مرسوم است و تنها به دوران تحریم محدود 

نمى شود.

صادرات "نیاز" نیست، بلکه یک ضرورت است
ششمین  و  بیست  در  شرقى  آذربایجان  صمت  سازمان  رییس 
همایش ملى توسعه صادرات غیر نفتى گفت: اقتصاد آذربایجان 
شرقى، متکى به بخش خصوصى است، به طوریکه در 30 سال 
صورت  استان  این  در  چندانى  دولتى  سرمایه گذارى  گذشته 
نگرفته است و تمام بار اقتصادى بر دوش شرکت هاى خصوصى 
است. صابر پرنیان با بیان اینکه چه قبل و چه بعد از انقالب تراز 
است،  بوده  منفى  واردات)  به  صادرات  (نسبت  کشور  تجارى 
تشریح کرد: در هفت ماهه نخست سال جارى ما در دو بخش 
صنعتى 10 درصد و صنایع معدنى 25 درصد رشد داشته ایم، اما 
در بخش پتروشیمى 34 درصد، فروش و صادرات 80 درصد و 

کشاورزى و منابع غذایى 21 درصد کاهش داشته ایم.
پرنیان با بیان اینکه ارزش هر تُن کاالى صادراتى در سال 1400
در کشور برابر 394 دالر بوده، تصریح کرد: این آمار در استان ما 
صادراتى  ارزش  که  معناست  بدان  این  و  است  دالر   588 تا 
کاالهاى صادراتى استان ما 50 درصد بیشتر از کشور بوده است.

رییس سازمان صمت استان با بیان اینکه در هفت ماهه نخست 
سال جارى میزان ارزش افزوده در کشور 461 دالر است، افزود: 
آمار  از میزان  بیشتر  ما 603 دالر است که  استان  این رقم در 

کشورى است.
وى با بیان اینکه در یکسال گذشته واردات مواد غذایى کاهش 
یافته است، ادامه داد: در حال حاضر واردات ما بیشتر به سمت 
در  آالت  ماشین  و  تجهیزات  اولیه،  مواد  واسطه اى،  کاالهاى 

حرکت است.
پرنیان با بیان اینکه در 11 ماه گذشته سال 24 رویداد تجارى 
به  ما  استان  کرد:  تاکید  است،  شده  برگزار  استان  در  خارجى 
از  ما  و  است  برداشتن  خیز  حال  در  خارجى  تجارت  سمت 
تولیدات منابع محور به سمت محصوالت دانش محور در حال 

حرکت هستیم.
وى با تاکید بر ضرورت وجود ادبیات مشترك در حوزه صادرات 
گفت: خوشبختانه در حوزه تولید، ادبیات مشترك شکل گرفته 
فرماندهى،  به  نتوانستیم  هنوز  ما  صادرات  زمینه  در  اما  است 
سیاست گذارى و ریل گذارى واحدى دست یابیم و نقش سازمان 
اجازه  نباید  ما  مى یابد.  اهمیت  بسیار  اینجا  در  تجارت  توسعه 
دهیم هر دستگاه براى خود برنامه خاصى ارائه دهد چراکه این 
حذف  وى،  مى کند.  وارد  ما  صادرات  به  عظیمى  خسارت  امر 

برندینگ در حوزه صادرات را یک عقب گرد به گذشته دانست.
عدیده اى  مشکالت  لجستیک  حوزه  در  ما  کرد:  تاکید  پرنیان 
نبود زیرساخت هاى گمرکى،  به  از آن جمله مى توان  داریم که 
نبود زیرساخت هاى فیزیکى و نرم افزارى صادرات، لجستیک و 
اشاره  ارزى  تعهد  رفع  و  پول  انتقال  و  نقل  به  مربوط  مشکالت 

کرد.

دربیست و ششمین همایش ملى توسعه صادرات غیر نفتى مطرح شد؛

اقتصاد آذربایجان شرقى متکى به بخش خصوصى 
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محوریت  با  نفتى  غیر  ملى صادرات  همایش  و ششمین  بیست 
«نقشه راه صادرات غیرنفتى توسط بخش خصوصى با ربع قرن 
عالى رتبه  مسئوالن  حضور  با  گذشته  ماه  آبان  اواخر  تجربه» 
کشورى و استانى، نمایندگان مجلس، نخبگان علمى و اقتصادى، 
جهت  در  کشور  بازرگانان  و  صنعتگران  کارآفرینان،  مدیران، 
بخش  توسط  غیرنفتى  صادرات  راه  نقشه  تدوین  راهکارهاى 
خصـوصـى، گسـترش دیپـلماسـى اقتـصادى، آسـیب شـناسـى 
همایش هاى بیست و پنج دور ه ى پیشین، آسیب شناسى قوانین 
و مقررات و صادرات مبتنى بر دانش بنیان، در سالن پتروشیمى 

تبریز برگزار شد.

آذربایجان شرقى قطب تولید و تجارت 
جایگاه  به  اشاره  با  همایش  این  در  شرقى  آذربایجان  استاندار 
و  کشور  در  تجارت  و  تولید  قطب  عنوان  به  شرقى  آذربایجان 
سابقه تاریخى درخشانى که در این حوزه دارد گفت: تالش ما 
این است تا بتوانیم گذشته این استان را در حوزه کسب و کار 
معرفى  حوزه صنعت  در  پیشگام  عنوان  به  و  کرده  احیا  دوباره 

کنیم. 
اصلى کشور  عنوان ستون  به  را  و صادرات  تولید  عابدین خرم، 
عنوان کرد و افزود: دو مسئله به عنوان راهبردى ترین مسائل جز 
سیاست هاى اقتصادى کشور هستند که مرتبا مورد تاکید مقام 
معظم رهبرى قرار دارند؛ یک بسته شدن چاه هاى نفتى با اتکا بر 
صادرات و تولید غیر نفتى و دوم قوى شدن ملت و دولت ایران.

استاندار آذربایجان شرقى با تاکید بر فعالسازى حوزه اقتصادى 
در کشور تصریح کرد: حوزه اقتصادى به عنوان مهمترین شاخص 
توسعه مطرح است و اگر این حوزه تقویت شود، سایر بخش ها 
به عنوان مکمل در کنار آن مى توانند منجر به رشد و پویایى و 

بالندگى کشور شوند.
وى با اشاره به اینکه تحریم ها باعث ورود آسیب جدى به اقتصاد 
کشور شده است، خود تحریمى داخلى و فشارهاى دیپلماتیکى 
نگاه  دولت سیزدهم  در  افزود:  و  دانست  موثر  زمینه  این  در  را 

جدیدى با عنوان "دیپلماسى متوازن" شکل گرفته است.
خرم تشریح کرد: در این دیدگاه، نگاه ما به اروپا و نگاه اروپا به 

ما نباید به گونه اى باشد که ما به دنبال آن ها بدویم، بلکه باید 
چندان  که  باشیم  ارتباط  در  کشورهایى  با  کنیم  تالش  بیشتر 
و  از جمله کشورهاى همسایه  ندارند  تحریم  به مسائل  توجهى 

منطقه.
یکسال  طول  در  اینکه  به  اشاره  با  شرقى  آذربایجان  استاندار 
اقتصادى  نمایندگان  و  مسئوالن  با  کارى  دیدار   22 گذشته 
روابط  تقویت  است،  شده  برگزار  استان  در  همسایه  کشورهاى 

صادراتى را با توجه به چند جانبه گرایى، ضرورى دانست.
وى مهمترین و بزرگترین فرصت استان را بخش خصوصى اعالم 
حمایت  کننده،  تسهیل  عنوان  به  داریم  تعهد  ما  افزود:  و  کرد 

کننده و رفع کننده موانع از این بخش حمایت کنیم.

سیاست وزارت امور خارجه بسترسازى براى ارز آورى 
امور خارجه، سیاست وزارت  اقتصادى وزارت  معاون دیپلماسى 

امور خارجه را بسترسازى براى ارزآورى دانست.
داخل  در  افزایش صادرات، سرمایه گذارى  گفت:  مهدى صفرى 
کشـور، توجـه به واردات، انتقال تکنـولوژى و تـوجه به تامین 
امـور  اولویت هاى وزارت  از جـمله  افـزارى  نرم  زیرسـاخت هاى 

خارجه در توسعه و رشد صادرات و ارزآورى براى کشور است.
توسعه  براى  ایران  اولویت  را  همسایه  کشورهاى  با  تعامل  وى 
روابط تجارى دانست و تاکید کرد: نباید به این مسئله اکتفا شود.
افزود:  و  داد  خبر  سال   12 از  پس  نفت  سوآپ  احیا  از  صفرى 
نیز  ترکمنستان  و  قزاقستان  به شبکه  برق  انتقال  پروژه  بزودى 

اجرایى خواهد شد.
وى توجه به ظرفیت تولید مصالح ساختمانى در استان آذربایجان 
براى  را  غیرنفتى  تولیدات  سایر  کنار  در  صادرات  براى  شرقى 
بخش صادرات ضرورى دانسـت و ادامه داد: آذربایجان شـرقى 
نفتى  غیر  صادرات  حوزه  در  خود  باالى  ظرفیت  از  مى بایست 
کشـورهاى  به  محدود  را  خود  و  کـرده  را  بهـره بردارى  نهایت 

همسایه نکند.
معاون دیپلماسى اقتصادى وزارت امور خارجه از سرمایه گذارى 
دولت در کشورهاى قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان خبر داد 
و اضافه کرد: راه هاى ارتباطى خاص مالى براى گسترش ارتباط 

بر  تا عالوه  اسـت  تعـریف شـده  با کشـورهاى منطقـه  تجارى 
بهره مندى از ظرفیت این کشورها، از فرصت هاى صادرات به ویژه 

در بخش دانش بنیان و مهندسى بهره مند شویم.
وى تصریح کرد: توجه به صدور خدمات مهندسى و دانش بنیان 
از مهم ترین کارهایى است که مى توان براى تجارت بهتر و پایدار 

بهره برد.

تالش دولت براى توسعه فضاى تجارى ایران 
محمدرضا میرتاج الدینى بر تالش دولت در یک و نیم سال براى 

توسعه فضاى تجارى ایران تاکید کرد.
این  تا  کرد:  تصریح  کشور  شمالغرب  نمایندگان  مجمع  رییس 
با  دالرى  میلیارد   170 تفاهم نامه  است  توانسته  دولت  لحظه 
چندین کشور امضا کند که در صورتى که حتى 50 درصد این 
قرادادها تحقق یابد، نه تنها شاهد رشد اقتصادى کشور خواهیم 

بود، بلکه براى جوانان نیز ایجاد اشتغال مى شود.
میر تاج الدینى وجود ثبات سیاسى و اقتصادى را الزمه افزایش 
تجارت و صادرات عنوان کرد و افزود: عوامل مختلفى در ایجاد 
فضاى امن براى صادرات دخیل هستند از جمله شرایط اقتصادى 
کارآمدى  و  تالش  و  تحریم ها  کشور،  سیاسى  شرایط  جهانى، 

دولت.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه باید هم با کشورهاى همسایه و هم کشورهایى مثل 
چین و روسیه که چندان توجهى به تحریم ها ندارند، وارد تجارت 
براى  خوبى  برنامه ریزى  مسائل  تمام  علیرغم  داد:  ادامه  شویم، 
و  بازارها  تنوع  صادرات،  رشد  و  ارزش  محور  چهار  در  صادرات 
کاالها، کیفیت و پیچیدگى صادرات و در نهایت ورود و ماندگارى 

در بازارها انجام شده است. 
رییس مجمع نمایندگان شمالغرب گفت: رتبه ایران در صادرات 
در جهان 38 و در منطقه 15 است. اما در مقایسه با دو کشور 

ترکیه و عربستان در سطح پایین ترى هستیم.

لزوم ساماندهى به بخش صادراتى در کشور
تولید  و  اقتصاد  در  صادرات  اهمیت  به  اشاره  با  جعفرى  دانش 
کشور گفت: وضعیت اقتصاد کشور به میزان و چگونگى صادرات 

بستگى دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بزرگ شدن بدنه 
دولت افزایش هزینه را در برداشته است و از سوى دیگر کاهش 
صادرات عمدتا نفتى، اقتصاد کشور را با چالش هاى جدى روبرو 

کرده است.
جعفرى افزود: مى بایست در بخش صادرات به سمت ثبات گرایى 

و افزایش صادرات در بخش غیر نفتى حرکت کنیم.
را راهى  تهاترى  نظام، مبادالت  عضو مجمع تشخیص مصلحت 
موثر براى کاهش بار منفى تحریم دانست که مى تواند زمینه الزم 
براى تداوم و توسعه روابط تجارى با کشورهاى مقصد صادرات 

ایران را فراهم کند.
جعفرى تصریح کرد: چارچوب تجارت متقابل به گونه اى است که 

مبادالت را براى واردات در برابر صادرات فراهم مى کند که این 
شیوه در تمام دنیا مرسوم است و تنها به دوران تحریم محدود 

نمى شود.

صادرات "نیاز" نیست، بلکه یک ضرورت است
ششمین  و  بیست  در  شرقى  آذربایجان  صمت  سازمان  رییس 
همایش ملى توسعه صادرات غیر نفتى گفت: اقتصاد آذربایجان 
شرقى، متکى به بخش خصوصى است، به طوریکه در 30 سال 
صورت  استان  این  در  چندانى  دولتى  سرمایه گذارى  گذشته 
نگرفته است و تمام بار اقتصادى بر دوش شرکت هاى خصوصى 
است. صابر پرنیان با بیان اینکه چه قبل و چه بعد از انقالب تراز 
است،  بوده  منفى  واردات)  به  صادرات  (نسبت  کشور  تجارى 
تشریح کرد: در هفت ماهه نخست سال جارى ما در دو بخش 
صنعتى 10 درصد و صنایع معدنى 25 درصد رشد داشته ایم، اما 
در بخش پتروشیمى 34 درصد، فروش و صادرات 80 درصد و 

کشاورزى و منابع غذایى 21 درصد کاهش داشته ایم.
پرنیان با بیان اینکه ارزش هر تُن کاالى صادراتى در سال 1400
در کشور برابر 394 دالر بوده، تصریح کرد: این آمار در استان ما 
صادراتى  ارزش  که  معناست  بدان  این  و  است  دالر   588 تا 
کاالهاى صادراتى استان ما 50 درصد بیشتر از کشور بوده است.
رییس سازمان صمت استان با بیان اینکه در هفت ماهه نخست 
سال جارى میزان ارزش افزوده در کشور 461 دالر است، افزود: 
آمار  از میزان  بیشتر  ما 603 دالر است که  استان  این رقم در 

کشورى است.
وى با بیان اینکه در یکسال گذشته واردات مواد غذایى کاهش 
یافته است، ادامه داد: در حال حاضر واردات ما بیشتر به سمت 
در  آالت  ماشین  و  تجهیزات  اولیه،  مواد  واسطه اى،  کاالهاى 

حرکت است.
پرنیان با بیان اینکه در 11 ماه گذشته سال 24 رویداد تجارى 
به  ما  استان  کرد:  تاکید  است،  شده  برگزار  استان  در  خارجى 
از  ما  و  است  برداشتن  خیز  حال  در  خارجى  تجارت  سمت 
تولیدات منابع محور به سمت محصوالت دانش محور در حال 

حرکت هستیم.
وى با تاکید بر ضرورت وجود ادبیات مشترك در حوزه صادرات 
گفت: خوشبختانه در حوزه تولید، ادبیات مشترك شکل گرفته 
فرماندهى،  به  نتوانستیم  هنوز  ما  صادرات  زمینه  در  اما  است 
سیاست گذارى و ریل گذارى واحدى دست یابیم و نقش سازمان 
اجازه  نباید  ما  مى یابد.  اهمیت  بسیار  اینجا  در  تجارت  توسعه 
دهیم هر دستگاه براى خود برنامه خاصى ارائه دهد چراکه این 
حذف  وى،  مى کند.  وارد  ما  صادرات  به  عظیمى  خسارت  امر 

برندینگ در حوزه صادرات را یک عقب گرد به گذشته دانست.
عدیده اى  مشکالت  لجستیک  حوزه  در  ما  کرد:  تاکید  پرنیان 
نبود زیرساخت هاى گمرکى،  به  از آن جمله مى توان  داریم که 
نبود زیرساخت هاى فیزیکى و نرم افزارى صادرات، لجستیک و 
اشاره  ارزى  تعهد  رفع  و  پول  انتقال  و  نقل  به  مربوط  مشکالت 

کرد.



این رو اگر سیاست گذارى ها درست شود نتایج خوبى را در کشور 
شاهد خواهیم بود.

اتخاذ بهترین تصمیم ها با مشارکت جوانان 
حاشیه  در  کشور  کل  دادستان  قضایى  معاون  جمادى  على 
شانزدهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان با تاکید بر 
فرمایشات رهبر انقالب مبنى بر توجه به تولید و اشتغال اظهار 
داشت: هرجا مشکلى بوده جوانان ورود و مشکل را حل کردند، 
باید به دنبال قطع وابستگى و رفع موانع تولید در چارچوب قانون 

و مقررات باشیم.
بخش  به  کشورمان  اساسى  قانون  ویژه  توجه  به  تاکید  با  وى 
خصوصى اشاره و بیان داشت: ظرفیت هایى که مربوط به اصل 
در  خصوص  به  اصل  این  صحیح  اجراى  و  اساسى  قانون   44
واگذارى امور به بخش خصوصى است باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد، ما در دادستانى کل کشور نیز دبیرخانه ستاد 
اقتصاد مقاومتى را داریم که دبیر این ستاد خود دادستانى کل 

کشور محسوب مى شوند.
معاون قضایى دادستان کل کشور با اشاره به تاکید رهبر عالى 
قدر انقالب و مسئوالن دلسوز نظام مبنى بر اینکه "نجات کشور 
در تولید است" و "در کنار تولید مشارکت دادن بخش خصوصى 
اگر  داریم  اعتقاد  تصمیم سازى است" گفت:  و  تصمیم گیرى  در 
جوانان و نخبگان در بخش خصوصى در تصمیم گیرى و تصمیم

 سازى مشارکت کنند بهترین تصمیم اتخاذ خواهد شد؛ بهترین 
و  فراهم خواهد کرد  تولید  و رونق  براى رشد  را  تصمیم زمینه 

معضل بیکارى و اثرات سوء آن نیز برطرف مى شود.

آمارها نشان دهنده حرکت چرخ تولید در کشور است
وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد 4/9 درصدى بخش صنعت 
نشان  آمارها  گفت:  و  کرد  اشاره  جارى  سال  نخست  نیمه  در 

دهنده حرکت چرخ تولید در کشور است.
سید رضا فاطمى امین در شانزدهمین جشنواره تولیدکنندگان و 
اقتصاد و تولید  اینکه دغدغه همه ما  به  با اشاره  مدیران جوان 
و  چالش ها  از  وضوح  به  اقتصادى  فعاالن  داشت:  بیان  است، 
امیدوارکننده  تولید بسیار  اما مسیر کلى  مشکالت اطالع دارند 
آمار درباره نرخ  ارقام منتشر شده مرکز  است. وى در خصوص 
رشد اقتصادى کشور در نیمه نخست سال جارى تاکید کرد: رشد 
در بخش صـنعت 4/9 درصـد بوده که از سـال 97 تاکنـون رقـم 
سه  به  گذشته  سال  مشابه  مدت  در  رقم  این  است،  بى نظیرى 

درصد رسید.
وزیر صمت با بیان اینکه آمار رشد تولید در بنگاه هاى بورسى در 
بخش شرکت هاى صنعتى و معدنى یکى دیگر از نشانه هاى رشد 
است، گفت: 6/5 درصد رشد تولید در شرکت هاى بورسى به ثبت 

رسیده و آبان پنجمین ماهى بود که رشد ادامه داشته است.
فاطمى امین با بیان اینکه صادرات صنعتى نیز امسال 17درصد 
رشد را تجربه کرده، تاکید کرد: این اعداد نشان دهنده اتفاقى در 
اقتصاد کشور است، توسعه قابل توجهى رخ داده است اما همه 

چیز ایده آل نیست.
وزیر صمت با بیان اینکه در نیمه دوم امسال نرخ تورم ماهانه به 
2 درصد کاهش یافته، افزود: با وجود روند کاهنده تورم و رشد 
تولید، چالش ها وجود دارند زیرا سال هاى متمادى تورم داشتیم 
تورم  با  اینکه  بر  تاکیـد  با  امین  فاطمـى  دارد.  ادامه  آن  آثار  و 
و  مى برند  نفع  اندکى  بخش  مى ریزد  هم  به  نسـبى  قیمت هاى 
باقى زیان مى بینند، خاطرنشان کرد: تنها راه نجات کشور تولید 
است زیرا موجب توزیع مناسب مى شود که براى اصالح این روند 

تالش جمعى دولت و بخش خصوصى را مى طلبد.
وى با بیان اینکه اگر در بخش حکمرانى مسیر را به درستى با 
با  ببریم  پیش  مناسب  ریل گذارى  و  نظارت  و  تسهیل گرى 
مشارکت یکدیگر مى توانیم از این دوران عبور کنیم و به ثبات 
برسیم، خاطرنشان کرد: من تجربه اقتصادى دارم و با چالش هاى 
امیدوارم در زمان مسئولیت کمک کنیم  موجود آشنا هستم و 

مشکالت رفع و مسیر هموار شود.
مدیران  از  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  همایش  این  پایان  در 
جوان نخبه کشورى و تولید کننده و واحدهاى تولیدى برتر در 

سال 1401 تقدیر کرد.

در راستاى استفاده از ظرفیت هاى جوانان نخبه ى 
توسعه  در  جوانان  این  آفرینى  نقش  و  کارآفرین 
مدیر  و  رییس  نایب  اباذر  نواده  نوید  دکتر  کشور، 
ارشد اجرایى گروه صنعتى پارس ساختار به عنوان 

مدیر نمونه جوان کشورى انتخاب گردید.
به گزارش دفتر ارتباطات و رسانه اى گروه صنعتى 
ملى  جشنواره  شانزدهمین  ساختار؛  پارس 
تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهاردهمین دوره 
ماندگار صنعت، معدن و تجارت  معرفى چهره هاى 
ایران روز دوشنبه 28 آذرماه با حضور وزیر صنعت، 
قضاییه،  قوه  مدیران  و  مسئوالن  تجارت،  و  معدن 
بخش  از  نمایندگانى  نیز  و  دولت  مقننه،  قوه 
تجارت   و  معدن  صنعت،  خانه  همت  به  خصوصى، 
ایران در سالن همایش  صدا و سیما برگزار شد که 
نایب  و  اجرایى  ارشد  مدیر  اباذر  نواده  نوید  دکتر 
با  ساختار  پارس  صنعتى  گروه  عامل  هیات  رییس 
جشنواره  شانزدهمین  داوران  هیئت  نظر 
عنوان  به  کشور  جوان  مدیران  و  تولیدکنندگان 
”مدیر نمونه جوان کشور“ انتخاب و تندیس طالیى 
صنعت،  وزیر  حضور  با  آیینى  طى  را  عنوان  این 
معدن و تجارت و جمعى از مقامات عالى کشورى و 
بین المللى  حاکمیتى در سالن اجالس همایش هاى 
دانش  اباذر  نواده  نوید  کرد.  دریافت  سیما  و  صدا 
آموخته دکتراى مهندسى هوا فضا از امپریال کالج 

لندن مى باشد.

الزمه موفقیت در کشور اتکا به فکر و توان اجرایى جوانان 
خانه  مدیره  هیات  رییس  پیرى  احسان  مراسم  این  ابتداى  در 
با اشاره به نقش جوانان در بیانیه گام دوم  ایران  صمت جوانان 
انقالب، الزمه موفقیت در بخش هاى مهم کشور را اتکا به فکر، 

ایده و توان اجرایى جوانان دانست.
پیرى گفت: تالش کردیم به عنوان نماینده جوانان و به عنوان 
ویژه  به  اقتصادى  فعالیت هاى  زمینه  در  جوانان  براى  تریبونى 
روى  پیش  و مشکالت  چالش ها  تجارت  و  معدن  حوزه صنعت، 
جوانان را با تعامل و یا میانجیگرى با حاکمیت و بخش تولید به 

سرانجام رسانده و شرایط را تسهیل کنیم.
پیرى با بیان اینکه بى توجهى به جوانان و نادیده گرفتن دانش و 
توان آنان عالوه بر خالى کردن عرصه هاى مدیریتى کشور از این 
ظرفیت مهاجرت را به انتخاب اول نخبگان و مدیران تبدیل کرده 
است، خاطرنشان کرد: در سالى که با نام تولید، اشتغال و دانش 
بنیان نام گرفته است، دولت براى جوانان فعال در این حوزه چه 
یا  و  اضافه  پیشین  امکانات  و  ساخت هایى  زیر  چه  است؟  کرده 
قرار  کار  دستور  گرایى  جوان  جهان  کل  در  است؟  داده  توسعه 
گرفته است؛ در گزارش اتاق بازرگانى سن کارآفرینان در دنیا به 
ما  کشور  در  که  است  حالى  در  این  است.  رسیده  سال   14
برخـى  تعطیلى  سـاز  زمینـه  فیلترینگ  و  اینترنت  محدودیـت 
استارتاپ هاى دانش بنیان فعال در بستر اینترنت شده است، از 
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نایب رییس گروه صنعتى پارس ساختار؛
مدیر نمونه جوان کشورى شد



این رو اگر سیاست گذارى ها درست شود نتایج خوبى را در کشور 
شاهد خواهیم بود.

اتخاذ بهترین تصمیم ها با مشارکت جوانان 
حاشیه  در  کشور  کل  دادستان  قضایى  معاون  جمادى  على 
شانزدهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان با تاکید بر 
فرمایشات رهبر انقالب مبنى بر توجه به تولید و اشتغال اظهار 
داشت: هرجا مشکلى بوده جوانان ورود و مشکل را حل کردند، 
باید به دنبال قطع وابستگى و رفع موانع تولید در چارچوب قانون 

و مقررات باشیم.
بخش  به  کشورمان  اساسى  قانون  ویژه  توجه  به  تاکید  با  وى 
خصوصى اشاره و بیان داشت: ظرفیت هایى که مربوط به اصل 
در  خصوص  به  اصل  این  صحیح  اجراى  و  اساسى  قانون   44
واگذارى امور به بخش خصوصى است باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد، ما در دادستانى کل کشور نیز دبیرخانه ستاد 
اقتصاد مقاومتى را داریم که دبیر این ستاد خود دادستانى کل 

کشور محسوب مى شوند.
معاون قضایى دادستان کل کشور با اشاره به تاکید رهبر عالى 
قدر انقالب و مسئوالن دلسوز نظام مبنى بر اینکه "نجات کشور 
در تولید است" و "در کنار تولید مشارکت دادن بخش خصوصى 
اگر  داریم  اعتقاد  تصمیم سازى است" گفت:  و  تصمیم گیرى  در 
جوانان و نخبگان در بخش خصوصى در تصمیم گیرى و تصمیم

 سازى مشارکت کنند بهترین تصمیم اتخاذ خواهد شد؛ بهترین 
و  فراهم خواهد کرد  تولید  و رونق  براى رشد  را  تصمیم زمینه 

معضل بیکارى و اثرات سوء آن نیز برطرف مى شود.

آمارها نشان دهنده حرکت چرخ تولید در کشور است
وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد 4/9 درصدى بخش صنعت 
نشان  آمارها  گفت:  و  کرد  اشاره  جارى  سال  نخست  نیمه  در 

دهنده حرکت چرخ تولید در کشور است.
سید رضا فاطمى امین در شانزدهمین جشنواره تولیدکنندگان و 
اقتصاد و تولید  اینکه دغدغه همه ما  به  با اشاره  مدیران جوان 
و  چالش ها  از  وضوح  به  اقتصادى  فعاالن  داشت:  بیان  است، 
امیدوارکننده  تولید بسیار  اما مسیر کلى  مشکالت اطالع دارند 
آمار درباره نرخ  ارقام منتشر شده مرکز  است. وى در خصوص 
رشد اقتصادى کشور در نیمه نخست سال جارى تاکید کرد: رشد 
در بخش صـنعت 4/9 درصـد بوده که از سـال 97 تاکنـون رقـم 
سه  به  گذشته  سال  مشابه  مدت  در  رقم  این  است،  بى نظیرى 

درصد رسید.
وزیر صمت با بیان اینکه آمار رشد تولید در بنگاه هاى بورسى در 
بخش شرکت هاى صنعتى و معدنى یکى دیگر از نشانه هاى رشد 
است، گفت: 6/5 درصد رشد تولید در شرکت هاى بورسى به ثبت 

رسیده و آبان پنجمین ماهى بود که رشد ادامه داشته است.
فاطمى امین با بیان اینکه صادرات صنعتى نیز امسال 17درصد 
رشد را تجربه کرده، تاکید کرد: این اعداد نشان دهنده اتفاقى در 
اقتصاد کشور است، توسعه قابل توجهى رخ داده است اما همه 

چیز ایده آل نیست.
وزیر صمت با بیان اینکه در نیمه دوم امسال نرخ تورم ماهانه به 
2 درصد کاهش یافته، افزود: با وجود روند کاهنده تورم و رشد 
تولید، چالش ها وجود دارند زیرا سال هاى متمادى تورم داشتیم 
تورم  با  اینکه  بر  تاکیـد  با  امین  فاطمـى  دارد.  ادامه  آن  آثار  و 
و  مى برند  نفع  اندکى  بخش  مى ریزد  هم  به  نسـبى  قیمت هاى 
باقى زیان مى بینند، خاطرنشان کرد: تنها راه نجات کشور تولید 
است زیرا موجب توزیع مناسب مى شود که براى اصالح این روند 

تالش جمعى دولت و بخش خصوصى را مى طلبد.
وى با بیان اینکه اگر در بخش حکمرانى مسیر را به درستى با 
با  ببریم  پیش  مناسب  ریل گذارى  و  نظارت  و  تسهیل گرى 
مشارکت یکدیگر مى توانیم از این دوران عبور کنیم و به ثبات 
برسیم، خاطرنشان کرد: من تجربه اقتصادى دارم و با چالش هاى 
امیدوارم در زمان مسئولیت کمک کنیم  موجود آشنا هستم و 

مشکالت رفع و مسیر هموار شود.
مدیران  از  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  همایش  این  پایان  در 
جوان نخبه کشورى و تولید کننده و واحدهاى تولیدى برتر در 

سال 1401 تقدیر کرد.

در راستاى استفاده از ظرفیت هاى جوانان نخبه ى 
توسعه  در  جوانان  این  آفرینى  نقش  و  کارآفرین 
مدیر  و  رییس  نایب  اباذر  نواده  نوید  دکتر  کشور، 
ارشد اجرایى گروه صنعتى پارس ساختار به عنوان 

مدیر نمونه جوان کشورى انتخاب گردید.
به گزارش دفتر ارتباطات و رسانه اى گروه صنعتى 
ملى  جشنواره  شانزدهمین  ساختار؛  پارس 
تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهاردهمین دوره 
ماندگار صنعت، معدن و تجارت  معرفى چهره هاى 
ایران روز دوشنبه 28 آذرماه با حضور وزیر صنعت، 
قضاییه،  قوه  مدیران  و  مسئوالن  تجارت،  و  معدن 
بخش  از  نمایندگانى  نیز  و  دولت  مقننه،  قوه 
تجارت   و  معدن  صنعت،  خانه  همت  به  خصوصى، 
ایران در سالن همایش  صدا و سیما برگزار شد که 
نایب  و  اجرایى  ارشد  مدیر  اباذر  نواده  نوید  دکتر 
با  ساختار  پارس  صنعتى  گروه  عامل  هیات  رییس 
جشنواره  شانزدهمین  داوران  هیئت  نظر 
عنوان  به  کشور  جوان  مدیران  و  تولیدکنندگان 
”مدیر نمونه جوان کشور“ انتخاب و تندیس طالیى 
صنعت،  وزیر  حضور  با  آیینى  طى  را  عنوان  این 
معدن و تجارت و جمعى از مقامات عالى کشورى و 
بین المللى  حاکمیتى در سالن اجالس همایش هاى 
دانش  اباذر  نواده  نوید  کرد.  دریافت  سیما  و  صدا 
آموخته دکتراى مهندسى هوا فضا از امپریال کالج 

لندن مى باشد.

الزمه موفقیت در کشور اتکا به فکر و توان اجرایى جوانان 
خانه  مدیره  هیات  رییس  پیرى  احسان  مراسم  این  ابتداى  در 
با اشاره به نقش جوانان در بیانیه گام دوم  ایران  صمت جوانان 
انقالب، الزمه موفقیت در بخش هاى مهم کشور را اتکا به فکر، 

ایده و توان اجرایى جوانان دانست.
پیرى گفت: تالش کردیم به عنوان نماینده جوانان و به عنوان 
ویژه  به  اقتصادى  فعالیت هاى  زمینه  در  جوانان  براى  تریبونى 
روى  پیش  و مشکالت  چالش ها  تجارت  و  معدن  حوزه صنعت، 
جوانان را با تعامل و یا میانجیگرى با حاکمیت و بخش تولید به 

سرانجام رسانده و شرایط را تسهیل کنیم.
پیرى با بیان اینکه بى توجهى به جوانان و نادیده گرفتن دانش و 
توان آنان عالوه بر خالى کردن عرصه هاى مدیریتى کشور از این 
ظرفیت مهاجرت را به انتخاب اول نخبگان و مدیران تبدیل کرده 
است، خاطرنشان کرد: در سالى که با نام تولید، اشتغال و دانش 
بنیان نام گرفته است، دولت براى جوانان فعال در این حوزه چه 
یا  و  اضافه  پیشین  امکانات  و  ساخت هایى  زیر  چه  است؟  کرده 
قرار  کار  دستور  گرایى  جوان  جهان  کل  در  است؟  داده  توسعه 
گرفته است؛ در گزارش اتاق بازرگانى سن کارآفرینان در دنیا به 
ما  کشور  در  که  است  حالى  در  این  است.  رسیده  سال   14
برخـى  تعطیلى  سـاز  زمینـه  فیلترینگ  و  اینترنت  محدودیـت 
استارتاپ هاى دانش بنیان فعال در بستر اینترنت شده است، از 
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معاون انتقال و تجارت خارجى شرکت توانیر گفت: با توجه به 
همچون  دالیلى  به  برق  شبکه هاى  نگهدارى  و  احداث  شرایط 
فضا،  محدودیت هاى  و  معارضین  وجود  زمین،  قیمت  افزایش 
مزایاى فنى و اقتصادى استفاده از دکل  هاى تک پایه بتنى روز به 

روز افزایش مى یابد.
پارس  گروه صنعتى  و رسانه اى  ارتباطات  دفتر  گزارش  به 
تولید  از پروژه  بازدید  اله داد در حاشیه  دکتر محمد  ساختار؛ 
دکل هاى تک پایه بتنى شرکت پارس ساختار ضمن قدردانى از 
مدیریت گروه صنعتى پارس ساختار در خدمات ارزنده به صنعت 
مجموعه  سالگى   30 با  همزمان  امروز  کرد:  اظهار  کشور  برق 
بتنى فوق  برج هاى  تولیدکننده  تنها  و  اولین  پارس ساختار که 
توزیع و انتقال است، توانستم بازدیدى از این مجموعه توانمند و 
و  پارس ساختار خداقوت  کارکنان مجموعه  به  و  داشته  عظیم 

خسته نباشید عرض کنم.
وى در ادامه سخنان خود ابراز کرد: درحال حاضر شرایط احداث 
حرکت  حال  در  سویى  و  به سمت  برق  شبکه هاى  نگهدارى  و 
است که فضاى کمترى در اختیارمان قرار گرفته است و مطمئنا 
در پروژه هاى جدید؛ مزیت اقتصادى، فنى و رضایت اجتماعى را 

با استفاده از برج هاى بتنى شاهد خواهیم بود.
معاون انتقال و تجارت خارجى شرکت توانیر در بخش دیگرى از 
راستا  این  در  که  مهم  بسیار  بحث  یک  کرد:  مطرح  سخنانش 

وجود دارد مربوط به بحث تاب آورى و اقدامات واکنش سریع در 
با  را  بتنى  برج  پایه  به هرحال مى توان یک  بحران است،  زمان 
سرعت بسـیار بیشـترى نصب کرد و از خاموشـى هاى طوالنى 

جلوگیرى کرد.
اله داد با بیان اینکه متاسفانه سرقت هاى اخیر به دلیل افزایش 
اتفاق افتاد، ادامه داد:  قیمت فلزات از برج هاى مشبک فوالدى 
همه این ها از عواملى هستند که مزیت فنى و ریالى استفاده از 

برج هاى بتنى را برایمان افزایش مى دهد.
توان  با  امیدوارم  افـزود:  سـخنانـش  از  دیگـرى  بخش  در  وى 
متخصصین داخلى توسط شرکت پارس ساختار در سراسر کشور 

شاهد تولید و استفاده از برج هاى تک پایه بتنى باشیم.
معاون انتقال و تجارت خارجى شرکت توانیر اذعان کرد: روحیه 
جناب آقاى مهندس اباذر و تیم قدرتمندشان قابل تحسین است 
و امیدواریم توسعه خط تولید و سازندگان برج هاى بتنى را در 

کشور ایجاد کنیم. 
اله داد در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: مطمئنا افزایش 
نیاز به برق و همچنین نیاز به تاب آورى، امنیت و مقاوم سازى 
شبکه ها در تامین برق پایدار یک هدف بسیار بزرگى است که 
فضاى  که  برج هایى  از  راستا  این  در  بتوانیم  داریم  آن  بر  امید 
کمترى را اشغال مى کند و معارضین کمترى دارد و همچنین در 

مبلمان شهرى زیبا و متناسب تر است، استفاده کنیم.

مزایاى فنى و اقتصادى استفاده از دکل  هاى بتنى روز به روز افزایش مى یابد 
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مشارکت 400  شرکت داخلى و  50  شرکت خارجى
 در نوزدهمین دوره نمایشگاه ایران متافو

ماشین آالت سنگین و پیمانکارى معادن زیر بخش هاى معدن 
و صنایع معدنى نیز در این نمایشگاه حضور و بخش نسوزها و 
به نسوزهاى شکل دار، نسـوزهاى  نیز  سـرامیک هاى صنعتى 
بى شکل، مواد اولیه صنعتى، عایق ها و مواد الیافى، سرامیک 

صنعتى و قطعات و تجهیزات نسوز تقسیم شدند. 
در نمایشگاه متالورژى (متافو) شرکت هاى صنعتى داخلى و 
بین المللى، محصوالت، قابلیت هاى فنى و نوآورى هاى خود را 
با گروه ها و سازمان ها و شرکت هاى  از تعامل  عرضه کرده و 

دیگر از فرصت هاى موجود بهره مى گیرند.
معرفى  نمایشگاه  در  مزایاى شرکت  برگزارکنندگان  گفته  به 
با  مستقیم  ارتباط  برقرارى  محصوالت،  و  توانمندى ها 
تامین با  ارتباط  آنان،  محصوالت  و  رقبا  شناخت  مشتریان، 
فرصت  تخصصى،  دانش  رسانى  به روز  خام،  مواد   کنندگان 
شده  تعریف  متعدد  قرارداد هاى  انعقاد  و  سرمایه گذار  جذب 

است.
منطقه  در  نمایشگاهى  رویداد  بزرگ ترین  نمایشگاه  این 
سازى،  قالب  ریخته گرى،  فوالد،  و  آهن  زمینه  در  خاورمیانه 
صنایع  و  معدن  غیرآهنى،  فلزات  ماشین کارى،  آهنگرى، 
معدنى، نسوز ها و سرامیک هاى صنعتى، کوره هاى صنعتى و 
معدن محسـوب  و  پروژه هـاى صنعت  و  عملیـات حـرارتـى 

مى شود.
محصوالت،  و  توانمندى ها  معرفى  فرصت  نمایشگاه  این 
تامین با  ارتباط  رقبا،  شناخت  مشتریان،  با  ارتباط  برقرارى 
انعقاد  و  سـرمایه گذار  جذب  فرصت  خام،  مواد   کنندگان 
بازدیدکنندگان  و  شرکت کنندگان  به  را  مختلف  قرارداد هاى 

فراهم کرد.

گروه صنعتى پارس ساختار غرفه منتخب، نوزدهمین 
نمایشگاه ایران متافو

 همچنین در آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران 
متافو گروه صنعتى پارس ساختار غرفه منتخب شناخته شده 

و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
در اختتامیه نمایشگاه بین المللى ایران متافو از حضور بخش 
به عنوان غرفه  پارس ساختار  و معدن گروه صنعتى  صنعت 
منتخب تقدیر به عمل آمد و تندیس ویژه این عنوان به مدیر 
ارتباطات و رسانه  اى گروه صنعتى پارس ساختار توسط جناب 
آقاى دکتر جاللى مدیرعامل شرکت نمانگر و مجرى برگزارى 

نمایشگاه اهدا شد.
شایان ذکر است شرکت هاى صنایع فوالد شهریار تبریز، ذوب 
نورد توانارام، معدنى فرنارام و بازرگانى آشنارام از شرکت هاى 
مـرکـز  در  سـاختـار  پارس  گـروه صنعـتى  مجمـوعـه  زیـر 
الى 12 آذر ماه میزبان  از 9  نمایشگاه هاى بین المللى تهران 

بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بودند.

گفت:  صمت  وزارت  صنعتى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معاون 
فروش 150 تا 180 هزار میلیارد تومانى شرکت هاى دانش بنیان 
باید شاهد  از یک میلیارد دالر کافى نیست و  و صادرات کمتر 

رشد بیشتر این شرکت ها باشیم.
صنایع  بین المللى  نمایشگاه  نوزدهمین  در  موسوى  سیدمحمد 
فلزى، معدنى و صنایع وابسته افزود: امسال نمایشگاه متافو با 20
افزایش مشارکت کننده ها به 400 شرکت داخلى و 50 درصد 
شرکت خارجى رسید و شرایط بسیار خوبى دارد و حضور موثر 

شرکت هاى دانش بنیان در این نمایشگاه افتخارآفرین بود.
وى گفت: فروش 150 تا 180 هزار میلیارد تومانى شرکت هاى 
کافى  عددهاى  دالر  میلیارد  یک  زیر  صادرات  و  بنیان  دانش 
نیست و انتظار مى رود با حمایت هاى ما در وزارت صمت، معاونت 
شکوفایى  و  نوآورى  صندوق  جمهورى،  ریاست  فناورى  علمى 

شاهد رشد بیشتر این شرکت ها باشیم.
موسوى با اشاره به امضاى تفاهم نامه هایى با شرکت هاى دانش 
نیازهاى  احصاى  افزود:  متافو  ایران  نمایشگاه  حاشیه  در  بنیان 
فناورانه قبل از برگزارى نمایشگاه هاى بزرگ ضرورى است و در 
داراى  که  شرکت هایى  از  فوالدى  صنایع  و  فوالد  تولید  زمینه 
عملکرد مناسبى هستند، با انعقاد تفاهم نامه هایى با شرکت هاى 

دانش بنیان حمایت مى کنیم.
و  اشاره کرد  در کشور  آمار رشد صنعتى  ارائه  به  ادامه  در  وى 
گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد صنعتى در بهار امسال 

5 و یک دهم درصد بوده است.

افزود:  صمت  وزارت  صنعتى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معاون 
خوشبختانه در 10 ماهه نخست سال 2022 شاهد رشد تولید 9

درصدى فوالد در کشور بودیم و رتبه دهم دنیا را اخذ کردیم.
موسوى ادامه داد: روند رشد صنعتى در تابستان به دلیل برخى 
موانع کمبود برق، آب و ... کمى کاهش داشت، اما با مدیریت و 
همکارى میان وزارت صنعت، نیرو و نفت برنامه ریزى دقیقى که 

انجام شد، روند کاهشى تولید به چشم نیامد و افزایشى ماند.
به گفته موسوى 50 درصد از توان تولیدى و صنعتى کشور در 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  و  هستند  بورسى  شرکت هاى 
و 6 دهم  آن رشد 6  مهرکه عدد  و  مرداد، شهریور  در  گذشته 

درصدى بود به 7 و شش دهم درصد رسیده است.
وى ادامه داد: از آنجایى که در صنعت انتظار بهبود را داریم، 10
طرح تحول کسب و کار در مرکز پایش وزارت صمت راه اندازى 
شده و نمایندگان مجلس از آن بازدید کردند و در این مرکز با 
صنعتى،  طرح هاى  صنعت،  وضعیت  آخرین  از  دائمى  رصد 
نوسازى معدن و استخراج به پایش مشکالت و پاسخگویى در این 

زمینه مى پردازد.
و  طرح ها  سـطح  دو  در  نوسازى  و  بازسـازى  گفت:  موسـوى 
به  هست،  اقدام  دست  در  بزرگ  صنایع  و  کوچک  شرکت هاى 
خصوص طرح هاى بازسازى و نوسازى صنایع و معادن راکد که با 
و  معدن  صنعت،  حوزه  در  تحول  شاهد  تحولى  طرح هاى  این 
تجارت مى شویم و در این زمینه ماشین آالت به عنوان پایه راه 

اندازى این کارخانجات و صنایع معدنى، پیشران هستند.

صنایع  (فوالد،  ایران  متالورژى  بین المللى  نمایشگاه  نوزدهمین 
با  معدنى، آهنگرى و ماشین کارى، قالب سازى و ریخته گرى) 
و  آالت  ماشین  صنایع  معاونت  موسوى  سیدمحمد  حضور 
توانگر  دکتر مجتبى  تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  تجهیزات 
مدیرعامل  رازدار  هومن  اسالمى،  شوراى  مجلس  نماینده 
نمایشگاه هاى بین المللى ایران، نهم آذرماه به طور رسمى افتتاح 

و سرانجام پس از چهار روز؛ به کار خود پایان داد.
پارس  گروه صنعتى  و رسانه اى  ارتباطات  دفتر  گزارش  به 
ساختار؛ در این نمایشگاه که با مشارکت بیش از 400 شرکت 
داخلى و 50 شرکت با نام تجارى خارجى برگزار شد؛ فعاالن این 
زمینه  در  را  خود  دستاوردهاى  و  محصوالت  تازه ترین  عرصه 
ریخته گرى،  غیرآهنى،  فلزات  معدنى،  صنایع  فوالد،  متالورژى، 
نمایش  به  وابسته  کوره هاى صنعتى، عملیات حرارتى و صنایع 

گذاشتند.
براساس این گزارش صنعت فوالد، فلزهاى دیگر و زیرشاخه هاى 
متنوع آن و البته حوزه معادن، ماشین آالت و تجهیزات؛ به اسم 
متافو پیوند خورده است. بسیارى بر این اعتقاد هستند که متافو 
به یکى از نمادها و شناسنامه  صنایع متعدد این حوزه پیشران 
با  متافو  ایران  نمایشگاه  دوره  نوزدهمین  است.  شده  تبدیل 
تاییدیه  اخذ  و  بین المللى  و  داخلى  فعاالن  گسترده ى  استقبال 

اتحادیه جهانى نمایشگاه هاى بین المللى(UFI)، در محل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار شد که در طول برگزارى 
این نمایشگاه مقامات و مسئوالن ذیربط از جمله مهندس وجیه 
اهللا جعفرى رییس هیات عامل سازمان توسعه نوسازى معدن و 
صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)، مهندس سیف اله امیرى مدیرکل 
دفتر معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر نبوى رییس 
(ایدرو)،  ایران  صنایع  نوسازى  و  گسترش  سازمان  عامل  هیات 
کشور  معدنى  و  بزرگ صنعتى  مسئوالن شرکت هاى  و  مدیران 
حضورى فعال داشته و ضمن بازدید از این نمایشگاه و حضور در 
غرفه بخش صنایع فوالدى و معدنى گروه صنعتى پارس ساختار 
بر حمایت هر چه بیشتر از دانش بنیان ها و استارتاپ ها در سالى 
است؛  آفرینى"  اشتغال  بنیان،  دانش  "تولید،  شعار  به  مزین  که 

تاکید کردند. 
این نمایشگاه بزرگترین رویداد نمایشگاهى در منطقه خاورمیانه 
در زمینه آهن و فوالد، ریخته گرى، قالب سازى، آهنگرى، ماشین

و  نسوزها  معدنى،  صنایع  و  معدن  غیر آهنى،  فلزات   کارى، 
و  حرارتى  عملیات  و  صنعتى  کوره هاى  صنعتى،  سرامیک هاى 
پروژه هاى صنعت و معدن محسوب مى شود. برپایه این گزارش، 
مواد معدنى فلزى و غیرفلزى، انواع زغال سنگ و کک، مشاوره و 
ژئوتکنیک، اکتشاف حفارى و استخراج، انواع تجهیزات معدنى، 

جاللى؛ مدیر برگزارى نمایشگاه ایران متافو در حاشیه بازدید از 
غرفه صنایع معدنى و فوالدى گروه صنعتى پارس ساختار گفت: 
در برگزارى این نمایشگاه سعى کردیم هر سال با یک برنامه ریزى 
بلندمدت، نقطه توجه را به سمت گروه کاالیى خاصى از زنجیره 

معدن تا کاال معطوف کنیم.
وى ادامه داد: سال جارى با یک شرایط غیرمنتظره روبرو شدیم. 
براى  این صنعت  فعاالن  و  توجه شرکت کنندگان  قابل  استقبال 
حضور در این دوره از برگزارى ایران متافو بسیار چشمگیر بود. 
نمایشگاه  این  در  حضور  براى  شرکت کننده   650 بر  بالغ 
درخواسـت داشـتند. ما پیـش بینى مى کردیم که با این روند رو 
گذشـته  سـال  دلیل  همین  به  شد.  خواهیـم  مـواجه  رشـد  به 
شرکت  به  را  سالن ها  تعداد  افزایش  بر  مبنى  خود  درخواست 
ایران و سازمان توسعه تجارت  سهامى نمایشگاه هاى بین المللى 
ارائه کرده بودیم. با این حال درخواست هاى زیاد فعاالن این حوزه 
رویداد  این  در  حاضر  شرکت هاى  تمام  از  ما  که  شد  موجب 
بخواهیم که با حداقل فضاى ممکن در این رویداد شرکت کنند.

وى افزود: در همین راستا حدود 30 الى 70 درصد از فضاى غرفه 
کم  متافو  ایران  نمایشگاه  نوزدهمین  در  شرکت کنندگان  همه 
در  را  حوزه  این  فعاالن  از  بیشترى  تعداد  بتوانیم  تا  کردیم 
نمایشگاه پذیرش کنیم. بر اساس آخرین آمار حدود 400 شرکت
حضور  یا  نمایندگى  قالب  در  تجارى  برند   80 و  داخلى   کننده 
مستقیم از کشورهاى خارجى در این رویداد حضور دارند و فضاى 
تحت پوشش نمایشگاه بالغ بر 20 هزار مترمربع مفید است. این 
موضوع نشان دهنده این است که اتفاقات خوبى در این نمایشگاه 

رقم خورد.
این پیشکسوت صنعت نمایشگاهى در ادامه با بیان اینکه متافو 
صرفا نمایشگاه فوالد نیست، خاطرنشان کرد: متافو تمامى حوزه 
فلزات را در بر مى گیرد. با پیگیرى جدى که طى سال هاى متعدد 
داشتیم شرکت کنندگان به یک جمع بندى خوب رسیدند. حضور 
در نمایشگاه ایران متافو براى آن ها مفید فایده بود و به همین 
زمان  مرور  به  رویداد  این  در  مشارکت کنندگان  تعداد  دلیل 
افزایش یافت. امروزه شرایط به نحوى پیش رفته که حوزه فوالد 

به بخش غالب نمایشگاه تبدیل شده است.
جاللى افزود: امروزه حدود 70 درصد نمایشگاه به زنجیره فوالد 
(از معدن تا صنایع مرتبط و محصول نهایى) اختصاص داده شده 
است. با این حال تالش ما بر این بوده که سایر فلزات نیز فراموش 
نشود و هر سال این نمایشگاه را به صورت جامع تر و قوى تر برگزار 
کنیم. پیش بینى ما بر این است که براى سال آینده نیز مساحتى 
بالغ بر 8 هزار مترمربع به فضاى نمایشگاهى اضافه شود تا شاهد 
متالورژى  حوزه  در  فعال  شرکت هاى  از  بیشترى  تعداد  حضور 

کشور باشیم.
از  دیگـرى  بخش  در  متـافو  ایران  نمایشـگاه  برگـزارى  مدیر 
صحبت هاى خود به تاثیـر برگـزارى این نمایشـگاه در برندینگ 
قطع  طور  به  گفت:  و  کرد  اشاره  رویداد  این  در  حاضر  صنایع 
برندسازى یکى از بخش هاى مهم و قابل توجهى است که مى توان 
متافو در  ایران  تعریف کرد. شاید  نمایشگاه  در کارکردهاى یک 
حوزه فروش تولیدکنندگان فوالد خیلى تعیین کننده نباشد اما به 

تالش  ما  بود.  خواهد  تاثیرگذار  برندینگ  حوزه  در  حتم  طور 
به  دنیا  در  باشند.  و کمک کننده  تاثیرگذار  این بخش  تا  کردیم 
طور معمول نمایشگاه هایى که در این حوزه برگزار مى شوند به 
صورت دو ساالنه و سه ساالنه برگزار مى شوند. یکى از دالیلى که 
ما به این جمع بندى رسیدیم تا ایران متافو را به صورت ساالنه 
و  توسـعه هسـتیم  به  رو  ما کشورى  که  بود  این  کنیم  برگـزار 
پـروژه ها  ایـن  از  بسـیارى  داریم.  زیـادى  معـدنـى  پـروژه هاى 
نمى توانستند 2 یا 3 سال صبر کنند تا در تجهیز کارخانه خود یا 
برخى  طرفى  از  دهند.  انجام  ماشین آالت  یا  اولیه  مواد  تامین 
شرکت ها و مجموعه هاى تازه  وارد به تازگى وارد این حوزه شده 
به  ورود  منظور  به  متافو  ایران  نمایشگاه  در  حضور  به  و  بودند 

بازارهاى داخلى و خارجى نیاز داشتند.
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ماشین آالت سنگین و پیمانکارى معادن زیر بخش هاى معدن 
و صنایع معدنى نیز در این نمایشگاه حضور و بخش نسوزها و 
به نسوزهاى شکل دار، نسـوزهاى  نیز  سـرامیک هاى صنعتى 
بى شکل، مواد اولیه صنعتى، عایق ها و مواد الیافى، سرامیک 

صنعتى و قطعات و تجهیزات نسوز تقسیم شدند. 
در نمایشگاه متالورژى (متافو) شرکت هاى صنعتى داخلى و 
بین المللى، محصوالت، قابلیت هاى فنى و نوآورى هاى خود را 
با گروه ها و سازمان ها و شرکت هاى  از تعامل  عرضه کرده و 

دیگر از فرصت هاى موجود بهره مى گیرند.
معرفى  نمایشگاه  در  مزایاى شرکت  برگزارکنندگان  گفته  به 
با  مستقیم  ارتباط  برقرارى  محصوالت،  و  توانمندى ها 
تامین با  ارتباط  آنان،  محصوالت  و  رقبا  شناخت  مشتریان، 

فرصت  تخصصى،  دانش  رسانى  به روز  خام،  مواد   کنندگان 
شده  تعریف  متعدد  قرارداد هاى  انعقاد  و  سرمایه گذار  جذب 

است.
منطقه  در  نمایشگاهى  رویداد  بزرگ ترین  نمایشگاه  این 
سازى،  قالب  ریخته گرى،  فوالد،  و  آهن  زمینه  در  خاورمیانه 
صنایع  و  معدن  غیرآهنى،  فلزات  ماشین کارى،  آهنگرى، 
معدنى، نسوز ها و سرامیک هاى صنعتى، کوره هاى صنعتى و 
معدن محسـوب  و  پروژه هـاى صنعت  و  عملیـات حـرارتـى 

مى شود.
محصوالت،  و  توانمندى ها  معرفى  فرصت  نمایشگاه  این 
تامین با  ارتباط  رقبا،  شناخت  مشتریان،  با  ارتباط  برقرارى 

انعقاد  و  سـرمایه گذار  جذب  فرصت  خام،  مواد   کنندگان 
بازدیدکنندگان  و  شرکت کنندگان  به  را  مختلف  قرارداد هاى 

فراهم کرد.

گروه صنعتى پارس ساختار غرفه منتخب، نوزدهمین 
نمایشگاه ایران متافو

 همچنین در آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران 
متافو گروه صنعتى پارس ساختار غرفه منتخب شناخته شده 

و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
در اختتامیه نمایشگاه بین المللى ایران متافو از حضور بخش 
به عنوان غرفه  پارس ساختار  و معدن گروه صنعتى  صنعت 
منتخب تقدیر به عمل آمد و تندیس ویژه این عنوان به مدیر 
ارتباطات و رسانه  اى گروه صنعتى پارس ساختار توسط جناب 
آقاى دکتر جاللى مدیرعامل شرکت نمانگر و مجرى برگزارى 

نمایشگاه اهدا شد.
شایان ذکر است شرکت هاى صنایع فوالد شهریار تبریز، ذوب 
نورد توانارام، معدنى فرنارام و بازرگانى آشنارام از شرکت هاى 
مـرکـز  در  سـاختـار  پارس  گـروه صنعـتى  مجمـوعـه  زیـر 
الى 12 آذر ماه میزبان  از 9  نمایشگاه هاى بین المللى تهران 

بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بودند.

گفت:  صمت  وزارت  صنعتى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معاون 
فروش 150 تا 180 هزار میلیارد تومانى شرکت هاى دانش بنیان 
باید شاهد  از یک میلیارد دالر کافى نیست و  و صادرات کمتر 

رشد بیشتر این شرکت ها باشیم.
صنایع  بین المللى  نمایشگاه  نوزدهمین  در  موسوى  سیدمحمد 
فلزى، معدنى و صنایع وابسته افزود: امسال نمایشگاه متافو با 20
افزایش مشارکت کننده ها به 400 شرکت داخلى و 50 درصد 
شرکت خارجى رسید و شرایط بسیار خوبى دارد و حضور موثر 

شرکت هاى دانش بنیان در این نمایشگاه افتخارآفرین بود.
وى گفت: فروش 150 تا 180 هزار میلیارد تومانى شرکت هاى 
کافى  عددهاى  دالر  میلیارد  یک  زیر  صادرات  و  بنیان  دانش 
نیست و انتظار مى رود با حمایت هاى ما در وزارت صمت، معاونت 
شکوفایى  و  نوآورى  صندوق  جمهورى،  ریاست  فناورى  علمى 

شاهد رشد بیشتر این شرکت ها باشیم.
موسوى با اشاره به امضاى تفاهم نامه هایى با شرکت هاى دانش 
نیازهاى  احصاى  افزود:  متافو  ایران  نمایشگاه  حاشیه  در  بنیان 
فناورانه قبل از برگزارى نمایشگاه هاى بزرگ ضرورى است و در 
داراى  که  شرکت هایى  از  فوالدى  صنایع  و  فوالد  تولید  زمینه 
عملکرد مناسبى هستند، با انعقاد تفاهم نامه هایى با شرکت هاى 

دانش بنیان حمایت مى کنیم.
و  اشاره کرد  در کشور  آمار رشد صنعتى  ارائه  به  ادامه  در  وى 
گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد صنعتى در بهار امسال 

5 و یک دهم درصد بوده است.

افزود:  صمت  وزارت  صنعتى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معاون 
خوشبختانه در 10 ماهه نخست سال 2022 شاهد رشد تولید 9

درصدى فوالد در کشور بودیم و رتبه دهم دنیا را اخذ کردیم.
موسوى ادامه داد: روند رشد صنعتى در تابستان به دلیل برخى 
موانع کمبود برق، آب و ... کمى کاهش داشت، اما با مدیریت و 
همکارى میان وزارت صنعت، نیرو و نفت برنامه ریزى دقیقى که 

انجام شد، روند کاهشى تولید به چشم نیامد و افزایشى ماند.
به گفته موسوى 50 درصد از توان تولیدى و صنعتى کشور در 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  و  هستند  بورسى  شرکت هاى 
و 6 دهم  آن رشد 6  مهرکه عدد  و  مرداد، شهریور  در  گذشته 

درصدى بود به 7 و شش دهم درصد رسیده است.
وى ادامه داد: از آنجایى که در صنعت انتظار بهبود را داریم، 10
طرح تحول کسب و کار در مرکز پایش وزارت صمت راه اندازى 
شده و نمایندگان مجلس از آن بازدید کردند و در این مرکز با 
صنعتى،  طرح هاى  صنعت،  وضعیت  آخرین  از  دائمى  رصد 
نوسازى معدن و استخراج به پایش مشکالت و پاسخگویى در این 

زمینه مى پردازد.
و  طرح ها  سـطح  دو  در  نوسازى  و  بازسـازى  گفت:  موسـوى 
به  هست،  اقدام  دست  در  بزرگ  صنایع  و  کوچک  شرکت هاى 
خصوص طرح هاى بازسازى و نوسازى صنایع و معادن راکد که با 
و  معدن  صنعت،  حوزه  در  تحول  شاهد  تحولى  طرح هاى  این 
تجارت مى شویم و در این زمینه ماشین آالت به عنوان پایه راه 

اندازى این کارخانجات و صنایع معدنى، پیشران هستند.

صنایع  (فوالد،  ایران  متالورژى  بین المللى  نمایشگاه  نوزدهمین 
با  معدنى، آهنگرى و ماشین کارى، قالب سازى و ریخته گرى) 
و  آالت  ماشین  صنایع  معاونت  موسوى  سیدمحمد  حضور 
توانگر  دکتر مجتبى  تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  تجهیزات 
مدیرعامل  رازدار  هومن  اسالمى،  شوراى  مجلس  نماینده 
نمایشگاه هاى بین المللى ایران، نهم آذرماه به طور رسمى افتتاح 

و سرانجام پس از چهار روز؛ به کار خود پایان داد.
پارس  گروه صنعتى  و رسانه اى  ارتباطات  دفتر  گزارش  به 
ساختار؛ در این نمایشگاه که با مشارکت بیش از 400 شرکت 
داخلى و 50 شرکت با نام تجارى خارجى برگزار شد؛ فعاالن این 
زمینه  در  را  خود  دستاوردهاى  و  محصوالت  تازه ترین  عرصه 
ریخته گرى،  غیرآهنى،  فلزات  معدنى،  صنایع  فوالد،  متالورژى، 
نمایش  به  وابسته  کوره هاى صنعتى، عملیات حرارتى و صنایع 

گذاشتند.
براساس این گزارش صنعت فوالد، فلزهاى دیگر و زیرشاخه هاى 
متنوع آن و البته حوزه معادن، ماشین آالت و تجهیزات؛ به اسم 
متافو پیوند خورده است. بسیارى بر این اعتقاد هستند که متافو 
به یکى از نمادها و شناسنامه  صنایع متعدد این حوزه پیشران 
با  متافو  ایران  نمایشگاه  دوره  نوزدهمین  است.  شده  تبدیل 
تاییدیه  اخذ  و  بین المللى  و  داخلى  فعاالن  گسترده ى  استقبال 

اتحادیه جهانى نمایشگاه هاى بین المللى(UFI)، در محل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار شد که در طول برگزارى 
این نمایشگاه مقامات و مسئوالن ذیربط از جمله مهندس وجیه 
اهللا جعفرى رییس هیات عامل سازمان توسعه نوسازى معدن و 
صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)، مهندس سیف اله امیرى مدیرکل 
دفتر معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر نبوى رییس 
(ایدرو)،  ایران  صنایع  نوسازى  و  گسترش  سازمان  عامل  هیات 
کشور  معدنى  و  بزرگ صنعتى  مسئوالن شرکت هاى  و  مدیران 
حضورى فعال داشته و ضمن بازدید از این نمایشگاه و حضور در 
غرفه بخش صنایع فوالدى و معدنى گروه صنعتى پارس ساختار 
بر حمایت هر چه بیشتر از دانش بنیان ها و استارتاپ ها در سالى 
است؛  آفرینى"  اشتغال  بنیان،  دانش  "تولید،  شعار  به  مزین  که 

تاکید کردند. 
این نمایشگاه بزرگترین رویداد نمایشگاهى در منطقه خاورمیانه 
در زمینه آهن و فوالد، ریخته گرى، قالب سازى، آهنگرى، ماشین
و  نسوزها  معدنى،  صنایع  و  معدن  غیر آهنى،  فلزات   کارى، 
و  حرارتى  عملیات  و  صنعتى  کوره هاى  صنعتى،  سرامیک هاى 
پروژه هاى صنعت و معدن محسوب مى شود. برپایه این گزارش، 
مواد معدنى فلزى و غیرفلزى، انواع زغال سنگ و کک، مشاوره و 
ژئوتکنیک، اکتشاف حفارى و استخراج، انواع تجهیزات معدنى، 

جاللى؛ مدیر برگزارى نمایشگاه ایران متافو در حاشیه بازدید از 
غرفه صنایع معدنى و فوالدى گروه صنعتى پارس ساختار گفت: 
در برگزارى این نمایشگاه سعى کردیم هر سال با یک برنامه ریزى 
بلندمدت، نقطه توجه را به سمت گروه کاالیى خاصى از زنجیره 

معدن تا کاال معطوف کنیم.
وى ادامه داد: سال جارى با یک شرایط غیرمنتظره روبرو شدیم. 
براى  این صنعت  فعاالن  و  توجه شرکت کنندگان  قابل  استقبال 
حضور در این دوره از برگزارى ایران متافو بسیار چشمگیر بود. 
نمایشگاه  این  در  حضور  براى  شرکت کننده   650 بر  بالغ 
درخواسـت داشـتند. ما پیـش بینى مى کردیم که با این روند رو 
گذشـته  سـال  دلیل  همین  به  شد.  خواهیـم  مـواجه  رشـد  به 
شرکت  به  را  سالن ها  تعداد  افزایش  بر  مبنى  خود  درخواست 
ایران و سازمان توسعه تجارت  سهامى نمایشگاه هاى بین المللى 
ارائه کرده بودیم. با این حال درخواست هاى زیاد فعاالن این حوزه 
رویداد  این  در  حاضر  شرکت هاى  تمام  از  ما  که  شد  موجب 
بخواهیم که با حداقل فضاى ممکن در این رویداد شرکت کنند.

وى افزود: در همین راستا حدود 30 الى 70 درصد از فضاى غرفه 
کم  متافو  ایران  نمایشگاه  نوزدهمین  در  شرکت کنندگان  همه 
در  را  حوزه  این  فعاالن  از  بیشترى  تعداد  بتوانیم  تا  کردیم 
نمایشگاه پذیرش کنیم. بر اساس آخرین آمار حدود 400 شرکت
حضور  یا  نمایندگى  قالب  در  تجارى  برند   80 و  داخلى   کننده 
مستقیم از کشورهاى خارجى در این رویداد حضور دارند و فضاى 
تحت پوشش نمایشگاه بالغ بر 20 هزار مترمربع مفید است. این 
موضوع نشان دهنده این است که اتفاقات خوبى در این نمایشگاه 

رقم خورد.
این پیشکسوت صنعت نمایشگاهى در ادامه با بیان اینکه متافو 
صرفا نمایشگاه فوالد نیست، خاطرنشان کرد: متافو تمامى حوزه 
فلزات را در بر مى گیرد. با پیگیرى جدى که طى سال هاى متعدد 
داشتیم شرکت کنندگان به یک جمع بندى خوب رسیدند. حضور 
در نمایشگاه ایران متافو براى آن ها مفید فایده بود و به همین 
زمان  مرور  به  رویداد  این  در  مشارکت کنندگان  تعداد  دلیل 
افزایش یافت. امروزه شرایط به نحوى پیش رفته که حوزه فوالد 

به بخش غالب نمایشگاه تبدیل شده است.
جاللى افزود: امروزه حدود 70 درصد نمایشگاه به زنجیره فوالد 
(از معدن تا صنایع مرتبط و محصول نهایى) اختصاص داده شده 
است. با این حال تالش ما بر این بوده که سایر فلزات نیز فراموش 
نشود و هر سال این نمایشگاه را به صورت جامع تر و قوى تر برگزار 
کنیم. پیش بینى ما بر این است که براى سال آینده نیز مساحتى 
بالغ بر 8 هزار مترمربع به فضاى نمایشگاهى اضافه شود تا شاهد 
متالورژى  حوزه  در  فعال  شرکت هاى  از  بیشترى  تعداد  حضور 

کشور باشیم.
از  دیگـرى  بخش  در  متـافو  ایران  نمایشـگاه  برگـزارى  مدیر 
صحبت هاى خود به تاثیـر برگـزارى این نمایشـگاه در برندینگ 
قطع  طور  به  گفت:  و  کرد  اشاره  رویداد  این  در  حاضر  صنایع 
برندسازى یکى از بخش هاى مهم و قابل توجهى است که مى توان 
متافو در  ایران  تعریف کرد. شاید  نمایشگاه  در کارکردهاى یک 
حوزه فروش تولیدکنندگان فوالد خیلى تعیین کننده نباشد اما به 

تالش  ما  بود.  خواهد  تاثیرگذار  برندینگ  حوزه  در  حتم  طور 
به  دنیا  در  باشند.  و کمک کننده  تاثیرگذار  این بخش  تا  کردیم 
طور معمول نمایشگاه هایى که در این حوزه برگزار مى شوند به 
صورت دو ساالنه و سه ساالنه برگزار مى شوند. یکى از دالیلى که 
ما به این جمع بندى رسیدیم تا ایران متافو را به صورت ساالنه 
و  توسـعه هسـتیم  به  رو  ما کشورى  که  بود  این  کنیم  برگـزار 
پـروژه ها  ایـن  از  بسـیارى  داریم.  زیـادى  معـدنـى  پـروژه هاى 
نمى توانستند 2 یا 3 سال صبر کنند تا در تجهیز کارخانه خود یا 
برخى  طرفى  از  دهند.  انجام  ماشین آالت  یا  اولیه  مواد  تامین 
شرکت ها و مجموعه هاى تازه  وارد به تازگى وارد این حوزه شده 
به  ورود  منظور  به  متافو  ایران  نمایشگاه  در  حضور  به  و  بودند 

بازارهاى داخلى و خارجى نیاز داشتند.
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ماشین آالت سنگین و پیمانکارى معادن زیر بخش هاى معدن 
و صنایع معدنى نیز در این نمایشگاه حضور و بخش نسوزها و 
به نسوزهاى شکل دار، نسـوزهاى  نیز  سـرامیک هاى صنعتى 
بى شکل، مواد اولیه صنعتى، عایق ها و مواد الیافى، سرامیک 

صنعتى و قطعات و تجهیزات نسوز تقسیم شدند. 
در نمایشگاه متالورژى (متافو) شرکت هاى صنعتى داخلى و 
بین المللى، محصوالت، قابلیت هاى فنى و نوآورى هاى خود را 
با گروه ها و سازمان ها و شرکت هاى  از تعامل  عرضه کرده و 

دیگر از فرصت هاى موجود بهره مى گیرند.
معرفى  نمایشگاه  در  مزایاى شرکت  برگزارکنندگان  گفته  به 
با  مستقیم  ارتباط  برقرارى  محصوالت،  و  توانمندى ها 
تامین با  ارتباط  آنان،  محصوالت  و  رقبا  شناخت  مشتریان، 
فرصت  تخصصى،  دانش  رسانى  به روز  خام،  مواد   کنندگان 
شده  تعریف  متعدد  قرارداد هاى  انعقاد  و  سرمایه گذار  جذب 

است.
منطقه  در  نمایشگاهى  رویداد  بزرگ ترین  نمایشگاه  این 
سازى،  قالب  ریخته گرى،  فوالد،  و  آهن  زمینه  در  خاورمیانه 
صنایع  و  معدن  غیرآهنى،  فلزات  ماشین کارى،  آهنگرى، 
معدنى، نسوز ها و سرامیک هاى صنعتى، کوره هاى صنعتى و 
معدن محسـوب  و  پروژه هـاى صنعت  و  عملیـات حـرارتـى 

مى شود.
محصوالت،  و  توانمندى ها  معرفى  فرصت  نمایشگاه  این 
تامین با  ارتباط  رقبا،  شناخت  مشتریان،  با  ارتباط  برقرارى 
انعقاد  و  سـرمایه گذار  جذب  فرصت  خام،  مواد   کنندگان 
بازدیدکنندگان  و  شرکت کنندگان  به  را  مختلف  قرارداد هاى 

فراهم کرد.

گروه صنعتى پارس ساختار غرفه منتخب، نوزدهمین 
نمایشگاه ایران متافو

 همچنین در آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران 
متافو گروه صنعتى پارس ساختار غرفه منتخب شناخته شده 

و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
در اختتامیه نمایشگاه بین المللى ایران متافو از حضور بخش 
به عنوان غرفه  پارس ساختار  و معدن گروه صنعتى  صنعت 
منتخب تقدیر به عمل آمد و تندیس ویژه این عنوان به مدیر 
ارتباطات و رسانه  اى گروه صنعتى پارس ساختار توسط جناب 
آقاى دکتر جاللى مدیرعامل شرکت نمانگر و مجرى برگزارى 

نمایشگاه اهدا شد.
شایان ذکر است شرکت هاى صنایع فوالد شهریار تبریز، ذوب 
نورد توانارام، معدنى فرنارام و بازرگانى آشنارام از شرکت هاى 
مـرکـز  در  سـاختـار  پارس  گـروه صنعـتى  مجمـوعـه  زیـر 
الى 12 آذر ماه میزبان  از 9  نمایشگاه هاى بین المللى تهران 

بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بودند.

گفت:  صمت  وزارت  صنعتى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معاون 
فروش 150 تا 180 هزار میلیارد تومانى شرکت هاى دانش بنیان 
باید شاهد  از یک میلیارد دالر کافى نیست و  و صادرات کمتر 

رشد بیشتر این شرکت ها باشیم.
صنایع  بین المللى  نمایشگاه  نوزدهمین  در  موسوى  سیدمحمد 
فلزى، معدنى و صنایع وابسته افزود: امسال نمایشگاه متافو با 20
افزایش مشارکت کننده ها به 400 شرکت داخلى و 50 درصد 
شرکت خارجى رسید و شرایط بسیار خوبى دارد و حضور موثر 

شرکت هاى دانش بنیان در این نمایشگاه افتخارآفرین بود.
وى گفت: فروش 150 تا 180 هزار میلیارد تومانى شرکت هاى 
کافى  عددهاى  دالر  میلیارد  یک  زیر  صادرات  و  بنیان  دانش 
نیست و انتظار مى رود با حمایت هاى ما در وزارت صمت، معاونت 
شکوفایى  و  نوآورى  صندوق  جمهورى،  ریاست  فناورى  علمى 

شاهد رشد بیشتر این شرکت ها باشیم.
موسوى با اشاره به امضاى تفاهم نامه هایى با شرکت هاى دانش 
نیازهاى  احصاى  افزود:  متافو  ایران  نمایشگاه  حاشیه  در  بنیان 
فناورانه قبل از برگزارى نمایشگاه هاى بزرگ ضرورى است و در 
داراى  که  شرکت هایى  از  فوالدى  صنایع  و  فوالد  تولید  زمینه 
عملکرد مناسبى هستند، با انعقاد تفاهم نامه هایى با شرکت هاى 

دانش بنیان حمایت مى کنیم.
و  اشاره کرد  در کشور  آمار رشد صنعتى  ارائه  به  ادامه  در  وى 
گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد صنعتى در بهار امسال 

5 و یک دهم درصد بوده است.

افزود:  صمت  وزارت  صنعتى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معاون 
خوشبختانه در 10 ماهه نخست سال 2022 شاهد رشد تولید 9

درصدى فوالد در کشور بودیم و رتبه دهم دنیا را اخذ کردیم.
موسوى ادامه داد: روند رشد صنعتى در تابستان به دلیل برخى 
موانع کمبود برق، آب و ... کمى کاهش داشت، اما با مدیریت و 
همکارى میان وزارت صنعت، نیرو و نفت برنامه ریزى دقیقى که 

انجام شد، روند کاهشى تولید به چشم نیامد و افزایشى ماند.
به گفته موسوى 50 درصد از توان تولیدى و صنعتى کشور در 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  و  هستند  بورسى  شرکت هاى 
و 6 دهم  آن رشد 6  مهرکه عدد  و  مرداد، شهریور  در  گذشته 

درصدى بود به 7 و شش دهم درصد رسیده است.
وى ادامه داد: از آنجایى که در صنعت انتظار بهبود را داریم، 10

طرح تحول کسب و کار در مرکز پایش وزارت صمت راه اندازى 
شده و نمایندگان مجلس از آن بازدید کردند و در این مرکز با 
صنعتى،  طرح هاى  صنعت،  وضعیت  آخرین  از  دائمى  رصد 
نوسازى معدن و استخراج به پایش مشکالت و پاسخگویى در این 

زمینه مى پردازد.
و  طرح ها  سـطح  دو  در  نوسازى  و  بازسـازى  گفت:  موسـوى 
به  هست،  اقدام  دست  در  بزرگ  صنایع  و  کوچک  شرکت هاى 
خصوص طرح هاى بازسازى و نوسازى صنایع و معادن راکد که با 
و  معدن  صنعت،  حوزه  در  تحول  شاهد  تحولى  طرح هاى  این 
تجارت مى شویم و در این زمینه ماشین آالت به عنوان پایه راه 

اندازى این کارخانجات و صنایع معدنى، پیشران هستند.

صنایع  (فوالد،  ایران  متالورژى  بین المللى  نمایشگاه  نوزدهمین 
با  معدنى، آهنگرى و ماشین کارى، قالب سازى و ریخته گرى) 
و  آالت  ماشین  صنایع  معاونت  موسوى  سیدمحمد  حضور 
توانگر  دکتر مجتبى  تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  تجهیزات 
مدیرعامل  رازدار  هومن  اسالمى،  شوراى  مجلس  نماینده 
نمایشگاه هاى بین المللى ایران، نهم آذرماه به طور رسمى افتتاح 

و سرانجام پس از چهار روز؛ به کار خود پایان داد.
پارس  گروه صنعتى  و رسانه اى  ارتباطات  دفتر  گزارش  به 
ساختار؛ در این نمایشگاه که با مشارکت بیش از 400 شرکت 
داخلى و 50 شرکت با نام تجارى خارجى برگزار شد؛ فعاالن این 
زمینه  در  را  خود  دستاوردهاى  و  محصوالت  تازه ترین  عرصه 
ریخته گرى،  غیرآهنى،  فلزات  معدنى،  صنایع  فوالد،  متالورژى، 
نمایش  به  وابسته  کوره هاى صنعتى، عملیات حرارتى و صنایع 

گذاشتند.
براساس این گزارش صنعت فوالد، فلزهاى دیگر و زیرشاخه هاى 
متنوع آن و البته حوزه معادن، ماشین آالت و تجهیزات؛ به اسم 
متافو پیوند خورده است. بسیارى بر این اعتقاد هستند که متافو 
به یکى از نمادها و شناسنامه  صنایع متعدد این حوزه پیشران 
با  متافو  ایران  نمایشگاه  دوره  نوزدهمین  است.  شده  تبدیل 
تاییدیه  اخذ  و  بین المللى  و  داخلى  فعاالن  گسترده ى  استقبال 

اتحادیه جهانى نمایشگاه هاى بین المللى(UFI)، در محل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار شد که در طول برگزارى 
این نمایشگاه مقامات و مسئوالن ذیربط از جمله مهندس وجیه 
اهللا جعفرى رییس هیات عامل سازمان توسعه نوسازى معدن و 
صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)، مهندس سیف اله امیرى مدیرکل 
دفتر معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر نبوى رییس 
(ایدرو)،  ایران  صنایع  نوسازى  و  گسترش  سازمان  عامل  هیات 
کشور  معدنى  و  بزرگ صنعتى  مسئوالن شرکت هاى  و  مدیران 
حضورى فعال داشته و ضمن بازدید از این نمایشگاه و حضور در 
غرفه بخش صنایع فوالدى و معدنى گروه صنعتى پارس ساختار 
بر حمایت هر چه بیشتر از دانش بنیان ها و استارتاپ ها در سالى 
است؛  آفرینى"  اشتغال  بنیان،  دانش  "تولید،  شعار  به  مزین  که 

تاکید کردند. 
این نمایشگاه بزرگترین رویداد نمایشگاهى در منطقه خاورمیانه 
در زمینه آهن و فوالد، ریخته گرى، قالب سازى، آهنگرى، ماشین
و  نسوزها  معدنى،  صنایع  و  معدن  غیر آهنى،  فلزات   کارى، 
و  حرارتى  عملیات  و  صنعتى  کوره هاى  صنعتى،  سرامیک هاى 
پروژه هاى صنعت و معدن محسوب مى شود. برپایه این گزارش، 
مواد معدنى فلزى و غیرفلزى، انواع زغال سنگ و کک، مشاوره و 
ژئوتکنیک، اکتشاف حفارى و استخراج، انواع تجهیزات معدنى، 

جاللى؛ مدیر برگزارى نمایشگاه ایران متافو در حاشیه بازدید از 
غرفه صنایع معدنى و فوالدى گروه صنعتى پارس ساختار گفت: 
در برگزارى این نمایشگاه سعى کردیم هر سال با یک برنامه ریزى 
بلندمدت، نقطه توجه را به سمت گروه کاالیى خاصى از زنجیره 

معدن تا کاال معطوف کنیم.
وى ادامه داد: سال جارى با یک شرایط غیرمنتظره روبرو شدیم. 
براى  این صنعت  فعاالن  و  توجه شرکت کنندگان  قابل  استقبال 
حضور در این دوره از برگزارى ایران متافو بسیار چشمگیر بود. 
نمایشگاه  این  در  حضور  براى  شرکت کننده   650 بر  بالغ 
درخواسـت داشـتند. ما پیـش بینى مى کردیم که با این روند رو 
گذشـته  سـال  دلیل  همین  به  شد.  خواهیـم  مـواجه  رشـد  به 
شرکت  به  را  سالن ها  تعداد  افزایش  بر  مبنى  خود  درخواست 
ایران و سازمان توسعه تجارت  سهامى نمایشگاه هاى بین المللى 
ارائه کرده بودیم. با این حال درخواست هاى زیاد فعاالن این حوزه 
رویداد  این  در  حاضر  شرکت هاى  تمام  از  ما  که  شد  موجب 
بخواهیم که با حداقل فضاى ممکن در این رویداد شرکت کنند.

وى افزود: در همین راستا حدود 30 الى 70 درصد از فضاى غرفه 
کم  متافو  ایران  نمایشگاه  نوزدهمین  در  شرکت کنندگان  همه 
در  را  حوزه  این  فعاالن  از  بیشترى  تعداد  بتوانیم  تا  کردیم 
نمایشگاه پذیرش کنیم. بر اساس آخرین آمار حدود 400 شرکت

حضور  یا  نمایندگى  قالب  در  تجارى  برند   80 و  داخلى   کننده 
مستقیم از کشورهاى خارجى در این رویداد حضور دارند و فضاى 
تحت پوشش نمایشگاه بالغ بر 20 هزار مترمربع مفید است. این 
موضوع نشان دهنده این است که اتفاقات خوبى در این نمایشگاه 

رقم خورد.
این پیشکسوت صنعت نمایشگاهى در ادامه با بیان اینکه متافو 
صرفا نمایشگاه فوالد نیست، خاطرنشان کرد: متافو تمامى حوزه 
فلزات را در بر مى گیرد. با پیگیرى جدى که طى سال هاى متعدد 
داشتیم شرکت کنندگان به یک جمع بندى خوب رسیدند. حضور 
در نمایشگاه ایران متافو براى آن ها مفید فایده بود و به همین 
زمان  مرور  به  رویداد  این  در  مشارکت کنندگان  تعداد  دلیل 
افزایش یافت. امروزه شرایط به نحوى پیش رفته که حوزه فوالد 

به بخش غالب نمایشگاه تبدیل شده است.
جاللى افزود: امروزه حدود 70 درصد نمایشگاه به زنجیره فوالد 
(از معدن تا صنایع مرتبط و محصول نهایى) اختصاص داده شده 
است. با این حال تالش ما بر این بوده که سایر فلزات نیز فراموش 
نشود و هر سال این نمایشگاه را به صورت جامع تر و قوى تر برگزار 
کنیم. پیش بینى ما بر این است که براى سال آینده نیز مساحتى 
بالغ بر 8 هزار مترمربع به فضاى نمایشگاهى اضافه شود تا شاهد 
متالورژى  حوزه  در  فعال  شرکت هاى  از  بیشترى  تعداد  حضور 

کشور باشیم.
از  دیگـرى  بخش  در  متـافو  ایران  نمایشـگاه  برگـزارى  مدیر 
صحبت هاى خود به تاثیـر برگـزارى این نمایشـگاه در برندینگ 
قطع  طور  به  گفت:  و  کرد  اشاره  رویداد  این  در  حاضر  صنایع 
برندسازى یکى از بخش هاى مهم و قابل توجهى است که مى توان 
متافو در  ایران  تعریف کرد. شاید  نمایشگاه  در کارکردهاى یک 
حوزه فروش تولیدکنندگان فوالد خیلى تعیین کننده نباشد اما به 

تالش  ما  بود.  خواهد  تاثیرگذار  برندینگ  حوزه  در  حتم  طور 
به  دنیا  در  باشند.  و کمک کننده  تاثیرگذار  این بخش  تا  کردیم 
طور معمول نمایشگاه هایى که در این حوزه برگزار مى شوند به 
صورت دو ساالنه و سه ساالنه برگزار مى شوند. یکى از دالیلى که 
ما به این جمع بندى رسیدیم تا ایران متافو را به صورت ساالنه 
و  توسـعه هسـتیم  به  رو  ما کشورى  که  بود  این  کنیم  برگـزار 
پـروژه ها  ایـن  از  بسـیارى  داریم.  زیـادى  معـدنـى  پـروژه هاى 
نمى توانستند 2 یا 3 سال صبر کنند تا در تجهیز کارخانه خود یا 
برخى  طرفى  از  دهند.  انجام  ماشین آالت  یا  اولیه  مواد  تامین 
شرکت ها و مجموعه هاى تازه  وارد به تازگى وارد این حوزه شده 
به  ورود  منظور  به  متافو  ایران  نمایشگاه  در  حضور  به  و  بودند 

بازارهاى داخلى و خارجى نیاز داشتند.

افزایش 20 درصدى مشارکت کننده ها در نوزدهمین نمایشگاه ایران متافو 
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ماشین آالت سنگین و پیمانکارى معادن زیر بخش هاى معدن 
و صنایع معدنى نیز در این نمایشگاه حضور و بخش نسوزها و 
به نسوزهاى شکل دار، نسـوزهاى  نیز  سـرامیک هاى صنعتى 
بى شکل، مواد اولیه صنعتى، عایق ها و مواد الیافى، سرامیک 

صنعتى و قطعات و تجهیزات نسوز تقسیم شدند. 
در نمایشگاه متالورژى (متافو) شرکت هاى صنعتى داخلى و 
بین المللى، محصوالت، قابلیت هاى فنى و نوآورى هاى خود را 
با گروه ها و سازمان ها و شرکت هاى  از تعامل  عرضه کرده و 

دیگر از فرصت هاى موجود بهره مى گیرند.
معرفى  نمایشگاه  در  مزایاى شرکت  برگزارکنندگان  گفته  به 
با  مستقیم  ارتباط  برقرارى  محصوالت،  و  توانمندى ها 
تامین با  ارتباط  آنان،  محصوالت  و  رقبا  شناخت  مشتریان، 
فرصت  تخصصى،  دانش  رسانى  به روز  خام،  مواد   کنندگان 
شده  تعریف  متعدد  قرارداد هاى  انعقاد  و  سرمایه گذار  جذب 

است.
منطقه  در  نمایشگاهى  رویداد  بزرگ ترین  نمایشگاه  این 
سازى،  قالب  ریخته گرى،  فوالد،  و  آهن  زمینه  در  خاورمیانه 
صنایع  و  معدن  غیرآهنى،  فلزات  ماشین کارى،  آهنگرى، 
معدنى، نسوز ها و سرامیک هاى صنعتى، کوره هاى صنعتى و 
معدن محسـوب  و  پروژه هـاى صنعت  و  عملیـات حـرارتـى 

مى شود.
محصوالت،  و  توانمندى ها  معرفى  فرصت  نمایشگاه  این 
تامین با  ارتباط  رقبا،  شناخت  مشتریان،  با  ارتباط  برقرارى 
انعقاد  و  سـرمایه گذار  جذب  فرصت  خام،  مواد   کنندگان 
بازدیدکنندگان  و  شرکت کنندگان  به  را  مختلف  قرارداد هاى 

فراهم کرد.

گروه صنعتى پارس ساختار غرفه منتخب، نوزدهمین 
نمایشگاه ایران متافو

 همچنین در آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران 
متافو گروه صنعتى پارس ساختار غرفه منتخب شناخته شده 

و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
در اختتامیه نمایشگاه بین المللى ایران متافو از حضور بخش 
به عنوان غرفه  پارس ساختار  و معدن گروه صنعتى  صنعت 
منتخب تقدیر به عمل آمد و تندیس ویژه این عنوان به مدیر 
ارتباطات و رسانه  اى گروه صنعتى پارس ساختار توسط جناب 
آقاى دکتر جاللى مدیرعامل شرکت نمانگر و مجرى برگزارى 

نمایشگاه اهدا شد.
شایان ذکر است شرکت هاى صنایع فوالد شهریار تبریز، ذوب 
نورد توانارام، معدنى فرنارام و بازرگانى آشنارام از شرکت هاى 
مـرکـز  در  سـاختـار  پارس  گـروه صنعـتى  مجمـوعـه  زیـر 
الى 12 آذر ماه میزبان  از 9  نمایشگاه هاى بین المللى تهران 

بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بودند.

گفت:  صمت  وزارت  صنعتى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معاون 
فروش 150 تا 180 هزار میلیارد تومانى شرکت هاى دانش بنیان 
باید شاهد  از یک میلیارد دالر کافى نیست و  و صادرات کمتر 

رشد بیشتر این شرکت ها باشیم.
صنایع  بین المللى  نمایشگاه  نوزدهمین  در  موسوى  سیدمحمد 
فلزى، معدنى و صنایع وابسته افزود: امسال نمایشگاه متافو با 20
افزایش مشارکت کننده ها به 400 شرکت داخلى و 50 درصد 

شرکت خارجى رسید و شرایط بسیار خوبى دارد و حضور موثر 
شرکت هاى دانش بنیان در این نمایشگاه افتخارآفرین بود.

وى گفت: فروش 150 تا 180 هزار میلیارد تومانى شرکت هاى 
کافى  عددهاى  دالر  میلیارد  یک  زیر  صادرات  و  بنیان  دانش 
نیست و انتظار مى رود با حمایت هاى ما در وزارت صمت، معاونت 
شکوفایى  و  نوآورى  صندوق  جمهورى،  ریاست  فناورى  علمى 

شاهد رشد بیشتر این شرکت ها باشیم.
موسوى با اشاره به امضاى تفاهم نامه هایى با شرکت هاى دانش 
نیازهاى  احصاى  افزود:  متافو  ایران  نمایشگاه  حاشیه  در  بنیان 
فناورانه قبل از برگزارى نمایشگاه هاى بزرگ ضرورى است و در 
داراى  که  شرکت هایى  از  فوالدى  صنایع  و  فوالد  تولید  زمینه 
عملکرد مناسبى هستند، با انعقاد تفاهم نامه هایى با شرکت هاى 

دانش بنیان حمایت مى کنیم.
و  اشاره کرد  در کشور  آمار رشد صنعتى  ارائه  به  ادامه  در  وى 
گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد صنعتى در بهار امسال 

5 و یک دهم درصد بوده است.

افزود:  صمت  وزارت  صنعتى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  معاون 
خوشبختانه در 10 ماهه نخست سال 2022 شاهد رشد تولید 9

درصدى فوالد در کشور بودیم و رتبه دهم دنیا را اخذ کردیم.
موسوى ادامه داد: روند رشد صنعتى در تابستان به دلیل برخى 
موانع کمبود برق، آب و ... کمى کاهش داشت، اما با مدیریت و 
همکارى میان وزارت صنعت، نیرو و نفت برنامه ریزى دقیقى که 

انجام شد، روند کاهشى تولید به چشم نیامد و افزایشى ماند.
به گفته موسوى 50 درصد از توان تولیدى و صنعتى کشور در 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  و  هستند  بورسى  شرکت هاى 
و 6 دهم  آن رشد 6  مهرکه عدد  و  مرداد، شهریور  در  گذشته 

درصدى بود به 7 و شش دهم درصد رسیده است.
وى ادامه داد: از آنجایى که در صنعت انتظار بهبود را داریم، 10
طرح تحول کسب و کار در مرکز پایش وزارت صمت راه اندازى 
شده و نمایندگان مجلس از آن بازدید کردند و در این مرکز با 
صنعتى،  طرح هاى  صنعت،  وضعیت  آخرین  از  دائمى  رصد 
نوسازى معدن و استخراج به پایش مشکالت و پاسخگویى در این 

زمینه مى پردازد.
و  طرح ها  سـطح  دو  در  نوسازى  و  بازسـازى  گفت:  موسـوى 
به  هست،  اقدام  دست  در  بزرگ  صنایع  و  کوچک  شرکت هاى 
خصوص طرح هاى بازسازى و نوسازى صنایع و معادن راکد که با 
و  معدن  صنعت،  حوزه  در  تحول  شاهد  تحولى  طرح هاى  این 
تجارت مى شویم و در این زمینه ماشین آالت به عنوان پایه راه 

اندازى این کارخانجات و صنایع معدنى، پیشران هستند.

صنایع  (فوالد،  ایران  متالورژى  بین المللى  نمایشگاه  نوزدهمین 
با  معدنى، آهنگرى و ماشین کارى، قالب سازى و ریخته گرى) 
و  آالت  ماشین  صنایع  معاونت  موسوى  سیدمحمد  حضور 
توانگر  دکتر مجتبى  تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  تجهیزات 
مدیرعامل  رازدار  هومن  اسالمى،  شوراى  مجلس  نماینده 
نمایشگاه هاى بین المللى ایران، نهم آذرماه به طور رسمى افتتاح 

و سرانجام پس از چهار روز؛ به کار خود پایان داد.
پارس  گروه صنعتى  و رسانه اى  ارتباطات  دفتر  گزارش  به 
ساختار؛ در این نمایشگاه که با مشارکت بیش از 400 شرکت 
داخلى و 50 شرکت با نام تجارى خارجى برگزار شد؛ فعاالن این 
زمینه  در  را  خود  دستاوردهاى  و  محصوالت  تازه ترین  عرصه 
ریخته گرى،  غیرآهنى،  فلزات  معدنى،  صنایع  فوالد،  متالورژى، 
نمایش  به  وابسته  کوره هاى صنعتى، عملیات حرارتى و صنایع 

گذاشتند.
براساس این گزارش صنعت فوالد، فلزهاى دیگر و زیرشاخه هاى 
متنوع آن و البته حوزه معادن، ماشین آالت و تجهیزات؛ به اسم 
متافو پیوند خورده است. بسیارى بر این اعتقاد هستند که متافو 
به یکى از نمادها و شناسنامه  صنایع متعدد این حوزه پیشران 
با  متافو  ایران  نمایشگاه  دوره  نوزدهمین  است.  شده  تبدیل 
تاییدیه  اخذ  و  بین المللى  و  داخلى  فعاالن  گسترده ى  استقبال 

اتحادیه جهانى نمایشگاه هاى بین المللى(UFI)، در محل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار شد که در طول برگزارى 
این نمایشگاه مقامات و مسئوالن ذیربط از جمله مهندس وجیه 
اهللا جعفرى رییس هیات عامل سازمان توسعه نوسازى معدن و 
صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)، مهندس سیف اله امیرى مدیرکل 
دفتر معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر نبوى رییس 
(ایدرو)،  ایران  صنایع  نوسازى  و  گسترش  سازمان  عامل  هیات 
کشور  معدنى  و  بزرگ صنعتى  مسئوالن شرکت هاى  و  مدیران 
حضورى فعال داشته و ضمن بازدید از این نمایشگاه و حضور در 
غرفه بخش صنایع فوالدى و معدنى گروه صنعتى پارس ساختار 
بر حمایت هر چه بیشتر از دانش بنیان ها و استارتاپ ها در سالى 
است؛  آفرینى"  اشتغال  بنیان،  دانش  "تولید،  شعار  به  مزین  که 

تاکید کردند. 
این نمایشگاه بزرگترین رویداد نمایشگاهى در منطقه خاورمیانه 
در زمینه آهن و فوالد، ریخته گرى، قالب سازى، آهنگرى، ماشین
و  نسوزها  معدنى،  صنایع  و  معدن  غیر آهنى،  فلزات   کارى، 
و  حرارتى  عملیات  و  صنعتى  کوره هاى  صنعتى،  سرامیک هاى 
پروژه هاى صنعت و معدن محسوب مى شود. برپایه این گزارش، 
مواد معدنى فلزى و غیرفلزى، انواع زغال سنگ و کک، مشاوره و 
ژئوتکنیک، اکتشاف حفارى و استخراج، انواع تجهیزات معدنى، 

جاللى؛ مدیر برگزارى نمایشگاه ایران متافو در حاشیه بازدید از 
غرفه صنایع معدنى و فوالدى گروه صنعتى پارس ساختار گفت: 
در برگزارى این نمایشگاه سعى کردیم هر سال با یک برنامه ریزى 
بلندمدت، نقطه توجه را به سمت گروه کاالیى خاصى از زنجیره 

معدن تا کاال معطوف کنیم.
وى ادامه داد: سال جارى با یک شرایط غیرمنتظره روبرو شدیم. 
براى  این صنعت  فعاالن  و  توجه شرکت کنندگان  قابل  استقبال 
حضور در این دوره از برگزارى ایران متافو بسیار چشمگیر بود. 
نمایشگاه  این  در  حضور  براى  شرکت کننده   650 بر  بالغ 
درخواسـت داشـتند. ما پیـش بینى مى کردیم که با این روند رو 
گذشـته  سـال  دلیل  همین  به  شد.  خواهیـم  مـواجه  رشـد  به 
شرکت  به  را  سالن ها  تعداد  افزایش  بر  مبنى  خود  درخواست 
ایران و سازمان توسعه تجارت  سهامى نمایشگاه هاى بین المللى 
ارائه کرده بودیم. با این حال درخواست هاى زیاد فعاالن این حوزه 
رویداد  این  در  حاضر  شرکت هاى  تمام  از  ما  که  شد  موجب 
بخواهیم که با حداقل فضاى ممکن در این رویداد شرکت کنند.

وى افزود: در همین راستا حدود 30 الى 70 درصد از فضاى غرفه 
کم  متافو  ایران  نمایشگاه  نوزدهمین  در  شرکت کنندگان  همه 
در  را  حوزه  این  فعاالن  از  بیشترى  تعداد  بتوانیم  تا  کردیم 
نمایشگاه پذیرش کنیم. بر اساس آخرین آمار حدود 400 شرکت

حضور  یا  نمایندگى  قالب  در  تجارى  برند   80 و  داخلى   کننده 
مستقیم از کشورهاى خارجى در این رویداد حضور دارند و فضاى 
تحت پوشش نمایشگاه بالغ بر 20 هزار مترمربع مفید است. این 
موضوع نشان دهنده این است که اتفاقات خوبى در این نمایشگاه 

رقم خورد.
این پیشکسوت صنعت نمایشگاهى در ادامه با بیان اینکه متافو 
صرفا نمایشگاه فوالد نیست، خاطرنشان کرد: متافو تمامى حوزه 
فلزات را در بر مى گیرد. با پیگیرى جدى که طى سال هاى متعدد 
داشتیم شرکت کنندگان به یک جمع بندى خوب رسیدند. حضور 
در نمایشگاه ایران متافو براى آن ها مفید فایده بود و به همین 
زمان  مرور  به  رویداد  این  در  مشارکت کنندگان  تعداد  دلیل 
افزایش یافت. امروزه شرایط به نحوى پیش رفته که حوزه فوالد 

به بخش غالب نمایشگاه تبدیل شده است.
جاللى افزود: امروزه حدود 70 درصد نمایشگاه به زنجیره فوالد 
(از معدن تا صنایع مرتبط و محصول نهایى) اختصاص داده شده 
است. با این حال تالش ما بر این بوده که سایر فلزات نیز فراموش 
نشود و هر سال این نمایشگاه را به صورت جامع تر و قوى تر برگزار 
کنیم. پیش بینى ما بر این است که براى سال آینده نیز مساحتى 
بالغ بر 8 هزار مترمربع به فضاى نمایشگاهى اضافه شود تا شاهد 
متالورژى  حوزه  در  فعال  شرکت هاى  از  بیشترى  تعداد  حضور 

کشور باشیم.
از  دیگـرى  بخش  در  متـافو  ایران  نمایشـگاه  برگـزارى  مدیر 
صحبت هاى خود به تاثیـر برگـزارى این نمایشـگاه در برندینگ 
قطع  طور  به  گفت:  و  کرد  اشاره  رویداد  این  در  حاضر  صنایع 
برندسازى یکى از بخش هاى مهم و قابل توجهى است که مى توان 
متافو در  ایران  تعریف کرد. شاید  نمایشگاه  در کارکردهاى یک 
حوزه فروش تولیدکنندگان فوالد خیلى تعیین کننده نباشد اما به 

تالش  ما  بود.  خواهد  تاثیرگذار  برندینگ  حوزه  در  حتم  طور 
به  دنیا  در  باشند.  و کمک کننده  تاثیرگذار  این بخش  تا  کردیم 
طور معمول نمایشگاه هایى که در این حوزه برگزار مى شوند به 
صورت دو ساالنه و سه ساالنه برگزار مى شوند. یکى از دالیلى که 
ما به این جمع بندى رسیدیم تا ایران متافو را به صورت ساالنه 
و  توسـعه هسـتیم  به  رو  ما کشورى  که  بود  این  کنیم  برگـزار 
پـروژه ها  ایـن  از  بسـیارى  داریم.  زیـادى  معـدنـى  پـروژه هاى 
نمى توانستند 2 یا 3 سال صبر کنند تا در تجهیز کارخانه خود یا 
برخى  طرفى  از  دهند.  انجام  ماشین آالت  یا  اولیه  مواد  تامین 
شرکت ها و مجموعه هاى تازه  وارد به تازگى وارد این حوزه شده 
به  ورود  منظور  به  متافو  ایران  نمایشگاه  در  حضور  به  و  بودند 

بازارهاى داخلى و خارجى نیاز داشتند.

متافو به یک برند جهانى تبدیل شده است



تجارى  و  کاربردى  تحقیقات  از  حمایت  اساسى  راه هاى  از  یکى 
انجام  به  نسبت  که  است  آزمایشگاه هایى  وجود  آن،  نتایج  سازى 
آزمون هاى مختلف بر طبق استانداردهاى ملى و بین المللى در هر 
و  محققین  آزمایشگاه ها،  این  وجود  مى نمایند.  فعالیت  کشور 
در  داشتن  قرار  براى  را  مختلف  صنایع  تجهیزات  تولیدکنندگان 
و  نموده  پشتیبانى  آن  نتایج  تجارى سازى  و  تولید  درست  مسیر 

سبب بهبود کیفیت محصوالت مى گردد.
روند رو به رشد مصرف برق در بخش هاى مختلف، افزایش حجم 
تجهیزات براى توسعه شبکه هاى تولید، انتقال و توزیع برق را به 
و  راه اندازى  طرح هاى  به  توجه  رو  این  از  است،  داشته  دنبال 
گسترش آزمایشگاه ها و سرمایه گذارى در این زمینه، صنعت برق 
به کارگیـرى تجهیـزات  از  ناشى  پرداخت هزینه هاى  از  را  کشور 
نامـرغوب آزاد مى سازد. در راستاى ایجاد آزمایشگاه هاى مرتبط با 
صنعت برق و انرژى در چند سال گذشته، پژوهشگاه نیرو اقدام به 
راه اندازى آزمایشگاه مرجع سازه هاى صنعت برق در نزدیکى شهر 

اراك کرده است.
با توجه به  اهمیت آزمون دکل هاى صنعت برق و نیاز کشور به 
توسعه زیرساخت هاى صنعت برق وجود تنها یک آزمایشگاه در این 
عرصه پاسخگوى نیاز این صنعت نبود. این انحصار دولتى عالوه بر 
اتالف وقت براى تست دکل ها و به طبع آن تاخیر در اجراى شروع 
بخش هاى  در  کشور  توزیع  فوق  خطوط  در  مختلف  پروژه هاى 
ایجاد  بر  عالوه  خصوصى  بخش  رقیب  یک  حضور  نیز  اقتصادى 
رقابت در بحث کیفیت و ارائه خدمات در بحث قیمت نهایى تمام 
نیز  کارفرما  و شـرکت هاى  پیمانکار  براى شرکت هاى  تست  شده 

مى تواند حائز اهمیت باشد.
در این راستا شرکت پارس ساختار که سوابق درخشانى در صنعت 
برق کشور دارد؛ نخستین آزمایشگاه بخش خصوصى مرجع تست 
بارگذارى سازه هاى خطوط انتقال نیرو کشور با تایید سازمان ملى 

اسـتاندارد ایران را در تبریز با برگزارى اولین تسـت در این محل 
راه اندازى کرد. 

پرسنل  آموزش  و  الزم  زیرساخت هاى    تکمیل  با  ساختار  پارس 
گواهینامه  دریافت  با  و  خود  آزمایشگاه  سایت  در  متخصص 
دومین  عنوان  به  استاندارد  ملى  سازمان  از   ISO/IEC 17025
تنها  و  نیرو)  پژوهشگاه  از  (بعد  آزمایشگاه مرجع در سطح کشور 
Full Scale بارگذارى  تست  براى  مرجع  خصوصـى  آزمایشگاه 
سازه هاى تک پایه خود ایستا و La�ce با سطح ولتاژ باالى 45

کیلوولت در سطح کشور فعالیت خواهد کرد.
این آزمایشگاه امکان بررسى پایدارى دکل هاى نمونه مورد استفاده 
در  انتظار  مورد  محاسباتى  بارهاى  تحت  نیرو،  انتقال  خطوط  در 
شرایط  در  محاسباتى  بارهاى  مى سازد.  فراهم  را  واقعى  شرایط 
مختلف، به صورت نیروهاى کششى قائم، طولى و عرضى به نقاط 

مختلف دکل اعمال مى گردند.
پیش از این امکان تست فقط در پژوهشگاه نیرو، آزمایشگاه تست 
اراك وجود داشت که براى دکل هاى مشبک فوالدى طراحى شده 
بود و جهت تست دکل هاى تک پایه بتنى بدلیل وزن دکل نیاز به 
افزایش هزینه،  باعث  امر  این  بود و  احداث فونداسیون مورد نظر 

اتالف زمان و توقف پروژه ها در آزمون هاى نوعى مى شدند.
این رویداد مهم همزمان با عملیات تایپ تست برج تک پایه خود 
P4S-03 تیپ  چهارمداره  کیلوولت   400 آویزى  بتنى  ایستاى 

شرکت پارس ساختار با حضور مدیران و کارشناسان شرکت توانیر، 
شرکت برق منطقه اى آذربایجان، شرکت برق منطقه اى اصفهان، 
محل  در  منا  و  نیرو  قدس  مشانیر،  دانشمند،  مشاور  شرکت هاى 

آزمایشگاه تست پارس ساختار در تبریز برگزار شد.
پایه  نوع خود سنگین ترین و سخت ترین دکل تک  تستى که در 
بتنى بود که همانند تمام تایپ تست هاى پارس ساختار در طى این 
سه دهه موفق بود. در این تست با وجود اعمال صد در صد بارهاى 

نهایى به برج و تحمل نیروها توسط برج و نهایتا تایید برج از لحاظ 
120 نیروى  ساختار  پارس  شرکت  مدیران  اعالم  با  تست،  تایپ 

درصد بارهاى نهایى به برج اعمال گردید و برج تک پایه بتنى باز 
هم مقاوم و پایدار ایستادگى کرد و تایپ تست با تایید مدیران و 

کارشناسان حاضر با موفقیت به انجام رسید.

برق  صنعت  افتخارات  از  یکى  ساختار  پارس  آزمایشگاه 
کشور

مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: آزمایشگاه مرجع 
تست بارگذارى سازه هاى خطوط انتقال نیرو شرکت پارس ساختار 

یکى از افتخارات کشور در صنعت برق محسوب مى شود. 
مهندس موسى رضایى در مراسم راه اندازى این آزمایشگاه همزمان 
با عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستاى بتنى آویزى 400
کیلوولت چهارمداره تیپ P4S-03  خط جى - سپاهان اصفهان 
اظهار کرد: تستى که امروز در این مجموعه رخ داد مربوط به یکى 
ارزنده  اقداماتى  لحاظ ساختارى  به  که  بود  اصفهان  پروژه هاى  از 

صورت گرفته است. 
ادامه داد: خوشبختانه  مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان 
تست خوبى در این راستا انجام گرفت، با تجهیزات به روز و خوب 
با  عملیات  این  الزم  دقت  و  شده  کالیبره  مجهز،  دستگاه هاى  و 
موفقیت پیش رفت و تا 120 درصد نیرو باال رفته و جواب تست 

مثبت شد و مورد خاصى مشاهده نگردید. 
گروه  به  کرد:  نشان  خاطر  خود  سخنان  پایان  در  موسى رضایى 
صنعتى پارس سـاختار تبریک عرض مى کنـم و از زحمات تک به 
مى کنم،  تقدیر  مهم  این  اجراى  راستاى  در  دست اندرکاران  تک 
امروز یکى از روزهایى است که باید به داشته هایمان افتخار کنیم 
چراکه این نوع دکل با شرایط بهتر به مرحله بهره بردارى رسیده و 

مى تواند قسمت اعظمى از خطوط نیرو را تامین کند.

اندازى  راه  به  منجر  ساختار  پارس  تیمى  و  قوى  اراده 
آزمایشگاه شد

اصفهان  دانشمند  مشاور  مهندسین  شرکت  خطوط  واحد  مدیر 
گفت: اراده قـوى و تیمى گـروه صنعتى پارس سـاختار منجر به 
سازه هاى  بارگذارى  تست  مرجع  آزمایشگاه  نخستین  راه اندازى 
خطوط انتقال نیرو در بخش خصوصى شد. خانم مهندس عطار نیز 
از  هم  این  از  پیش  کرد:  اظهار  تست  تایپ  عملیات  حاشیه  در 
مجموعه صنعتى پارس ساختار بازدیدى داشتیم ولى حقیقتا امروز 
خیلى روز خاصى برایم  بوده و خیلى خوشحال هستم که شاهد راه

 اندازى چنین اقدام مبارکى شدم. 
طراحى  حاصل  که  دکلى  کرد:  ابراز  خود  سخنان  ادامه  در  وى 
این سایت  در  اولین دکل  عنوان  به  امروز  است  دانشمند  شرکت 
تست شد و فکر مى کنم اولین پایه 400/63 در ایران بوده و با همه 
سختى ها، ارتفاع بلند، زنجیره هاى V و چهار مداره خوشبختانه به 

خوبى ایستادگى کرد. 
عطار در بخش دیگرى از سخنانش گفت: همه امورات با موفقیت 
طبق استانداردهاى به روز طى شد، خوشحالیم که تا 120 درصد 

بدون هیچ خطایى این عملیات پیش رفت، بازدید هم از کـراس 
آرم ها داشتیم که هیچ نوع خطایى روى قطعات بتنى و فلزى برج 

مشاهده نشد.
براى  تبریک  پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: جاى  عطار در 
پتانسیل  داراى  و  تیمى قوى  دارد چرا که  پارس ساختار  شرکت 
سازه هاى  بارگذارى  تست  مرجع  آزمایشگاه  نخستین  توانست 

خطوط انتقال نیرو را راه اندازى کند.

اقدام ارزشمندى دیگر از شرکت پارس ساختار 
مدیر امور خطوط شـرکت مهندسى مشاور قدس نیرو با اشاره به 
راه اندازى آزمایشگاه مرجع تست بارگذارى سازه هاى خطوط انتقال 
نیرو و تایپ تست موفق دکل 400 کیلوولت تک پایه بتنى در این 
شرکت  از  دیگرى  شایسته ى  اقدامات  شاهد  امروز  گفت:  سایت 

پارس ساختار در صنعت برق بودیم. 
مهندس چراغى افزود: شـرکت پارس سـاختار تنها تـولید کنـنده 
دکل هاى بتنى تک پایه بوده و ما به عنوان مهندس مشاور هرجا 
مجموعه  این  ظرفیت  و  توان  از  قطعا  باشیم  امر  این  نیازمند  که 
استفاده مى کنیم و خوشبختانه پروژه هاى زیادى را با این مجموعه 

وزین اجرایى کرده ایم. 

آزمایشگاهى با قابلیت تست هاى تکمیلى
رییس گروه خطوط دفتر فنى انتقال توانیر با قدردانى از تالش هاى 
این  راه اندازى  بابت  ساختار  پارس  شرکت  متخصصان  و  مدیریت 
آزمایشگاه گفت: نکته پر اهمیت این آزمایشگاه داشتن گواهینامه 
17025 از سوى سازمان استاندارد ملى ایران است و آزمایشگاهى 
که این گواهینامه را داشته باشد قطعا قابلیت آزمایش هاى تکمیلى 

را هم داراست.
دکتر احمدى در ادامه سخنان خود ابراز کرد: شرکت پارس ساختار 
با  اصفهان  منطقه اى  برق  براى  سایت  این  در  هم  را  تست  اولین 

موفقیت انجام داد.
وى در پایان سخنان خود با بیان اینکه انشااهللا تمامى امورات را با 
ساختار  پارس  شرکت  کرد:  نشان  خاطر  رویم،  پیش  موفقیت 
آزمایشگاه خوبى تجهیز کرده و از ظرفیت هاى بومى در تجهیز این 

آزمایشگاه استفاده کرده است که این اقدام بسیار ارزشمند است.

اولین تست آزمایشگاه مصادف شد با سنگین ترین تست
اولین  گفت:  ساختار  پارس  صنعتى  گروه  اجرایى  ارشد  مدیر 
بخش  توسط  را  کشور   17025 ایزو  صاحب  مرجع  آزمایشگاه 
خصوصى در پارس ساختار راه اندازى کردیم که قابلیت تست هر 
سه نوع دکل مشبک فلزى، تلسکوپى فوالدى و تک پایه بتنى را 

داراست.
دکتر نواده اباذر افزود: اولین تستمان مصادف شد با سنگین ترین 
تستى که تاکنون در کشور انجام نشده بود و خوشبختانه پایدارى 
و مقاومت برج هاى تک پایه بتنى بار دیگر ثابت شد و دکل 400

کیلوولت بتنى پایدار و مقاوم، حتى با 20 درصد بار اضافى بیشتر 
هم توانست تست را با موفقیت پشت سر بگذارد.

راه اندازى آزمایشگاه مرجع تست بارگذارى سازه هاى خطوط انتقال نیرو
افتخارى دیگر براى شرکت پارس ساختار
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تجارى  و  کاربردى  تحقیقات  از  حمایت  اساسى  راه هاى  از  یکى 
انجام  به  نسبت  که  است  آزمایشگاه هایى  وجود  آن،  نتایج  سازى 
آزمون هاى مختلف بر طبق استانداردهاى ملى و بین المللى در هر 
و  محققین  آزمایشگاه ها،  این  وجود  مى نمایند.  فعالیت  کشور 
در  داشتن  قرار  براى  را  مختلف  صنایع  تجهیزات  تولیدکنندگان 
و  نموده  پشتیبانى  آن  نتایج  تجارى سازى  و  تولید  درست  مسیر 

سبب بهبود کیفیت محصوالت مى گردد.
روند رو به رشد مصرف برق در بخش هاى مختلف، افزایش حجم 
تجهیزات براى توسعه شبکه هاى تولید، انتقال و توزیع برق را به 
و  راه اندازى  طرح هاى  به  توجه  رو  این  از  است،  داشته  دنبال 
گسترش آزمایشگاه ها و سرمایه گذارى در این زمینه، صنعت برق 
به کارگیـرى تجهیـزات  از  ناشى  پرداخت هزینه هاى  از  را  کشور 
نامـرغوب آزاد مى سازد. در راستاى ایجاد آزمایشگاه هاى مرتبط با 
صنعت برق و انرژى در چند سال گذشته، پژوهشگاه نیرو اقدام به 
راه اندازى آزمایشگاه مرجع سازه هاى صنعت برق در نزدیکى شهر 

اراك کرده است.
با توجه به  اهمیت آزمون دکل هاى صنعت برق و نیاز کشور به 
توسعه زیرساخت هاى صنعت برق وجود تنها یک آزمایشگاه در این 
عرصه پاسخگوى نیاز این صنعت نبود. این انحصار دولتى عالوه بر 
اتالف وقت براى تست دکل ها و به طبع آن تاخیر در اجراى شروع 
بخش هاى  در  کشور  توزیع  فوق  خطوط  در  مختلف  پروژه هاى 
ایجاد  بر  عالوه  خصوصى  بخش  رقیب  یک  حضور  نیز  اقتصادى 
رقابت در بحث کیفیت و ارائه خدمات در بحث قیمت نهایى تمام 
نیز  کارفرما  و شـرکت هاى  پیمانکار  براى شرکت هاى  تست  شده 

مى تواند حائز اهمیت باشد.
در این راستا شرکت پارس ساختار که سوابق درخشانى در صنعت 
برق کشور دارد؛ نخستین آزمایشگاه بخش خصوصى مرجع تست 
بارگذارى سازه هاى خطوط انتقال نیرو کشور با تایید سازمان ملى 

اسـتاندارد ایران را در تبریز با برگزارى اولین تسـت در این محل 
راه اندازى کرد. 

پرسنل  آموزش  و  الزم  زیرساخت هاى    تکمیل  با  ساختار  پارس 
گواهینامه  دریافت  با  و  خود  آزمایشگاه  سایت  در  متخصص 
دومین  عنوان  به  استاندارد  ملى  سازمان  از   ISO/IEC 17025
تنها  و  نیرو)  پژوهشگاه  از  (بعد  آزمایشگاه مرجع در سطح کشور 
Full Scale بارگذارى  تست  براى  مرجع  خصوصـى  آزمایشگاه 
سازه هاى تک پایه خود ایستا و La�ce با سطح ولتاژ باالى 45

کیلوولت در سطح کشور فعالیت خواهد کرد.
این آزمایشگاه امکان بررسى پایدارى دکل هاى نمونه مورد استفاده 
در  انتظار  مورد  محاسباتى  بارهاى  تحت  نیرو،  انتقال  خطوط  در 
شرایط  در  محاسباتى  بارهاى  مى سازد.  فراهم  را  واقعى  شرایط 
مختلف، به صورت نیروهاى کششى قائم، طولى و عرضى به نقاط 

مختلف دکل اعمال مى گردند.
پیش از این امکان تست فقط در پژوهشگاه نیرو، آزمایشگاه تست 
اراك وجود داشت که براى دکل هاى مشبک فوالدى طراحى شده 
بود و جهت تست دکل هاى تک پایه بتنى بدلیل وزن دکل نیاز به 
افزایش هزینه،  باعث  امر  این  بود و  احداث فونداسیون مورد نظر 

اتالف زمان و توقف پروژه ها در آزمون هاى نوعى مى شدند.
این رویداد مهم همزمان با عملیات تایپ تست برج تک پایه خود 
P4S-03 تیپ  چهارمداره  کیلوولت   400 آویزى  بتنى  ایستاى 

شرکت پارس ساختار با حضور مدیران و کارشناسان شرکت توانیر، 
شرکت برق منطقه اى آذربایجان، شرکت برق منطقه اى اصفهان، 
محل  در  منا  و  نیرو  قدس  مشانیر،  دانشمند،  مشاور  شرکت هاى 

آزمایشگاه تست پارس ساختار در تبریز برگزار شد.
پایه  نوع خود سنگین ترین و سخت ترین دکل تک  تستى که در 
بتنى بود که همانند تمام تایپ تست هاى پارس ساختار در طى این 
سه دهه موفق بود. در این تست با وجود اعمال صد در صد بارهاى 

نهایى به برج و تحمل نیروها توسط برج و نهایتا تایید برج از لحاظ 
120 نیروى  ساختار  پارس  شرکت  مدیران  اعالم  با  تست،  تایپ 

درصد بارهاى نهایى به برج اعمال گردید و برج تک پایه بتنى باز 
هم مقاوم و پایدار ایستادگى کرد و تایپ تست با تایید مدیران و 

کارشناسان حاضر با موفقیت به انجام رسید.

برق  صنعت  افتخارات  از  یکى  ساختار  پارس  آزمایشگاه 
کشور

مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: آزمایشگاه مرجع 
تست بارگذارى سازه هاى خطوط انتقال نیرو شرکت پارس ساختار 

یکى از افتخارات کشور در صنعت برق محسوب مى شود. 
مهندس موسى رضایى در مراسم راه اندازى این آزمایشگاه همزمان 
با عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستاى بتنى آویزى 400
کیلوولت چهارمداره تیپ P4S-03  خط جى - سپاهان اصفهان 
اظهار کرد: تستى که امروز در این مجموعه رخ داد مربوط به یکى 
ارزنده  اقداماتى  لحاظ ساختارى  به  که  بود  اصفهان  پروژه هاى  از 

صورت گرفته است. 
ادامه داد: خوشبختانه  مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان 
تست خوبى در این راستا انجام گرفت، با تجهیزات به روز و خوب 
با  عملیات  این  الزم  دقت  و  شده  کالیبره  مجهز،  دستگاه هاى  و 
موفقیت پیش رفت و تا 120 درصد نیرو باال رفته و جواب تست 

مثبت شد و مورد خاصى مشاهده نگردید. 
گروه  به  کرد:  نشان  خاطر  خود  سخنان  پایان  در  موسى رضایى 
صنعتى پارس سـاختار تبریک عرض مى کنـم و از زحمات تک به 
مى کنم،  تقدیر  مهم  این  اجراى  راستاى  در  دست اندرکاران  تک 
امروز یکى از روزهایى است که باید به داشته هایمان افتخار کنیم 
چراکه این نوع دکل با شرایط بهتر به مرحله بهره بردارى رسیده و 

مى تواند قسمت اعظمى از خطوط نیرو را تامین کند.

اندازى  راه  به  منجر  ساختار  پارس  تیمى  و  قوى  اراده 
آزمایشگاه شد

اصفهان  دانشمند  مشاور  مهندسین  شرکت  خطوط  واحد  مدیر 
گفت: اراده قـوى و تیمى گـروه صنعتى پارس سـاختار منجر به 
سازه هاى  بارگذارى  تست  مرجع  آزمایشگاه  نخستین  راه اندازى 
خطوط انتقال نیرو در بخش خصوصى شد. خانم مهندس عطار نیز 
از  هم  این  از  پیش  کرد:  اظهار  تست  تایپ  عملیات  حاشیه  در 
مجموعه صنعتى پارس ساختار بازدیدى داشتیم ولى حقیقتا امروز 
خیلى روز خاصى برایم  بوده و خیلى خوشحال هستم که شاهد راه

 اندازى چنین اقدام مبارکى شدم. 
طراحى  حاصل  که  دکلى  کرد:  ابراز  خود  سخنان  ادامه  در  وى 
این سایت  در  اولین دکل  عنوان  به  امروز  است  دانشمند  شرکت 
تست شد و فکر مى کنم اولین پایه 400/63 در ایران بوده و با همه 
سختى ها، ارتفاع بلند، زنجیره هاى V و چهار مداره خوشبختانه به 

خوبى ایستادگى کرد. 
عطار در بخش دیگرى از سخنانش گفت: همه امورات با موفقیت 
طبق استانداردهاى به روز طى شد، خوشحالیم که تا 120 درصد 

بدون هیچ خطایى این عملیات پیش رفت، بازدید هم از کـراس 
آرم ها داشتیم که هیچ نوع خطایى روى قطعات بتنى و فلزى برج 

مشاهده نشد.
براى  تبریک  پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: جاى  عطار در 
پتانسیل  داراى  و  تیمى قوى  دارد چرا که  پارس ساختار  شرکت 
سازه هاى  بارگذارى  تست  مرجع  آزمایشگاه  نخستین  توانست 

خطوط انتقال نیرو را راه اندازى کند.

اقدام ارزشمندى دیگر از شرکت پارس ساختار 
مدیر امور خطوط شـرکت مهندسى مشاور قدس نیرو با اشاره به 
راه اندازى آزمایشگاه مرجع تست بارگذارى سازه هاى خطوط انتقال 
نیرو و تایپ تست موفق دکل 400 کیلوولت تک پایه بتنى در این 
شرکت  از  دیگرى  شایسته ى  اقدامات  شاهد  امروز  گفت:  سایت 

پارس ساختار در صنعت برق بودیم. 
مهندس چراغى افزود: شـرکت پارس سـاختار تنها تـولید کنـنده 
دکل هاى بتنى تک پایه بوده و ما به عنوان مهندس مشاور هرجا 
مجموعه  این  ظرفیت  و  توان  از  قطعا  باشیم  امر  این  نیازمند  که 
استفاده مى کنیم و خوشبختانه پروژه هاى زیادى را با این مجموعه 

وزین اجرایى کرده ایم. 

آزمایشگاهى با قابلیت تست هاى تکمیلى
رییس گروه خطوط دفتر فنى انتقال توانیر با قدردانى از تالش هاى 
این  راه اندازى  بابت  ساختار  پارس  شرکت  متخصصان  و  مدیریت 
آزمایشگاه گفت: نکته پر اهمیت این آزمایشگاه داشتن گواهینامه 
17025 از سوى سازمان استاندارد ملى ایران است و آزمایشگاهى 
که این گواهینامه را داشته باشد قطعا قابلیت آزمایش هاى تکمیلى 

را هم داراست.
دکتر احمدى در ادامه سخنان خود ابراز کرد: شرکت پارس ساختار 
با  اصفهان  منطقه اى  برق  براى  سایت  این  در  هم  را  تست  اولین 

موفقیت انجام داد.
وى در پایان سخنان خود با بیان اینکه انشااهللا تمامى امورات را با 
ساختار  پارس  شرکت  کرد:  نشان  خاطر  رویم،  پیش  موفقیت 
آزمایشگاه خوبى تجهیز کرده و از ظرفیت هاى بومى در تجهیز این 

آزمایشگاه استفاده کرده است که این اقدام بسیار ارزشمند است.

اولین تست آزمایشگاه مصادف شد با سنگین ترین تست
اولین  گفت:  ساختار  پارس  صنعتى  گروه  اجرایى  ارشد  مدیر 
بخش  توسط  را  کشور   17025 ایزو  صاحب  مرجع  آزمایشگاه 
خصوصى در پارس ساختار راه اندازى کردیم که قابلیت تست هر 
سه نوع دکل مشبک فلزى، تلسکوپى فوالدى و تک پایه بتنى را 

داراست.
دکتر نواده اباذر افزود: اولین تستمان مصادف شد با سنگین ترین 
تستى که تاکنون در کشور انجام نشده بود و خوشبختانه پایدارى 
و مقاومت برج هاى تک پایه بتنى بار دیگر ثابت شد و دکل 400
کیلوولت بتنى پایدار و مقاوم، حتى با 20 درصد بار اضافى بیشتر 

هم توانست تست را با موفقیت پشت سر بگذارد.
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2022  (Growtech Eurasia) آنتالیا  کشاورزى  نمایشگاه 
نمایشگاهى برجسته در اروپاى شرقى، خاورمیانه و منطقه قفقاز 
محسوب مى شود که هر سال بر شهرت جهانى آن افزوده مى شود.

Growtech، بزرگترین نمایشگاه جهان در صنعت گلخانه، با تقویت 

تجارى  فرصت هاى  جهان،  سراسر  در  خود  تجارى  شبکه هاى 
جدیدى را به غرفه داران و بازدیدکنندگان خود ارائه مى دهد.

کشت و صنعت پارس ساختار از 2 الى 5 آذرماه در سالن اصلى 
این نمایشگاه در شهر آنتالیا ترکیه به همراه شرکت هاى همکار 
Debets وOzdemir ترکیه به صورت  Schalke خارجى خود مانند

مشترك میزبان عالقمندان و بازدیدکنندگان این صنعت بود.
به گزارش دفتر ارتباطات و رسانه اى گروه صنعتى پارس ساختار؛ 
Growtech، بزرگترین نمایشگاه  Eurasia نمایشگاه کشاورزى آنتالیا
کشاورزى در اوراسیا و نمایشگاهى مهم و پر اهمیت در اروپاى 
شرقى، خاورمیانه و منطقه قفقاز به شمار مى رود. این نمایشگاه 

براى نخستین بار در سال 2001 برگزار شد.
نمایشگاه کشاورزى آنتالیا یکى از رویدادهاى مهم کشور ترکیه 
محسوب مى شود و یکى از معتبرترین و بزرگترین نمایشگاه هاى 
تخصصى در زمینه ى کشاورزى و تکنولوژى در اوراسیا مى باشد. 
در این رویداد شرکت هاى برجسته از بخش هایى مانند گلخانه و 
فناورى هاى مرتبط، فناورى ها و تجهیزات کشاورزى، سیستم هاى 
پروتئین، کنترل  تغذیه گیاهان و  بذر،  بذر، کشت  آبیارى، رشد 
مى شود.  برگزار  کشاورزى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  بیولوژیک، 
امسال نیز این نمایشگاه با حضور بیش از 700 شرکت مهم و برند 

از 30 کشور برگزار شد. 
شامل  نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان  و  مخاطبان  از  برخى 
انتفاعى،  غیر  و  دولتى  غیر  سازمان هاى  و  کـشاورزى  موسسات 
کارشناسان موسسات دولتى وابسته به کشاورزى، توزیع کنندگان 
هاى  اتاق  گلخـانه داران،  صادراتى،  شرکـت هاى  فروشندگان  و 

کشاورزى و.. مى باشند.
در این نمایشگـاه، غرفه هاى بزرگ و زیبـا با توجه به محـصول 
شامل  غرفه ها  از  تعدادى  مى شود.  طراحى  غرفـه  در  شده  ارائه 
گـل  پرورش  گـل،  پرورش  گلخانه،  اتوماسیون  سیستم هاى 
تجهیزات،  و  تراکـتور  کشاورزى،  آالت  ماشین  گلـخانه ها، 
تجهـیزات کشاورزى، پروژه هاى آبیارى گلـخانه اى و.. مى باشند.

بزرگترین نمایشگاه کشاورزى آنتالیا براى عالقه مندان به گل و 
و  دانشجویان کشاورزى، موسسات کشاورزى  و  دانشگاه ها  گیاه، 

سازمان هاى وابسته، محل مناسبى مى باشد.
در این دوره از نمایشگاه کشاورزى آنتالیا تقسیم بندى غرفه ها 

بدین گونه بود:
ماشین هاى  (انواع  آالت-تراکتور  ماشین  کشاورزى  1-تجهیزات 
کارگاهى-چمن زنى و توربین هاى گندزدایى و ضد عفونى ماشین
 ها، ماشین آالت نگهدارى محصوالت و سیستم هاى نگهدارى و 

انبار محصوالت سیستم هاى بسته بندى محصوالت)
ساخت  پروژه هاى  گلخانه اى،  (متریال  گلخانه  تکنولوژى   -2
گلخانه ها، سیستم هاى گرمایشى-خنک کننده-تهویه گلخانه ها، 

روش و پروژه هاى ساخت گلخانه ها)
3-سیستم و تجهیزات آبیارى و فناورى هاى مرتبط (انواع قطعات 

آبیارى، آبفشان سیستم آبیارى قطره اى-بارانى-پمپ آبیارى)
کودهاى  (انواع  گیاه  و  گل  پرورش  و  ارگانیک  4-کشاورزى 
 - تولیدات  ارگانیک  کشاورزى  گواهینامه  صدور  ارگانیک، 

محصوالت)
کشاورزى(کنترل،  گواهینامه  صدور  و  تدارکات  و  5-خدمات 
مشاوره و کارشناسى تحقیق و آنالیز، نظارت، انواع بیمه و خدمات 

بانکى و مالى کشاورزى، آزمایش)
شیمیایى،  کود  و  (سموم  آن ها  از  محافظت  و  گیاهان  6-تغذیه 
قطره اى،  آبیارى  کودهاى  گیاه،  رشد  با  مرتبط  محصوالت 
انواع روش آن، کودهاى  و  برداشت  از  بعد  محافظت کننده هاى 

بیولوزیک و مایع معدنى)
7-بذر و جوانه روش و محل نگهدارى آن ها

در این نمایشگاه شرکت هاى پارس ساختار، مانارام ارس، همتا و 
بازرگانى آشنارام به عنوان بخش کشت و صنعت گروه صنعتى 
در  این گروه  توانمندى هاى  و  آخرین دستاوردها  پارس ساختار 
بخش کشت و صنعت را به نمایش گذاشتند. احداث بزرگترین 
آزاد  منطقه  در  خاورمیانه  هیدروپونیک  شیشه اى  گلخانه  واحد 
از  یکى  ارس  مانارام  توسط شرکت  به مساحت 85 هکتار  ارس 
نظران  صاحب  و  متخصصین  از  بسیارى  نظر  که  بود  مواردى 
به خود  را  نمایشگاه  این  صنعت گلخانه سازى و گلخانه دارى در 

جلب کرد.

حضور کشت و صنعت پارس ساختار در نمایشگاه کشاورزى آنتالیا
(GROWTECH EURASIA) 2022
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2022  (Growtech Eurasia) آنتالیا  کشاورزى  نمایشگاه 
نمایشگاهى برجسته در اروپاى شرقى، خاورمیانه و منطقه قفقاز 
محسوب مى شود که هر سال بر شهرت جهانى آن افزوده مى شود.
Growtech، بزرگترین نمایشگاه جهان در صنعت گلخانه، با تقویت 

تجارى  فرصت هاى  جهان،  سراسر  در  خود  تجارى  شبکه هاى 
جدیدى را به غرفه داران و بازدیدکنندگان خود ارائه مى دهد.

کشت و صنعت پارس ساختار از 2 الى 5 آذرماه در سالن اصلى 
این نمایشگاه در شهر آنتالیا ترکیه به همراه شرکت هاى همکار 
Debets وOzdemir ترکیه به صورت  Schalke خارجى خود مانند

مشترك میزبان عالقمندان و بازدیدکنندگان این صنعت بود.
به گزارش دفتر ارتباطات و رسانه اى گروه صنعتى پارس ساختار؛ 
Growtech، بزرگترین نمایشگاه  Eurasia نمایشگاه کشاورزى آنتالیا
کشاورزى در اوراسیا و نمایشگاهى مهم و پر اهمیت در اروپاى 
شرقى، خاورمیانه و منطقه قفقاز به شمار مى رود. این نمایشگاه 

براى نخستین بار در سال 2001 برگزار شد.
نمایشگاه کشاورزى آنتالیا یکى از رویدادهاى مهم کشور ترکیه 
محسوب مى شود و یکى از معتبرترین و بزرگترین نمایشگاه هاى 
تخصصى در زمینه ى کشاورزى و تکنولوژى در اوراسیا مى باشد. 
در این رویداد شرکت هاى برجسته از بخش هایى مانند گلخانه و 
فناورى هاى مرتبط، فناورى ها و تجهیزات کشاورزى، سیستم هاى 
پروتئین، کنترل  تغذیه گیاهان و  بذر،  بذر، کشت  آبیارى، رشد 
مى شود.  برگزار  کشاورزى  تجهیزات  و  آالت  ماشین  بیولوژیک، 
امسال نیز این نمایشگاه با حضور بیش از 700 شرکت مهم و برند 

از 30 کشور برگزار شد. 
شامل  نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان  و  مخاطبان  از  برخى 
انتفاعى،  غیر  و  دولتى  غیر  سازمان هاى  و  کـشاورزى  موسسات 
کارشناسان موسسات دولتى وابسته به کشاورزى، توزیع کنندگان 
هاى  اتاق  گلخـانه داران،  صادراتى،  شرکـت هاى  فروشندگان  و 

کشاورزى و.. مى باشند.
در این نمایشگـاه، غرفه هاى بزرگ و زیبـا با توجه به محـصول 
شامل  غرفه ها  از  تعدادى  مى شود.  طراحى  غرفـه  در  شده  ارائه 
گـل  پرورش  گـل،  پرورش  گلخانه،  اتوماسیون  سیستم هاى 
تجهیزات،  و  تراکـتور  کشاورزى،  آالت  ماشین  گلـخانه ها، 
تجهـیزات کشاورزى، پروژه هاى آبیارى گلـخانه اى و.. مى باشند.

بزرگترین نمایشگاه کشاورزى آنتالیا براى عالقه مندان به گل و 
و  دانشجویان کشاورزى، موسسات کشاورزى  و  دانشگاه ها  گیاه، 

سازمان هاى وابسته، محل مناسبى مى باشد.
در این دوره از نمایشگاه کشاورزى آنتالیا تقسیم بندى غرفه ها 

بدین گونه بود:
ماشین هاى  (انواع  آالت-تراکتور  ماشین  کشاورزى  1-تجهیزات 
کارگاهى-چمن زنى و توربین هاى گندزدایى و ضد عفونى ماشین

 ها، ماشین آالت نگهدارى محصوالت و سیستم هاى نگهدارى و 
انبار محصوالت سیستم هاى بسته بندى محصوالت)

ساخت  پروژه هاى  گلخانه اى،  (متریال  گلخانه  تکنولوژى   -2
گلخانه ها، سیستم هاى گرمایشى-خنک کننده-تهویه گلخانه ها، 

روش و پروژه هاى ساخت گلخانه ها)
3-سیستم و تجهیزات آبیارى و فناورى هاى مرتبط (انواع قطعات 

آبیارى، آبفشان سیستم آبیارى قطره اى-بارانى-پمپ آبیارى)
کودهاى  (انواع  گیاه  و  گل  پرورش  و  ارگانیک  4-کشاورزى 
 - تولیدات  ارگانیک  کشاورزى  گواهینامه  صدور  ارگانیک، 

محصوالت)
کشاورزى(کنترل،  گواهینامه  صدور  و  تدارکات  و  5-خدمات 
مشاوره و کارشناسى تحقیق و آنالیز، نظارت، انواع بیمه و خدمات 

بانکى و مالى کشاورزى، آزمایش)
شیمیایى،  کود  و  (سموم  آن ها  از  محافظت  و  گیاهان  6-تغذیه 
قطره اى،  آبیارى  کودهاى  گیاه،  رشد  با  مرتبط  محصوالت 
انواع روش آن، کودهاى  و  برداشت  از  بعد  محافظت کننده هاى 

بیولوزیک و مایع معدنى)
7-بذر و جوانه روش و محل نگهدارى آن ها

در این نمایشگاه شرکت هاى پارس ساختار، مانارام ارس، همتا و 
بازرگانى آشنارام به عنوان بخش کشت و صنعت گروه صنعتى 
در  این گروه  توانمندى هاى  و  آخرین دستاوردها  پارس ساختار 
بخش کشت و صنعت را به نمایش گذاشتند. احداث بزرگترین 
آزاد  منطقه  در  خاورمیانه  هیدروپونیک  شیشه اى  گلخانه  واحد 
از  یکى  ارس  مانارام  توسط شرکت  به مساحت 85 هکتار  ارس 
نظران  صاحب  و  متخصصین  از  بسیارى  نظر  که  بود  مواردى 
به خود  را  نمایشگاه  این  صنعت گلخانه سازى و گلخانه دارى در 

جلب کرد.

حضور کشت و صنعت پارس ساختار در نمایشگاه کشاورزى آنتالیا
(GROWTECH EURASIA) 2022



ششمین سال آغاز انتشار پانار

شدیم 20 با شما

19

انتشار نشـریه داخلـى در گـروه صنعتـى پارس سـاختار همزمان با 
راه اندازى واحد روابط عمومى از نخستین ایده  هایى بود که مطرح و 
مورد موافقت مدیریت ارشد قرار گرفت و در سریع ترین زمان ممکن 
برنامه ریزى و شماره نخست در 15 اسفند ماه سال 96 منتشر و در 
اختیار همکارانمان قرار گرفت. در پانار از نخستین شماره خود سعى 
گروه  فعالیت هاى  از  تکمیلى  و  دقیق  اطالعات  تا  داشتیم  این  بر 
صنعتى پارس ساختار در اختیار مخاطبان عام و خاص قرار دهیم و 
اکنون مفتخریم که این ایده را توانسته ایم در کنار شما، با انرژى هاى 
مثبتى که به ما دادید و صد البته حمایت هاى بى دریغ مدیریت ارشد 
گروه به عدد بیست برسیم و تالش بر آن داریم تا این راه پر فراز و 
نشیب اما شیرین و لذتبخش که بخاطر تصویر کشیدن زحمات شما 
با تمامى مشکالت به صورت جدى پیش بریم و آن را به  هست را 
چاپ برسانیم. شایان ذکر است هدف ما از انتشار نشریه پانار که به 
گروه  جدید  دستاوردهاى  معرفى  مى شود،  منتشر  فصلى  صورت 
صنعتى پارس ساختار بوده که براى استفاده آیندگان از تجربیات این 
مجموعه در حوزه صنعتى تهیه و گردآورى مى شود، امید است نشریه 
و  موثر  حوزه  این  در  بتواند  نظران  صاحب  همکارى  با  ”پانار“ 
سالگرد  ششمین  و  پانار  شماره  بیستمین  چاپ  باشد.  تاثیرگذار 
انتشار  به  را  شماره  این  ویژه  پرونده  تا  بود  بهانه اى  آن  انتشار 
شماره 20 پانار اختصاص بدهیم که خود یک نوع کار بزرگ در 
حیطه مسئولیت هاى اجتماعى و فرهنگى یک گروه صنعتى 
نداریم.  تاکنون  کشور  شمالغرب  در  را  آن  نظیر  که  است 
واالى  اندیشه هاى  از  نشان  راه  این  در  همت  و  ممارست 
به  اباذر  دکتر  آقاى  جناب  و  اباذر  مهندس  آقاى  جناب 
صنعتى  گروه  عامل  هیات  رییس  نایب  و  رییس  عنوان 
پارس ساختار دارد. کارى که شاید اهمیت و حساسیت 
این  زرین  افتخارات  و  پروژه ها  سایر  از  کمتر  موضوع، 
از  تا  شد  فرصتى  راستا  این  در  نباشد.  صنعتى  گروه 
این  از  کوتاه  یادداشتى  بخواهیم  پانار  تحریریه  هیات 
20 شماره گذشته براى پانار و مخاطبان آن بنویسند 
و از همراهى آن ها تشکر و قدردانى نماییم. همچنین 
از کلیه همکاران عزیز و صاحب نظران محترم دعوت 
به عمل مى آوریم تا با پیشنهادات سازنده خود ما را 
در هرچه بهتر شدن کیفیت این نشریه در سال جدید 

یارى دهند.

نسیم نواده اباذر/مدیر مسئول:
از  یکی   سازمانی   درون   نشریه   انتشار 
تفاهم   به   رسیدن   براي   مهم   ابزارهاي  

  در درون  شرکت ها است . امروزه  بسیاري
از واحدها از ابزار نشریه  براي  انتقال  پیام  و 

اطالع رسانی  در مجموعه  خود استفاده  می کنند و اصوال ماهیت
 نشریات  درون  سازمانی ، تعبیه  کانال هاي  مبادله  اطالعات  میان
ارائه  اطالعات نیز چیزي  جز   مدیریت  و کارکنان  است  و هدف  
 درون  سازمانی ، افزایش  سطح  آگاهی هاي  عمومی  و ایجاد همدلی

  در درون  سازمان  نیست . راه اندازى نشریه پانار نیز با این دیدگاه 
به  با کمک همه دوستان  توانستیم  که  و خوشحالم  شروع شد 
خسته  پانار  در  همکارانم  به  دارد  جا  و  برسیم  بیستم  شماره 
این عزیزان را  براى  نباشید گفته و کسب موفقیت هاى مستمر 

خواستارم.

هیات  آذربایجان/عضو  رنجبر  مهدى 
موسس:

امروز هم سالگرد تولد «پانار» است. در 
انتشار  سالگرد  بگویم  است  بهتر  واقع 

که  نشریه اى  پانار.  نشریه  شماره  اولین 
با  و  است  پارس ساختار  از  برگرفته  نامش 

شعار تالش و ایستایى با وجود فراز و نشیب هاى فراوان همانند 
نهالى تازه ولى با ریشه و محکم هرگز از حرکت نایستاده و با طى 
کردن مراحل رشد و تکامل به نشریه اى با کارنامه  قابل قبول به 
به  زیادى  امیدهاى  هم  هنوز  و  شده  تبدیل  مخاطبانش  اذعان 

آینده اى روشن و پرفروغ دارد. 
از روز اول عهد بستیم تا انعکاس تالش و همت شما غیورمردان 
گروه صنعتى پارس ساختار باشیم و با نگاهى برابر فرصتى براى 
تابعه گروه  بین همه کارکنان شرکت هاى  پلى  بیشتر و  معرفى 
بزرگ  خانواده  کلمه،  معنى  به  تا  باشیم  پارس ساختار  صنعتى 
پارس ساختار را در اول هر فصل از طریق نوشتارهاى مختلف و 
قاب دوربین ها در کنار هم به نظاره بنشینیم و در طى این بیست 
شماره اى که امروز در دستان شما نشسته است بر آن عهد استوار 

ماندیم و در ادامه راه نیز هدفى جز این نخواهیم داشت.

فرشته سپهرى/ عضو هیات تحریریه:
چاپ،  برنامه ریزى هاى  شماره،  اولین 
 ... ویرایش  تیم  و  نشریه  اسم  انتخاب 
20 امین شماره پانار، گذر عمر و اولین 

بار که من به عنوان یه پیشکسوت دارم 
متن مى نویسم!!

پانار مستند اراده و تالش بلند همتانى هست که در بزنگاه سخت 
اقتصادى و اجتماعى، آموختند، ساختند و آفریدند... خواستند و 
رفتند.  پیوسته  ولى  رفتند  خسته  گاهى  و  تند  گاه  توانستند... 

میشه پانارها رو ورق زد و امیدوار شد. میشه خوند و دلگرم شد 
به فردایى که میشه ساخت. ما بودیم و موالنا که مى فرمود:

... و مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
 تو یکى نه اى هزارى تو چراغ خود برافروز
خوشحالم که افتخار حضور در تیم تحریریه پانار رو دارم. سپاس 
از مدیریت محترم مجموعه و همکاران دوست داشتنى ام در واحد 

ارتباطات و رسانه اى گروه صنعتى پارس ساختار.

مهدى رزاق زاده/عضو هیات تحریریه:
با عرض تبریک به مناسبت چاپ بیستمین 

مدت  در  عارضم  پانار،  نشریه  از  شماره 
زمانیکه با خانواده ى گروه صنعتى پارس 

ساختار آشنا شدم یکى از موضوعاتى که 
پانار  وزین  نشریه  مرا مجذوب خود ساخت 

بود، زیرا بى تردید آنان که در مسیر راهیابى به 
ماندگار  آثار  آفرینش  با  مى نهند،  گام  معرفت  و  درك  وادى 
مکتوب، بر رنج روزگار خویش فائق مى آیند و با دانش خویش 
جامعـه خود و بشـریت را از ظلمات جهل به روشـناى آگاهى 
مى رسانند. از این رو چه چیز از این بهتر که سهم کوچکى در 
رسیدن به این آرمان مقدس در کنار مدیریت محترم و همکاران 

عزیز نصیبم شده است.

الدن جمهرى/عضو هیات تحریریه:
بعد از چاپ دومین شماره پانار بود که به 

گروه  خانواده  گرم  و  صمیمى  جمع 
از  شدم،  ملحق  ساختار  پارس  صنعتى 

در  را  کارها  از  بخشى  راه  ابتداى  همان 
و  شدم  دار  عهده  وزین  نشریه  این  انتشار 

اکنون با همکارى واحد ارتباطات و رسانه آن را به نسخه بیستم 
رسانده ایم. 

روشن است که به لحاظ کمى   و کیفى در طى این سال ها شاهد 
به  انبوهى  رشد در خور توجهى در نشریه شده ایم و مخاطبان 
جمع ما پیوسته اند که این موضوع یکى از افتخارات ما به شمار 

مى رود. 
به جرات مى توانم بگویم که یکى از شیرین ترین کارهایم در تهیه 
که  است  خاطره گویى  بخش  به  مربوط  نشریه  این  تدوین  و 
همکاران در آن بخـش از تجربه هاى تلخ و شـیرینشان سـخن 
مى گویند و با این کار اندك تجربه اى را در کیسه اندوخته هایم 

ذخیره مى کنم. 
اینجانب به عنوان عضو کوچکى از خانواده گروه صنعتى پارس 
ساختار، به مناسبت چاپ بیستمین نسخه از نشریه پانار ضمن 
این  حضور  و  موفقیت  نشریه،  همکاران  و  مدیریت  به  تبریک 
نشریه را در توسعه و پیشرفت جامعه با رعایت موازین حرفه اى 

آرزومندم.
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انتشار نشـریه داخلـى در گـروه صنعتـى پارس سـاختار همزمان با 
راه اندازى واحد روابط عمومى از نخستین ایده  هایى بود که مطرح و 
مورد موافقت مدیریت ارشد قرار گرفت و در سریع ترین زمان ممکن 
برنامه ریزى و شماره نخست در 15 اسفند ماه سال 96 منتشر و در 
اختیار همکارانمان قرار گرفت. در پانار از نخستین شماره خود سعى 
گروه  فعالیت هاى  از  تکمیلى  و  دقیق  اطالعات  تا  داشتیم  این  بر 
صنعتى پارس ساختار در اختیار مخاطبان عام و خاص قرار دهیم و 
اکنون مفتخریم که این ایده را توانسته ایم در کنار شما، با انرژى هاى 
مثبتى که به ما دادید و صد البته حمایت هاى بى دریغ مدیریت ارشد 
گروه به عدد بیست برسیم و تالش بر آن داریم تا این راه پر فراز و 
نشیب اما شیرین و لذتبخش که بخاطر تصویر کشیدن زحمات شما 
با تمامى مشکالت به صورت جدى پیش بریم و آن را به  هست را 
چاپ برسانیم. شایان ذکر است هدف ما از انتشار نشریه پانار که به 
گروه  جدید  دستاوردهاى  معرفى  مى شود،  منتشر  فصلى  صورت 
صنعتى پارس ساختار بوده که براى استفاده آیندگان از تجربیات این 
مجموعه در حوزه صنعتى تهیه و گردآورى مى شود، امید است نشریه 
و  موثر  حوزه  این  در  بتواند  نظران  صاحب  همکارى  با  ”پانار“ 
سالگرد  ششمین  و  پانار  شماره  بیستمین  چاپ  باشد.  تاثیرگذار 
انتشار  به  را  شماره  این  ویژه  پرونده  تا  بود  بهانه اى  آن  انتشار 
شماره 20 پانار اختصاص بدهیم که خود یک نوع کار بزرگ در 
حیطه مسئولیت هاى اجتماعى و فرهنگى یک گروه صنعتى 
نداریم.  تاکنون  کشور  شمالغرب  در  را  آن  نظیر  که  است 
واالى  اندیشه هاى  از  نشان  راه  این  در  همت  و  ممارست 
به  اباذر  دکتر  آقاى  جناب  و  اباذر  مهندس  آقاى  جناب 
صنعتى  گروه  عامل  هیات  رییس  نایب  و  رییس  عنوان 
پارس ساختار دارد. کارى که شاید اهمیت و حساسیت 
این  زرین  افتخارات  و  پروژه ها  سایر  از  کمتر  موضوع، 
از  تا  شد  فرصتى  راستا  این  در  نباشد.  صنعتى  گروه 
این  از  کوتاه  یادداشتى  بخواهیم  پانار  تحریریه  هیات 
20 شماره گذشته براى پانار و مخاطبان آن بنویسند 
و از همراهى آن ها تشکر و قدردانى نماییم. همچنین 
از کلیه همکاران عزیز و صاحب نظران محترم دعوت 
به عمل مى آوریم تا با پیشنهادات سازنده خود ما را 
در هرچه بهتر شدن کیفیت این نشریه در سال جدید 

یارى دهند.

نسیم نواده اباذر/مدیر مسئول:
از  یکی   سازمانی   درون   نشریه   انتشار 
تفاهم   به   رسیدن   براي   مهم   ابزارهاي  

  در درون  شرکت ها است . امروزه  بسیاري
از واحدها از ابزار نشریه  براي  انتقال  پیام  و 

اطالع رسانی  در مجموعه  خود استفاده  می کنند و اصوال ماهیت
 نشریات  درون  سازمانی ، تعبیه  کانال هاي  مبادله  اطالعات  میان
ارائه  اطالعات نیز چیزي  جز   مدیریت  و کارکنان  است  و هدف  
 درون  سازمانی ، افزایش  سطح  آگاهی هاي  عمومی  و ایجاد همدلی

  در درون  سازمان  نیست . راه اندازى نشریه پانار نیز با این دیدگاه 
به  با کمک همه دوستان  توانستیم  که  و خوشحالم  شروع شد 
خسته  پانار  در  همکارانم  به  دارد  جا  و  برسیم  بیستم  شماره 
این عزیزان را  براى  نباشید گفته و کسب موفقیت هاى مستمر 

خواستارم.

هیات  آذربایجان/عضو  رنجبر  مهدى 
موسس:

امروز هم سالگرد تولد «پانار» است. در 
انتشار  سالگرد  بگویم  است  بهتر  واقع 

که  نشریه اى  پانار.  نشریه  شماره  اولین 
با  و  است  پارس ساختار  از  برگرفته  نامش 

شعار تالش و ایستایى با وجود فراز و نشیب هاى فراوان همانند 
نهالى تازه ولى با ریشه و محکم هرگز از حرکت نایستاده و با طى 
کردن مراحل رشد و تکامل به نشریه اى با کارنامه  قابل قبول به 
به  زیادى  امیدهاى  هم  هنوز  و  شده  تبدیل  مخاطبانش  اذعان 

آینده اى روشن و پرفروغ دارد. 
از روز اول عهد بستیم تا انعکاس تالش و همت شما غیورمردان 
گروه صنعتى پارس ساختار باشیم و با نگاهى برابر فرصتى براى 
تابعه گروه  بین همه کارکنان شرکت هاى  پلى  بیشتر و  معرفى 
بزرگ  خانواده  کلمه،  معنى  به  تا  باشیم  پارس ساختار  صنعتى 
پارس ساختار را در اول هر فصل از طریق نوشتارهاى مختلف و 
قاب دوربین ها در کنار هم به نظاره بنشینیم و در طى این بیست 
شماره اى که امروز در دستان شما نشسته است بر آن عهد استوار 

ماندیم و در ادامه راه نیز هدفى جز این نخواهیم داشت.

فرشته سپهرى/ عضو هیات تحریریه:
چاپ،  برنامه ریزى هاى  شماره،  اولین 
 ... ویرایش  تیم  و  نشریه  اسم  انتخاب 
20 امین شماره پانار، گذر عمر و اولین 

بار که من به عنوان یه پیشکسوت دارم 
متن مى نویسم!!

پانار مستند اراده و تالش بلند همتانى هست که در بزنگاه سخت 
اقتصادى و اجتماعى، آموختند، ساختند و آفریدند... خواستند و 
رفتند.  پیوسته  ولى  رفتند  خسته  گاهى  و  تند  گاه  توانستند... 

میشه پانارها رو ورق زد و امیدوار شد. میشه خوند و دلگرم شد 
به فردایى که میشه ساخت. ما بودیم و موالنا که مى فرمود:

... و مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
 تو یکى نه اى هزارى تو چراغ خود برافروز

خوشحالم که افتخار حضور در تیم تحریریه پانار رو دارم. سپاس 
از مدیریت محترم مجموعه و همکاران دوست داشتنى ام در واحد 

ارتباطات و رسانه اى گروه صنعتى پارس ساختار.

مهدى رزاق زاده/عضو هیات تحریریه:
با عرض تبریک به مناسبت چاپ بیستمین 

مدت  در  عارضم  پانار،  نشریه  از  شماره 
زمانیکه با خانواده ى گروه صنعتى پارس 

ساختار آشنا شدم یکى از موضوعاتى که 
پانار  وزین  نشریه  مرا مجذوب خود ساخت 

بود، زیرا بى تردید آنان که در مسیر راهیابى به 
ماندگار  آثار  آفرینش  با  مى نهند،  گام  معرفت  و  درك  وادى 
مکتوب، بر رنج روزگار خویش فائق مى آیند و با دانش خویش 
جامعـه خود و بشـریت را از ظلمات جهل به روشـناى آگاهى 
مى رسانند. از این رو چه چیز از این بهتر که سهم کوچکى در 
رسیدن به این آرمان مقدس در کنار مدیریت محترم و همکاران 

عزیز نصیبم شده است.

الدن جمهرى/عضو هیات تحریریه:
بعد از چاپ دومین شماره پانار بود که به 

گروه  خانواده  گرم  و  صمیمى  جمع 
از  شدم،  ملحق  ساختار  پارس  صنعتى 

در  را  کارها  از  بخشى  راه  ابتداى  همان 
و  شدم  دار  عهده  وزین  نشریه  این  انتشار 

اکنون با همکارى واحد ارتباطات و رسانه آن را به نسخه بیستم 
رسانده ایم. 

روشن است که به لحاظ کمى   و کیفى در طى این سال ها شاهد 
به  انبوهى  رشد در خور توجهى در نشریه شده ایم و مخاطبان 
جمع ما پیوسته اند که این موضوع یکى از افتخارات ما به شمار 

مى رود. 
به جرات مى توانم بگویم که یکى از شیرین ترین کارهایم در تهیه 
که  است  خاطره گویى  بخش  به  مربوط  نشریه  این  تدوین  و 
همکاران در آن بخـش از تجربه هاى تلخ و شـیرینشان سـخن 
مى گویند و با این کار اندك تجربه اى را در کیسه اندوخته هایم 

ذخیره مى کنم. 
اینجانب به عنوان عضو کوچکى از خانواده گروه صنعتى پارس 
ساختار، به مناسبت چاپ بیستمین نسخه از نشریه پانار ضمن 
این  حضور  و  موفقیت  نشریه،  همکاران  و  مدیریت  به  تبریک 
نشریه را در توسعه و پیشرفت جامعه با رعایت موازین حرفه اى 

آرزومندم.



نشست بررسى راهکارهاى جذب گردشگر به آذربایجان شرقى با 
و  گردشگرى  فرهنگى،  میراث  وزارت  گردشگرى  معاون  حضور 
تبریز،  مردم  نماینده  آذربایجان شرقى،  استاندار  صنایع دستى، 
میراث مدیرکل  اسالمى،  شوراى  مجلس  در  آذرشهر  و  اسکو 

 فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى آذربایجان شرقى و جمعى از 
مدیران کشورى و استانى و فعالین عرصه گردشگرى به میزبانى 

هتل گسترش تبریز برگزار شد.
به گزارش دفتر ارتباطات و رسانه اى گروه صنعتى پارس ساختار؛ 
گردشگرى  متنوع  ظرفیت هاى  تخصصى  نشست  این  در 
این  به  گردشگر  جذب  راهکارهاى  و  معرفى  شرقى،  آذربایجان 
استان توسط فعاالن ملى و استانى حوزه دفاتر خدمات مسافرتى 

مورد بررسى قرار گرفت.

آذربایجان شرقى نقطه ثقل گردشگرى محور شمالغرب
معاون گردشگرى کشور تاکید کرد: آذربایجان شرقى نه تنها در 
گردشگرى داخلى بلکه در حوزه خارجى نیز به مثابه نقطه ثقل 
به  و  مى کند  نقش  ایفاى  کشور  غرب  شمال  محور  گردشگرى 
همین جهت متنوع سازى گردشگرى در این منطقه از مهم ترین 

برنامه هاى ماست.
این  حاشیه  در  کشور  گردشگرى  معاون  شالبافیان  على اصغر 
نشست و گفتگو با خبرنگار پانار ادامه داد: شهر تبریز از کالن 
شهرهاى رتبه اول کشور است، آذربایجان شرقى در سال آینده 
8 اثر ثبت جهانى خواهد داشت که ظرفیت بسیار مناسبى براى 

جذب گردشگر ورودى ایجاد خواهد کرد.
گفت:  گردشـگرى  فعاالن  مشـکالت  به  اشـاره  با  شـالبافیـان 
با کمک  انجام شد  قشر  این  از  براى حمایت  که  ظرفیت سازى 

فعاالن گردشگرى این بود که در قانون بودجه هزینه هاى تولید 
بازاریابى به عنوان هزینه هاى  و نشر محتوا و تمامى موضوعات 

قابل قبول مالیاتى تصویب شد.
درصدى  استمرار50  تمدید  از  میراث  وزارت  گردشگرى  معاون 
معافیت مالیاتى تا 1402 براى تمامى تاسیسات گردشگرى خبر 
داد و گفت: در مورد قوانین حوزه گردشگرى با قدمت 30 ساله 
نیز که با انتظارات حاکمیت از حوزه گردشگرى و سیاست هاى 
برنامه هفتم مناسبتى ندارد، به روزآورى قوانین را در نظر داریم 
گردشگرى  حوزه  قوانین  ماست.  برنامه هاى  همین  از  یکى  و 
پیش  راستا  این  در  و  کند  پیدا  ارتقا  باید  انتظارات  با  متناسب 

نویسى با همفکرى بخش خصوصى در حال تدوین است.

آذربایجان  گردشگرى  پویایى  و  رشد  سال   ،1402 سال 
شرقى

پروژه   90 حاضر  حال  در  گفت:  شرقى  آذربایجان  استاندار 
گردشگرى با 23 هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى در استان در 
بخش  پویایى  و  رشد  سال   ،1402 سال  و  است  اجرا  حال 

گردشگرى استان خواهد بود.
به  گردشگر  جذب  راهکارهاى  بررسى  نشست  در  خرم  عابدین 
از  یکى  گردشگرى  اینکه صنعت  به  اشاره  با  آذربایجان شرقى، 
بخش هاى مورد توجه دولت مردمى سیزدهم در رشد و توسعه 
اخیر  جلسه  دو  در  جمهور  رئیس  داشت:  اظهار  است،  کشور 
استانداران با هیات دولت بر این نکته تاکید کرده اند که بخش 
گردشگرى یکى از پیشران هاى اصلى و مولد اقتصاد کشور است 
و ماموریت ویژه اى در این زمینه به وزیر میراث فرهنگى محول 

شده  است.
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مسیر  در  استان  اینکه  بر  تاکید  با  شرقى  آذربایجان  استاندار 
و  نیازمند همکارى هاى دولتى  و  بوده  توسعه بخش گردشگرى 
بخش خصوصى در سطح استانى و ملى است، خاطرنشان کرد: 
به استان  سرزمینى  آمایش  سند  در  گردشگرى  توسعه صنعت 
 عنوان یک اولویت جدى و اساسى شناخته شده و باید در حوزه

  ایجاد و توسعه زیرساخت هاى اقامتى و حمل ونقل اقدامات جدى 
انجام دهیم.

وى با بیان اینکه بخش خصوصى در حوزه هاى صنعت، تولید و 
امیدوارى  ابراز  استان است  براى  بزرگ ترین سرمایه   کشاورزى، 
حوزه  به  خصوصى  بخش  جدى تر  و  هوشمندانه  ورود  با  کرد 
این  در  تحوالت چشمگیر  و  اساسى  اقدامات  شاهد  گردشگرى 

حوزه باشیم.
خرم خاطرنشان کرد: در حال حاضر 90 پروژه گردشگرى با 23

هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى در آذربایجان شرقى در حال 
چشمگیرى  میزان  به  را  استان  اقامتى  ظرفیت  که  است  اجرا 

افزایش مى دهد.
برنامه ریزى هاى صورت گرفته در دولت سیزدهم،  با  افزود:  وى 
تعداد گردشگران خارجى ورودى به استان در سال جارى نسبت 

به پیش از شیوع کرونا، 300 درصد افزایش یافته است.
بخش  فعالیت هاى  متنوع سازى  آذربایجان  شرقى  استاندار 
گردشگرى، تمرکز رسانه اى قوى تر و ایجاد برندسازى گردشگرى 
بازسازى ساختارهاى گردشگرى و گسترش فرهنگ  در استان، 
گردشگرپذیرى در میان مردم را از دیگر اقدامات مهم و اساسى 

براى تحول در صنعت گردشگرى استان نام برد.

گردشگرى بدون همکارى دفاتر مسافرتى و هتل ها راه به 
جایى نمى برد

رییس جامعه هتلداران ایران نیز در این 
نشست گفت: چه آژانس ها و چه هتل ها 
بدون  که  سفرند  ارکان  از  بخشى 

همدیگر راه به جایى نمى برند.
واقعى  معناى  به  ما  افزود:  زاده  حمزه 
حوزه  در  نیازسنجى  مطالعات  کلمه 
گردشگرى کشور نداریم، به همین دلیل 
با  هستیم  مواجه  جاها  بعضى  در  هم 
زیرساخت هاى  رویه  بى  توسعه 
گردشگرى و در برخى جاها نیز شدیدا 
نیاز به زیرساخت هاى گردشگرى داریم.

حوزه  در  کشور  اساسى  بحث هاى  از  یکى  کرد:  تاکید  وى 
با آن مواجهیم  رفتارهاى سلیقه اى و جزیره اى  گردشگرى که 

سازمان هاى مختلف با گردشگرى است.

مى تواند  سالمت  گردشگرى  حوزه  در  شرقى  آذربایجان 
فعال باشد

حجت االسالم و المسلمین میرتاج الدینى، نماینده مردم تبریز، 
اسکو و آذرشهر در حاشیه این نشست با بیان اینکه آذربایجان 
شرقى داراى جاذبه هاى گردشگرى، جاذبه هاى طبیعى، تاریخى، 

فرهنگى و... است، گفت: آذربایجان شرقى در حوزه گردشگرى 
پزشکان  داراى  استان  این  چراکه  باشد  فعال  مى تواند  سالمت 
زمینه هاى  در  و  بوده  خوب  هتل هاى  و  بیمارستان ها  و  حاذق 

فراوانى که در این عرصه مى تواند موثر باشد، فعالیت دارد.
از  هم  مجلس  در  افزود:  از سخنان خود  دیگرى  بخش  در  وى 
حوزه گردشگرى پشتیبانى مى کنیم و از طرح ها و قوانینى که به 
عرصه گردشگرى کمک کند، حمایت خواهیم داشت. همچنین 
انجام  اقداماتى  نیز  خارجى  گردشگران  و  مسافران  با  رابطه  در 
خواهیم داد تا آن ها نیز بتوانند به راحتى به کشور ما سفر کنند.

میزبانى از 120 فعال حوزه گردشگرى 
آذربایجان  فرهنگى  میراث  مدیرکل 
بررسى  نشست  در  کرد:  اظهار  شرقى 
به  گردشگر  جذب  راهکارهاى 
فعال   120 میزبان  شرقى  آذربایجان 

حوزه گردشگرى بودیم.
در  نشست  این  حاشیه  در  زاده  حمزه 
گفت و گو با نشریه پانار ضمن قدردانى 
از میزبانى شایسته هتل گسترش تبریز 
از این نشست گفت: انجمن هاى صنفى 
دفاتر خدمات مسافرتى، مدیران پاره اى 

از دفاتر خدمات مسافرتى و همچنین  تعدادى از خبرنگاران ملى 
و اصحاب رسانه میهمان ما در این رویداد بودند.حمزه زاده در 
ادامه سخنان خود مطرح کرد: برنامه ما در این رویداد در قالب 
تور آشنا سازى، دیدار با جاذبه هاى تاریخى فرهنگى، بازدید از  
با ظرفیت آشنایى  در کل  و  استان  زیر ساخت هاى گردشگرى 
و  حوزه  این  فعاالن  که  بود  شرقى  آذربایجان  گردشگرى   هاى 
جاذبه هاى  و  فرهنگى  تاریخى  داشته هاى  نزدیک  از  مهمانان 

گردشگرى را دیدند.
کردیم،  برنامه ریزى  رویداد  این  براى  در 3 حوزه  ما  افزود:  وى 
نخست در حوزه آموزش، دوم در حوزه توسعه زیر ساخت هاى 
آموزش هاى  تبلیغات.  و  بازاریابى  حوزه  در  سوم  و  گردشگرى 

تخصصى و آموزش هاى همگانى را مد نظر قرار دادیم.
اذعان کرد: در حوزه  از سخنانش  حمزه زاده در بخش دیگرى 
بازارهاى هدفمان  روى  بر  که  مطالعاتى  ما  تبلیغات  و  بازاریابى 
انجام دادیم؛ در حوزه گردشگرى داخلى و در حوزه گردشگرى 
خارجى بازارهاى هدف ما مشخص شده و ما نیز در این راستا 

برنامه ریزى کردیم.

هتل گسترش میزبان نشست بررسى راهکارهاى جذب گردشگر به آذربایجان شرقى



نشست بررسى راهکارهاى جذب گردشگر به آذربایجان شرقى با 
و  گردشگرى  فرهنگى،  میراث  وزارت  گردشگرى  معاون  حضور 
تبریز،  مردم  نماینده  آذربایجان شرقى،  استاندار  صنایع دستى، 
میراث مدیرکل  اسالمى،  شوراى  مجلس  در  آذرشهر  و  اسکو 
 فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى آذربایجان شرقى و جمعى از 
مدیران کشورى و استانى و فعالین عرصه گردشگرى به میزبانى 

هتل گسترش تبریز برگزار شد.
به گزارش دفتر ارتباطات و رسانه اى گروه صنعتى پارس ساختار؛ 
گردشگرى  متنوع  ظرفیت هاى  تخصصى  نشست  این  در 
این  به  گردشگر  جذب  راهکارهاى  و  معرفى  شرقى،  آذربایجان 
استان توسط فعاالن ملى و استانى حوزه دفاتر خدمات مسافرتى 

مورد بررسى قرار گرفت.

آذربایجان شرقى نقطه ثقل گردشگرى محور شمالغرب
معاون گردشگرى کشور تاکید کرد: آذربایجان شرقى نه تنها در 
گردشگرى داخلى بلکه در حوزه خارجى نیز به مثابه نقطه ثقل 
به  و  مى کند  نقش  ایفاى  کشور  غرب  شمال  محور  گردشگرى 
همین جهت متنوع سازى گردشگرى در این منطقه از مهم ترین 

برنامه هاى ماست.
این  حاشیه  در  کشور  گردشگرى  معاون  شالبافیان  على اصغر 
نشست و گفتگو با خبرنگار پانار ادامه داد: شهر تبریز از کالن 
شهرهاى رتبه اول کشور است، آذربایجان شرقى در سال آینده 
8 اثر ثبت جهانى خواهد داشت که ظرفیت بسیار مناسبى براى 

جذب گردشگر ورودى ایجاد خواهد کرد.
گفت:  گردشـگرى  فعاالن  مشـکالت  به  اشـاره  با  شـالبافیـان 
با کمک  انجام شد  قشر  این  از  براى حمایت  که  ظرفیت سازى 

فعاالن گردشگرى این بود که در قانون بودجه هزینه هاى تولید 
بازاریابى به عنوان هزینه هاى  و نشر محتوا و تمامى موضوعات 

قابل قبول مالیاتى تصویب شد.
درصدى  استمرار50  تمدید  از  میراث  وزارت  گردشگرى  معاون 
معافیت مالیاتى تا 1402 براى تمامى تاسیسات گردشگرى خبر 
داد و گفت: در مورد قوانین حوزه گردشگرى با قدمت 30 ساله 
نیز که با انتظارات حاکمیت از حوزه گردشگرى و سیاست هاى 
برنامه هفتم مناسبتى ندارد، به روزآورى قوانین را در نظر داریم 
گردشگرى  حوزه  قوانین  ماست.  برنامه هاى  همین  از  یکى  و 
پیش  راستا  این  در  و  کند  پیدا  ارتقا  باید  انتظارات  با  متناسب 

نویسى با همفکرى بخش خصوصى در حال تدوین است.

آذربایجان  گردشگرى  پویایى  و  رشد  سال   ،1402 سال 
شرقى

پروژه   90 حاضر  حال  در  گفت:  شرقى  آذربایجان  استاندار 
گردشگرى با 23 هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى در استان در 
بخش  پویایى  و  رشد  سال   ،1402 سال  و  است  اجرا  حال 

گردشگرى استان خواهد بود.
به  گردشگر  جذب  راهکارهاى  بررسى  نشست  در  خرم  عابدین 
از  یکى  گردشگرى  اینکه صنعت  به  اشاره  با  آذربایجان شرقى، 
بخش هاى مورد توجه دولت مردمى سیزدهم در رشد و توسعه 
اخیر  جلسه  دو  در  جمهور  رئیس  داشت:  اظهار  است،  کشور 
استانداران با هیات دولت بر این نکته تاکید کرده اند که بخش 
گردشگرى یکى از پیشران هاى اصلى و مولد اقتصاد کشور است 
و ماموریت ویژه اى در این زمینه به وزیر میراث فرهنگى محول 

شده  است.
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مسیر  در  استان  اینکه  بر  تاکید  با  شرقى  آذربایجان  استاندار 
و  نیازمند همکارى هاى دولتى  و  بوده  توسعه بخش گردشگرى 
بخش خصوصى در سطح استانى و ملى است، خاطرنشان کرد: 
به استان  سرزمینى  آمایش  سند  در  گردشگرى  توسعه صنعت 
 عنوان یک اولویت جدى و اساسى شناخته شده و باید در حوزه

  ایجاد و توسعه زیرساخت هاى اقامتى و حمل ونقل اقدامات جدى 
انجام دهیم.

وى با بیان اینکه بخش خصوصى در حوزه هاى صنعت، تولید و 
امیدوارى  ابراز  استان است  براى  بزرگ ترین سرمایه   کشاورزى، 
حوزه  به  خصوصى  بخش  جدى تر  و  هوشمندانه  ورود  با  کرد 
این  در  تحوالت چشمگیر  و  اساسى  اقدامات  شاهد  گردشگرى 

حوزه باشیم.
خرم خاطرنشان کرد: در حال حاضر 90 پروژه گردشگرى با 23

هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى در آذربایجان شرقى در حال 
چشمگیرى  میزان  به  را  استان  اقامتى  ظرفیت  که  است  اجرا 

افزایش مى دهد.
برنامه ریزى هاى صورت گرفته در دولت سیزدهم،  با  افزود:  وى 
تعداد گردشگران خارجى ورودى به استان در سال جارى نسبت 

به پیش از شیوع کرونا، 300 درصد افزایش یافته است.
بخش  فعالیت هاى  متنوع سازى  آذربایجان  شرقى  استاندار 
گردشگرى، تمرکز رسانه اى قوى تر و ایجاد برندسازى گردشگرى 
بازسازى ساختارهاى گردشگرى و گسترش فرهنگ  در استان، 
گردشگرپذیرى در میان مردم را از دیگر اقدامات مهم و اساسى 

براى تحول در صنعت گردشگرى استان نام برد.

گردشگرى بدون همکارى دفاتر مسافرتى و هتل ها راه به 
جایى نمى برد

رییس جامعه هتلداران ایران نیز در این 
نشست گفت: چه آژانس ها و چه هتل ها 
بدون  که  سفرند  ارکان  از  بخشى 

همدیگر راه به جایى نمى برند.
واقعى  معناى  به  ما  افزود:  زاده  حمزه 
حوزه  در  نیازسنجى  مطالعات  کلمه 
گردشگرى کشور نداریم، به همین دلیل 
با  هستیم  مواجه  جاها  بعضى  در  هم 
زیرساخت هاى  رویه  بى  توسعه 
گردشگرى و در برخى جاها نیز شدیدا 
نیاز به زیرساخت هاى گردشگرى داریم.

حوزه  در  کشور  اساسى  بحث هاى  از  یکى  کرد:  تاکید  وى 
با آن مواجهیم  رفتارهاى سلیقه اى و جزیره اى  گردشگرى که 

سازمان هاى مختلف با گردشگرى است.

مى تواند  سالمت  گردشگرى  حوزه  در  شرقى  آذربایجان 
فعال باشد

حجت االسالم و المسلمین میرتاج الدینى، نماینده مردم تبریز، 
اسکو و آذرشهر در حاشیه این نشست با بیان اینکه آذربایجان 
شرقى داراى جاذبه هاى گردشگرى، جاذبه هاى طبیعى، تاریخى، 

فرهنگى و... است، گفت: آذربایجان شرقى در حوزه گردشگرى 
پزشکان  داراى  استان  این  چراکه  باشد  فعال  مى تواند  سالمت 
زمینه هاى  در  و  بوده  خوب  هتل هاى  و  بیمارستان ها  و  حاذق 

فراوانى که در این عرصه مى تواند موثر باشد، فعالیت دارد.
از  هم  مجلس  در  افزود:  از سخنان خود  دیگرى  بخش  در  وى 
حوزه گردشگرى پشتیبانى مى کنیم و از طرح ها و قوانینى که به 
عرصه گردشگرى کمک کند، حمایت خواهیم داشت. همچنین 
انجام  اقداماتى  نیز  خارجى  گردشگران  و  مسافران  با  رابطه  در 
خواهیم داد تا آن ها نیز بتوانند به راحتى به کشور ما سفر کنند.

میزبانى از 120 فعال حوزه گردشگرى 
آذربایجان  فرهنگى  میراث  مدیرکل 
بررسى  نشست  در  کرد:  اظهار  شرقى 
به  گردشگر  جذب  راهکارهاى 
فعال   120 میزبان  شرقى  آذربایجان 

حوزه گردشگرى بودیم.
در  نشست  این  حاشیه  در  زاده  حمزه 
گفت و گو با نشریه پانار ضمن قدردانى 
از میزبانى شایسته هتل گسترش تبریز 
از این نشست گفت: انجمن هاى صنفى 
دفاتر خدمات مسافرتى، مدیران پاره اى 

از دفاتر خدمات مسافرتى و همچنین  تعدادى از خبرنگاران ملى 
و اصحاب رسانه میهمان ما در این رویداد بودند.حمزه زاده در 
ادامه سخنان خود مطرح کرد: برنامه ما در این رویداد در قالب 
تور آشنا سازى، دیدار با جاذبه هاى تاریخى فرهنگى، بازدید از  
با ظرفیت آشنایى  در کل  و  استان  زیر ساخت هاى گردشگرى 

و  حوزه  این  فعاالن  که  بود  شرقى  آذربایجان  گردشگرى   هاى 
جاذبه هاى  و  فرهنگى  تاریخى  داشته هاى  نزدیک  از  مهمانان 

گردشگرى را دیدند.
کردیم،  برنامه ریزى  رویداد  این  براى  در 3 حوزه  ما  افزود:  وى 
نخست در حوزه آموزش، دوم در حوزه توسعه زیر ساخت هاى 
آموزش هاى  تبلیغات.  و  بازاریابى  حوزه  در  سوم  و  گردشگرى 

تخصصى و آموزش هاى همگانى را مد نظر قرار دادیم.
اذعان کرد: در حوزه  از سخنانش  حمزه زاده در بخش دیگرى 
بازارهاى هدفمان  روى  بر  که  مطالعاتى  ما  تبلیغات  و  بازاریابى 
انجام دادیم؛ در حوزه گردشگرى داخلى و در حوزه گردشگرى 
خارجى بازارهاى هدف ما مشخص شده و ما نیز در این راستا 

برنامه ریزى کردیم.
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و  ایران  بیسکوئیت و صنایع غذایى  و  صنعت شیرینى، شکالت 
بلّه سى،  شاه  دارد.  تبریز  تاریخى  بازار  در  ریشه  آسیا  غرب 
حیواناتى شیرینى لر، نوقا، قرابیه و تافى هاى سنتى در صفى بازار 

تبریز تولید و فروش دیرینه اى دارند. 
زنده  یاد حاج  حسن خسروشاهى از معتمدین بازار تبریز در اواخر 
دوره قاجار به همراه برادران تاجرش زنده  یادان حاج غفار، حاج

وقت  بازار  خارجى  تجارت  از  بخشى  پسرش  با شش  و   حسین 
تبریز را عهده دار بودند. 

خشکبار  و  فرش  صادرات  و  البسه  شکر،  چاى،  واردات  در 
آذربایجان آوازه بلندى داشتند. حاج حسن خسروشاهى سال هاى 
سال رییس اتاق تجار تبریز بود که باسابقه ترین اتاق تجار ایران 
عمده  شدن  کشیده  دلیل  به  خسروشاهى  تجار  بعدها  است 
فعالیت هاى تجارى به همدان، قزوین و تهران و همچنین غائله 
تبریز  بازار  از  بازرگانى  فعالیت هاى  از  افول بخشى  و  آذربایجان 

مهاجرت کردند.
داروسازى  دکترى  نصراهللا  تبریز،  تجار  اتاق  رییس  پسر   6 از 
گرفت. کاظم دکترى اقتصاد و محمد مهندس مکانیک شدند و 
3 پسر دیگر حاج  حسن خسروشاهى به نام هاى احمد، جواد و 
حمید در بازار تهران در کنار پدر به دادوستد و واردات و صادرات 
کشورهاى  به  خاندان  این  فعالیت  دامنه  اکنون  و  مى پرداختند 
خاندان  نقش  بررسى  که  است.  شده  کشیده  جهان  مختلف 
مى طلبد.  مفصلى  مجال  و جهان  ایران  در صنعت  خسروشاهى 

ولى در میان خاندان خسروشاهى، على خسروشاهى فرزند حاج
حاج   تیمچه  در  هم  آن  که  خسروشاهى  حاج حسن  برادر   غفار 

شیخ بازار تبریز حجره داشت و در واردات و توزیع شکر و چاى 
سرآمد زمان خود بود داستان زندگى جالبى دارد. چرا که على 
خسروشاهى که متولد 1290ه .ش در تبریز بوده در تیمچه حاج 
 شیخ بازار تبریز دکاندار و فروشنده در کنار پدر بود. در حدود 
سال 1305ه .ش پدرش از بازار تبریز به بازار همدان که بازارى 
بکر و در حال رونق دادوستد بود، مهاجرت کرد و على در کنار 
پدر در همدان در کار تجارت مشغول و با گرفتن پرونده تحصیلى 
از مدرسه رشدیه تبریز در مدرسه شرف همدان به ادامه تحصیل 
با اخذ مجوز کارخانه پارچه بافى آذربایجان در  پرداخت. سپس 
قزوین به همراه پدر و عموهایش به این شهر مهاجرت کردند و 
على به دلیل هوش و ذکاوت و فرزند ارشد بودن مدیریت کارخانه 
را عهده دار شد که با پشتکار در کنار تجارت، موفق مى شود در 
رشته حقوق به دانشگاه تهران راه یابد و براى تحصیل بین تهران 

و قزوین رفت وآمد نماید.
درست زمانى که در سال 1313 ه .ش دانشگاه تهران تاسیس شد 
و دانشکده حقوق شکل گرفت از اولین قبول شدگان رشته حقوق 
شد. على خسروشاهى همزمان با تحصیل در رشته حقوق، زبان 
فرانسه و انگلیسى را فرا گرفت و به دلیل سابقه فعالیت در بازار 
تبریز، همدان و قزوین با کوله بارى از تجربه به مجموعه تجار 
به  تهران  بازار  در  ابتدا  پیوست.  تهران  به  مهاجر  خسروشاهى 

با  و  پرداخت  وارداتى  کاالهاى  و  اجناس  فروش  و  بازاریابى 
تجارت  با  آشنایى  و  بازرگانى  و  بانکدارى  دوره هاى  گذراندن 
خارجى و سفر به تعدادى از کشورهاى جهان از قبیل انگلیس، 
نیازهاى  و  ایران  صنعت  خألهاى  مطالعه  و  سوئیس  و  فرانسه 

روزمره مردم، به فکر رونق تجارت و تولید افتاد.
از اولین تاجران بود که در بازار تهران و تبریز معامالت اقتصادى 
خود را به صورت قرارداد حقوقى تنظیم مى کرد. شناخت نظام 
تجارى،  شرکاى  با  ارتباط  خرده فروشى،  بنکدارى،  و  بانکدارى 
خوشنام بودن و آشنایى با اجزاى مالى، ادارى، تولید و بازار، على 
خسروشاهى را به یکى از تجار قابل اعتماد در سطح ملى درآورد 
و واردات شکر، کاغذ، شیر خشک، ماشین آالت سبک و سنگین، 

سود سرشارى را نصیب على خسروشاهى کرد.
فعالیت  اروپایى  بورس هاى  در  که  بود  تجارى  اولین  از  وى 
اقتصادى داشته است. در سال 1338 ه.ش دست به کار بزرگى 
زد و با همفکرى خانواده کارآفرین خود شرکت مینو را تاسیس 
و  شیرینى  از  محصول  نوع   650 انقالب،  پیروزى  تا  که  کرد 
شکالت گرفته تا بیسکوئیت و وسایل خوراکى، آرایشى و دارویى 
را تولید مى کرد و 12 شرکت را شامل مى شد. براى اینکه حوصله 
خوانندگان این یادداشت از سر نرود اینجانب با استناد به کتاب 
مهم ترین  به  خسروشاهى  على  زنده یاد  درباره  شده  منتشر 
صنعتى  و  تولیدى  تجارى،  اقتصادى،  فعالیت هاى  و  اقدامات 

ایشان اشاره مى کنم. 
بـازار تهـران،  راه اندازى تجارتخانه حاج غفـار خسـروشاهى در 
ملک،  بازار  در  برادر  و  خسروشاهى  على  تجارتخانه  راه اندازى 
تجارت منسوجات، بلور و بخارى، سفر 8 ماهه به اروپا و مذاکره 
با شرکت هاى معتبر دارویى و غذایى و اخذ نمایندگى  محصوالت 
اخذ  و...،  آدامس  تافى،  کنسرو،  اوهو،  ساعت، چسب  بهداشتى، 
نمایندگى شرکت دارویى سپرل آمریکا، اخذ انحصارى نمایندگى 
محصوالت  توزیع  نمایندگى   100 راه اندازى  نستله،  محصوالت 
خوراك  خاص  سهامى  شرکت  تاسیس  کشور،  سراسر  در  فوق 
کارخانه  راه اندازى  رختشویى،  پودرهاى  نمایندگى  اخذ  ایران، 
میوه خشک کنى در قزوین، راه اندازى تجارتخانه خسروشاهى در 
آلمان،  به  صادرات کشمش  اروپا،   به  صادرات خشکبار  آلمان، 
تاسیس کارخانه  ایران،  اولین کارخانه بستنى سازى در  تاسیس 
عالءالدین، تولید انواع بخارى نفتى که 90 درصد بازار ایران را 
واردات  پارس،  صنعـتى  گـروه  تاسـیس  بـود،  کـرده  تصاحـب 
انتقال  تهران،  به  اروپا  از  شکالت  صنعت  تولیدى  ماشین آالت 
ایران،  به  انگلستان  و  آلمان  از  تکنولوژى صنعت شکالت سازى 
ایتالیا،  از  بسته بندى  پیشرفته  دستگاه  ده ها  انتقال  و  خرید 
فرانسه، سوئیس و آمریکا، راه اندازى کارخانه آب نبات، راه اندازى 
کارخانه ویفر، تاسیس کارخانه مینو دارو، ایجاد کارخانه آدامس

 سازى شیک، خرید و انتقال ماشین آالت مدرن کارخانه شکالت 
از انگلستان، خرید و انتقال تجهیزات و راه اندازى اولین کارخانه 
در  مینو  هکتارى  کارخانه 150  تاسیس  ایران،  در  نمکى  پفک 
زنجان،  خرمدره  در  مینو  هکتارى   52 کارخانه  احداث  تهران، 
تاسیس شرکت صادراتى پرسویس، راه اندازى کارخانه کیک پم

 پم، راه اندازى خطوط تولید ساقه طالیى، استخدام سه هزار نفر 

نیرو در مینو تهران، استخدام دوهزار نفر نیرو در خرمدره و ابهر، 
تاسیس  و  احداث  مینو،  چاپخانه  و  سلفون  کارخانه  تاسیس 
تا  خرمدره  بیمارستان  از  عام المنفعه  مرکز   100 به  نزدیک 
اندازى  راه  و...،  درمانگاه  و  مدرسه  و  سازى  خانه  مجتمع هاى 

شرکت قاسم ایران. 
زنده یاد على خسروشاهى در زندگى شخصى خود نیز میانه رو 
بود. از سوار شدن به ماشین هاى گران قیمت خوددارى مى کرد، 

حقوق کارگران را به موقع مى پرداخت.
جوانان شاغل در کارخانه ها و صنایع خود را تشویق به ازدواج مى
 کرد، در خانه سازى براى کارگران پیشرو بود، به آموزش کارگران 
اهمیت خاصى مى داد، مدیران فنى خود را براى فراگیرى فوت و 
فن تجهیزات صنایع خود به آلمان، سوئیس و آمریکا مى فرستاد، 
مخالف هرگونه رشوه و رانت و زدوبند اقتصادى بود، همیشه آیه 
شریفه ى«َوأَْن لَْیَس لِْإلِنَْساِن إَِالّ َما َسَعى» براى مدیران و کارگران 
خود تالوت مى کرد، معتقد به 12 ساعت کار در روز بود و حتى 
در ایام تعطیالت و مناسبت هاى مذهبى، صنایع خسروشاهى کار 
مى کرد. اهل نماز و روزه و زکات و خمس بود، کمک هاى بى حد 
آذربایجانى  مرجع  شریعتمدارى،   کاظم  آیت اهللا  به  حسابى  و 
جهان تشیع را داشت، اهل سفارش و میدان دادن به قوم و ایل 
و خویشاوندى نبود،  معیار او براى پست هاى حساس و مدیریتى 
کاربلدى و شایستگى حرف اول را مى زد، همسرش در آن دوره 
با پوشش اسالمى در واحدهاى تولیدى و صنعتى خسروشاهى 
حاضر مى شد و دختران و پسران را تشویق به ازدواج و عفت و 

پاکدامنى دعوت مى کرد.
پیروزى  با  که  طورى  نداشت  رابطه اى  هیچ  پهلوى  خاندان  با 
انقالب، صنایع خسروشاهى از مصادره شدن نجات یافتند ولى در 
توسط  بازرگانى  وزارت  منصب  داشتن  دلیل  به  بنى صدر  زمان 
از اعضاى خانواده خسروشاهى در دولت آموزگار، بهانه اى  یکى 
شد تا راى به توقیف اموال وى صادر شود و على خسروشاهى با 
خانواده خود به سوئیس رفت و متاسفانه در سن 88 سالگى به 
علت تصادف به دیارباقى شتافت و یاد و نام او در تاریخ صنعت 

ایران به عنوان یک کارآفرین ملى ماندگار شده است.
فرزندان و نوه هاى على خسروشاهى و دیگر برادران خسروشاهى 
مهمى  کارهاى  و  کسب  داراى  جهان  مختلف  کشورهاى  در 
هستند، برخى از آن ها کارآفرینان شناخته شده در آمریکا، کانادا 

و اروپا به حساب مى آیند.
زنجیره اى  فروشگاه هاى  بزرگترین  صاحب  خسروشاهى  حسن 
کانادا با بیش از 100 شعبه و 8 هزار کارمند است و ثروت وى 

بیش از 3میلیارد دالر تخمین زده مى شود.
دارا خسروشاهى که در کارنامه خود مدیریت اکسپدیا و اوبر را 
را  اوبر  یعنى  بزرگترین سرویس همسفرى جهان  رهبرى  دارد، 
عهده دار است که در 90 کشور جهان با بیش از 12هزار شهروند 
فعال بوده و حدود 5 میلیارد سفر در کل جهان به ثبت رسانده 
است. درآمد ساالنه این کارآفرین ایرانى هر سال بیش از 100

میلیون دالر اعالم شده است. 

منبع: به نقل از محمد فرج پور باسمنجى

ع�ی ��روشا�ی
�د اول کارآ��ن ا��صادی ا�ان

خطه زرخیز آذربایجان همواره در تمامى عرصه ها توانسته پیشگام و پیشقراول باشد. افرادى که بعدها آوازه هاى 
آن ها در جهان مطرح شده و ریل گذار بسیارى از موفقیت هاى کنونى بوده اند. در این خصوص با توجه به پتانسیل 
بسیارى در آسمان صنعت  نام هاى  از سده هاى گذشته همواره  تولید  و  بازرگانى  بحث  در  آذربایجان  باالى خطه 
آذربایجان درخشان هستند. در ادامه معرفى نام آوران صنعت در فصلنامه پانار طى شماره هاى اخیر که با استقبال 
خوب شما همراهان و خوانندگان عزیز نیز مواجه شده قصد داریم تا شما را با یکى دیگر از این نامداران عرصه 
صنعت و تولید بیشتر آشنا نماییم: "على خسروشاهى" کار آفرین بزرگ و موسس شرکت مینو به عنوان یکى از نام 
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و  ایران  بیسکوئیت و صنایع غذایى  و  صنعت شیرینى، شکالت 
بلّه سى،  شاه  دارد.  تبریز  تاریخى  بازار  در  ریشه  آسیا  غرب 
حیواناتى شیرینى لر، نوقا، قرابیه و تافى هاى سنتى در صفى بازار 

تبریز تولید و فروش دیرینه اى دارند. 
زنده  یاد حاج  حسن خسروشاهى از معتمدین بازار تبریز در اواخر 
دوره قاجار به همراه برادران تاجرش زنده  یادان حاج غفار، حاج
وقت  بازار  خارجى  تجارت  از  بخشى  پسرش  با شش  و   حسین 

تبریز را عهده دار بودند. 
خشکبار  و  فرش  صادرات  و  البسه  شکر،  چاى،  واردات  در 
آذربایجان آوازه بلندى داشتند. حاج حسن خسروشاهى سال هاى 
سال رییس اتاق تجار تبریز بود که باسابقه ترین اتاق تجار ایران 
عمده  شدن  کشیده  دلیل  به  خسروشاهى  تجار  بعدها  است 
فعالیت هاى تجارى به همدان، قزوین و تهران و همچنین غائله 
تبریز  بازار  از  بازرگانى  فعالیت هاى  از  افول بخشى  و  آذربایجان 

مهاجرت کردند.
داروسازى  دکترى  نصراهللا  تبریز،  تجار  اتاق  رییس  پسر   6 از 
گرفت. کاظم دکترى اقتصاد و محمد مهندس مکانیک شدند و 
3 پسر دیگر حاج  حسن خسروشاهى به نام هاى احمد، جواد و 
حمید در بازار تهران در کنار پدر به دادوستد و واردات و صادرات 
کشورهاى  به  خاندان  این  فعالیت  دامنه  اکنون  و  مى پرداختند 
خاندان  نقش  بررسى  که  است.  شده  کشیده  جهان  مختلف 
مى طلبد.  مفصلى  مجال  و جهان  ایران  در صنعت  خسروشاهى 

ولى در میان خاندان خسروشاهى، على خسروشاهى فرزند حاج
حاج   تیمچه  در  هم  آن  که  خسروشاهى  حاج حسن  برادر   غفار 
شیخ بازار تبریز حجره داشت و در واردات و توزیع شکر و چاى 
سرآمد زمان خود بود داستان زندگى جالبى دارد. چرا که على 
خسروشاهى که متولد 1290ه .ش در تبریز بوده در تیمچه حاج 
 شیخ بازار تبریز دکاندار و فروشنده در کنار پدر بود. در حدود 
سال 1305ه .ش پدرش از بازار تبریز به بازار همدان که بازارى 
بکر و در حال رونق دادوستد بود، مهاجرت کرد و على در کنار 
پدر در همدان در کار تجارت مشغول و با گرفتن پرونده تحصیلى 
از مدرسه رشدیه تبریز در مدرسه شرف همدان به ادامه تحصیل 
با اخذ مجوز کارخانه پارچه بافى آذربایجان در  پرداخت. سپس 
قزوین به همراه پدر و عموهایش به این شهر مهاجرت کردند و 
على به دلیل هوش و ذکاوت و فرزند ارشد بودن مدیریت کارخانه 
را عهده دار شد که با پشتکار در کنار تجارت، موفق مى شود در 
رشته حقوق به دانشگاه تهران راه یابد و براى تحصیل بین تهران 

و قزوین رفت وآمد نماید.
درست زمانى که در سال 1313 ه .ش دانشگاه تهران تاسیس شد 
و دانشکده حقوق شکل گرفت از اولین قبول شدگان رشته حقوق 
شد. على خسروشاهى همزمان با تحصیل در رشته حقوق، زبان 
فرانسه و انگلیسى را فرا گرفت و به دلیل سابقه فعالیت در بازار 
تبریز، همدان و قزوین با کوله بارى از تجربه به مجموعه تجار 
به  تهران  بازار  در  ابتدا  پیوست.  تهران  به  مهاجر  خسروشاهى 

با  و  پرداخت  وارداتى  کاالهاى  و  اجناس  فروش  و  بازاریابى 
تجارت  با  آشنایى  و  بازرگانى  و  بانکدارى  دوره هاى  گذراندن 
خارجى و سفر به تعدادى از کشورهاى جهان از قبیل انگلیس، 
نیازهاى  و  ایران  صنعت  خألهاى  مطالعه  و  سوئیس  و  فرانسه 

روزمره مردم، به فکر رونق تجارت و تولید افتاد.
از اولین تاجران بود که در بازار تهران و تبریز معامالت اقتصادى 
خود را به صورت قرارداد حقوقى تنظیم مى کرد. شناخت نظام 
تجارى،  شرکاى  با  ارتباط  خرده فروشى،  بنکدارى،  و  بانکدارى 
خوشنام بودن و آشنایى با اجزاى مالى، ادارى، تولید و بازار، على 
خسروشاهى را به یکى از تجار قابل اعتماد در سطح ملى درآورد 
و واردات شکر، کاغذ، شیر خشک، ماشین آالت سبک و سنگین، 

سود سرشارى را نصیب على خسروشاهى کرد.
فعالیت  اروپایى  بورس هاى  در  که  بود  تجارى  اولین  از  وى 
اقتصادى داشته است. در سال 1338 ه.ش دست به کار بزرگى 
زد و با همفکرى خانواده کارآفرین خود شرکت مینو را تاسیس 
و  شیرینى  از  محصول  نوع   650 انقالب،  پیروزى  تا  که  کرد 
شکالت گرفته تا بیسکوئیت و وسایل خوراکى، آرایشى و دارویى 
را تولید مى کرد و 12 شرکت را شامل مى شد. براى اینکه حوصله 
خوانندگان این یادداشت از سر نرود اینجانب با استناد به کتاب 
مهم ترین  به  خسروشاهى  على  زنده یاد  درباره  شده  منتشر 
صنعتى  و  تولیدى  تجارى،  اقتصادى،  فعالیت هاى  و  اقدامات 

ایشان اشاره مى کنم. 
بـازار تهـران،  راه اندازى تجارتخانه حاج غفـار خسـروشاهى در 
ملک،  بازار  در  برادر  و  خسروشاهى  على  تجارتخانه  راه اندازى 
تجارت منسوجات، بلور و بخارى، سفر 8 ماهه به اروپا و مذاکره 
با شرکت هاى معتبر دارویى و غذایى و اخذ نمایندگى  محصوالت 
اخذ  و...،  آدامس  تافى،  کنسرو،  اوهو،  ساعت، چسب  بهداشتى، 
نمایندگى شرکت دارویى سپرل آمریکا، اخذ انحصارى نمایندگى 
محصوالت  توزیع  نمایندگى   100 راه اندازى  نستله،  محصوالت 
خوراك  خاص  سهامى  شرکت  تاسیس  کشور،  سراسر  در  فوق 
کارخانه  راه اندازى  رختشویى،  پودرهاى  نمایندگى  اخذ  ایران، 
میوه خشک کنى در قزوین، راه اندازى تجارتخانه خسروشاهى در 
آلمان،  به  صادرات کشمش  اروپا،   به  صادرات خشکبار  آلمان، 
تاسیس کارخانه  ایران،  اولین کارخانه بستنى سازى در  تاسیس 
عالءالدین، تولید انواع بخارى نفتى که 90 درصد بازار ایران را 
واردات  پارس،  صنعـتى  گـروه  تاسـیس  بـود،  کـرده  تصاحـب 
انتقال  تهران،  به  اروپا  از  شکالت  صنعت  تولیدى  ماشین آالت 
ایران،  به  انگلستان  و  آلمان  از  تکنولوژى صنعت شکالت سازى 
ایتالیا،  از  بسته بندى  پیشرفته  دستگاه  ده ها  انتقال  و  خرید 
فرانسه، سوئیس و آمریکا، راه اندازى کارخانه آب نبات، راه اندازى 
کارخانه ویفر، تاسیس کارخانه مینو دارو، ایجاد کارخانه آدامس

 سازى شیک، خرید و انتقال ماشین آالت مدرن کارخانه شکالت 
از انگلستان، خرید و انتقال تجهیزات و راه اندازى اولین کارخانه 
در  مینو  هکتارى  کارخانه 150  تاسیس  ایران،  در  نمکى  پفک 
زنجان،  خرمدره  در  مینو  هکتارى   52 کارخانه  احداث  تهران، 
تاسیس شرکت صادراتى پرسویس، راه اندازى کارخانه کیک پم

 پم، راه اندازى خطوط تولید ساقه طالیى، استخدام سه هزار نفر 

نیرو در مینو تهران، استخدام دوهزار نفر نیرو در خرمدره و ابهر، 
تاسیس  و  احداث  مینو،  چاپخانه  و  سلفون  کارخانه  تاسیس 
تا  خرمدره  بیمارستان  از  عام المنفعه  مرکز   100 به  نزدیک 
اندازى  راه  و...،  درمانگاه  و  مدرسه  و  سازى  خانه  مجتمع هاى 

شرکت قاسم ایران. 
زنده یاد على خسروشاهى در زندگى شخصى خود نیز میانه رو 
بود. از سوار شدن به ماشین هاى گران قیمت خوددارى مى کرد، 

حقوق کارگران را به موقع مى پرداخت.
جوانان شاغل در کارخانه ها و صنایع خود را تشویق به ازدواج مى

 کرد، در خانه سازى براى کارگران پیشرو بود، به آموزش کارگران 
اهمیت خاصى مى داد، مدیران فنى خود را براى فراگیرى فوت و 
فن تجهیزات صنایع خود به آلمان، سوئیس و آمریکا مى فرستاد، 
مخالف هرگونه رشوه و رانت و زدوبند اقتصادى بود، همیشه آیه 
شریفه ى«َوأَْن لَْیَس لِْإلِنَْساِن إَِالّ َما َسَعى» براى مدیران و کارگران 
خود تالوت مى کرد، معتقد به 12 ساعت کار در روز بود و حتى 
در ایام تعطیالت و مناسبت هاى مذهبى، صنایع خسروشاهى کار 
مى کرد. اهل نماز و روزه و زکات و خمس بود، کمک هاى بى حد 
آذربایجانى  مرجع  شریعتمدارى،   کاظم  آیت اهللا  به  حسابى  و 
جهان تشیع را داشت، اهل سفارش و میدان دادن به قوم و ایل 
و خویشاوندى نبود،  معیار او براى پست هاى حساس و مدیریتى 
کاربلدى و شایستگى حرف اول را مى زد، همسرش در آن دوره 
با پوشش اسالمى در واحدهاى تولیدى و صنعتى خسروشاهى 
حاضر مى شد و دختران و پسران را تشویق به ازدواج و عفت و 

پاکدامنى دعوت مى کرد.
پیروزى  با  که  طورى  نداشت  رابطه اى  هیچ  پهلوى  خاندان  با 
انقالب، صنایع خسروشاهى از مصادره شدن نجات یافتند ولى در 
توسط  بازرگانى  وزارت  منصب  داشتن  دلیل  به  بنى صدر  زمان 
از اعضاى خانواده خسروشاهى در دولت آموزگار، بهانه اى  یکى 
شد تا راى به توقیف اموال وى صادر شود و على خسروشاهى با 
خانواده خود به سوئیس رفت و متاسفانه در سن 88 سالگى به 
علت تصادف به دیارباقى شتافت و یاد و نام او در تاریخ صنعت 

ایران به عنوان یک کارآفرین ملى ماندگار شده است.
فرزندان و نوه هاى على خسروشاهى و دیگر برادران خسروشاهى 
مهمى  کارهاى  و  کسب  داراى  جهان  مختلف  کشورهاى  در 
هستند، برخى از آن ها کارآفرینان شناخته شده در آمریکا، کانادا 

و اروپا به حساب مى آیند.
زنجیره اى  فروشگاه هاى  بزرگترین  صاحب  خسروشاهى  حسن 
کانادا با بیش از 100 شعبه و 8 هزار کارمند است و ثروت وى 

بیش از 3میلیارد دالر تخمین زده مى شود.
دارا خسروشاهى که در کارنامه خود مدیریت اکسپدیا و اوبر را 
را  اوبر  یعنى  بزرگترین سرویس همسفرى جهان  رهبرى  دارد، 
عهده دار است که در 90 کشور جهان با بیش از 12هزار شهروند 
فعال بوده و حدود 5 میلیارد سفر در کل جهان به ثبت رسانده 
است. درآمد ساالنه این کارآفرین ایرانى هر سال بیش از 100

میلیون دالر اعالم شده است. 

منبع: به نقل از محمد فرج پور باسمنجى
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دیدار معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه اى باختر با رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار 
مهندس فتحى معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه اى باختر به همراه جمعى از مدیران و کارشناسان این شرکت 
ضمن حضور در تبریز و بازدید از خط تولید دکل هاى تک پایه خود ایستاى بتنى شرکت پارس ساختار، با مهندس 
اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار نیز دیدار کردند.در این دیدار دو طرف راه هاى همکارى بیشتر و 

استفاده از دکل هاى تک پایه خود ایستاى بتنى در خطوط انتقال برق باختر را بررسى نمودند. 

بازدید جمعى از مدیران شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو از سایت تست پارس ساختار
مهندس علیرضاپور مدیرکل دفتر فنى و نظارت شبکه و دکتر احمدى رییس گروه خطوط دفتر فنى انتقال شرکت 
تست  سایت  امکانات  و  توانمندى  از  تبریز  در  حضور  با  نیرو  پژوهشگاه  شرکت  مدیران  از  جمعى  همراه  به  توانیر 
آزمایشگاه مرجع سازه هاى انتقال نیرو پارس ساختار و خطوط تولید دکل هاى تک پایه خود ایستاى بتنى با حضور 

مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار بازدید کردند. 
در این بازدید مهندس اباذر با توضیحات الزم در خصوص توانمندى سایت تست پارس ساختار براى تست هر سه نوع 
دکل مشبک فلزى، تلسکوپى فوالدى و تک پایه بتنى را به میهمانان ارائه کردند. شرکت پارس ساختار با دریافت 
گواهینامه ISO17025 از سازمان ملى استاندارد به عنوان تنها آزمایشگاه مرجع براى تست خطوط فوق توزیع و 

انتقال باالى 45 کیلوولت در کشور مى باشد.

دیدار مدیرکل گردشگرى آذربایجان شرقى با رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار 
دکتر حمزه زاده مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى آذربایجان شرقى به پاس تالش ها و زحمات کادر 
با  تبریز ضمن دیدار   از میهمانان شهر  و میزبانى شایسته  اجرایى هتل گسترش در بخش گردشگرى  و  مدیریتى 
مهندس اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار با اهداى لوح تقدیر از تالش هاى ایشان در راس مدیریت 
گروه و حمایت هایشان از هتل گسترش به عنوان یکى از شرکت هاى زیر مجموعه این گروه صنعتى قدردانى و تجلیل 

کرد.

پارس ساختار در مسیر پیوند صنعت با دانشگاه
به دنبال اجرایى نمودن مسیر پیوند صنعت با دانشگاه و استفاده از پتانسیل هاى علمى دانشگاه تبریز در جهت توسعه 
فعالیت هاى صنعتى و اقتصادى، دکتر نواده اباذر نایب رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار با دکتر على 
پورزیاد مدیر مرکز رشد و نوآورى و عضو هیات علمى دانشگاه تبریز دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف در 
جهت تعامل و بررسى راهکارهاى ارتقا همکارى دانشگاه تبریز و گروه صنعتى پارس ساختار پرداخته و استقرار دفتر 
گروه صنعتى پارس ساختار در مرکز رشد و نوآورى دانشگاه تبریز به جهت هر چه بیشتر و نزدیک تر شدن این ارتباط 

ایجاد شد.

دیدار دکتر متفکر آزاد با رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار 
دکتر متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراى اسالمى با مهندس اباذر رییس هیات عامل 
گروه صنعتى پارس ساختار دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دکتر متفکر آزاد با اشاره به برنامه هاى مجلس در 
خصوص حمایت از تولید داخلى از تالش هاى مهندس اباذر در خصوص موفقیت هاى گروه صنعتى پارس ساختار در 

بخش نیرو، فوالد، معدن،کشت و صنعت، گردشگرى و بازرگانى قدردانى کرد.

بازدید نایب رییس گروه صنعتى پارس ساختار از روند احداث کارخانجات نورد گرم و سرد گروه معدنى و 
صنعتى پارس ساختار 

دکتر نواده اباذر مدیر ارشد اجرایى و نایب رییس گروه صنعتى پارس ساختار با حضور در شرکت صنایع فوالد شهریار 
از نزدیک از روند پیشرفت احداث کارخانجات نورد گرم و سرد این شرکت بازدید کرد. در این بازدید دکتر اباذر با 
این  احداث  آتى عملیات  برنامه هاى  و  روند  پروژه، در خصوص آخرین  و پى گیرى هاى مدیران  از تالش ها  قدردانى 

کارخانجات قرار گرفت.

دیدار فعاالن اقتصادى منطقه آزاد تجارى صنعتى ارس با دبیر شوراى عالى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى
فعاالن اقتصادى منطقه آزاد تجارى صنعتى ارس با دکتر عبدالملکى مشاور رییس جمهور و دبیر شوراى عالى مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادى دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار حجت اهللا عبدالملکى گفت: ارس چهارمین مقصد ما در بازدید 
از مناطق آزاد کشور است. در مدت حضور در دبیرخانه شورایعالى مناطق آزاد دو مقوله فرهنگ و اقتصاد را در اولویت

  قرار داده ایم. در این دیدار مهندس کریم زاد مدیر پروژه احداث گلخانه کشت و صنعت مانارام به بیان نکات الزم و 
صنعت  این  از  دولت  الزم  حمایت هاى  و  شیشه اى  گلخانه هاى  احداث  در خصوص  ارس  آزاد  منطقه  پتانسیل هاى 
پرداخت. گفتنى است در این نشست تعدادى از فعاالن اقتصادى منطقه آزاد ارس به بیان دغدغه هاى خود و ارائه 

راهکار پرداختند. 

اجراى عملیات آتشبارى در معدن بالستان شرکت فرنارام
دومین مرحله عملیات آتشبارى معدن سنگ آهن بالستان شرکت معدنى و صنعتى فرنارام وابسته به گروه صنعتى 
پارس ساختار براى استخراج ماده معدنى انجام شد. این عملیات با رعایت کامل موارد ایمنى در بخش پهنه شمالى و 

شرقى معدن بالستان انجام گرفت.

برگزارى انتخابات نماینده کارگرى در فوالد شهریار و هتل گسترش
انتخابات نماینده کارگرى به جهت ارتباط مستمر کارگران با مدیریت گروه صنعتى پارس ساختار در شرکت صنایع 
فوالد شهریار تبریز و هتل گسترش برگزار شد. در این انتخابات شاغالن این دو واحد با شـرکت در راى گیرى با نظارت 
واحد بازرسى و پیشگیرى و ادارى گروه صنعتى، افراد منتخب خود را به عنوان نماینده کارگر معرفى کردند. در شرکت 
صنایع فوالد شهریار آقاى ابوالفضل مدامى و در هتل گسترش آقاى بهزاد امینى به عنوان نماینده کارگر به مدت 

یکسال انتخاب شدند.

برگزارى مسابقه نقاشى فرزندان پرسنل گروه صنعتى پارس ساختار
مسابقه نقاشى فرزندان همکاران گروه صنعتى پارس ساختار در هفته کتاب و کتابخوانى با هدف صرفه جویى و فرهنگ 
سازى مقوله مصرف بهینه در خانواده ها توسط دفتر ارتباطات و رسانه اى گروه برگزار شد. این مسابقه با استقبال خوب 
فرزندان پرسنل مواجه و بیش از 60  اثر به دفتر ارتباطات و رسانه رسید. با نظر مساعد مدیریت ارشد گروه صنعتى 
پارس ساختار در ایام مبارك دهه فجر و در آستانه میالد امیرالمومنین على (علیه السالم) همه فرزندان عزیز که در 

این مسابقه شرکت کردند، حائز دریافت جایزه و عنوان برتر شدند.

کمک هاى گروه صنعتى پارس ساختار به زلزله زدگان خوى
بخش اول کمک هاى غیر نقدى گروه صنعتى پارس ساختار شامل چادر، پتو، لباس گرم، مواد غذایى و…، همزمان با 
میالد حضرت امیرالمومنین على «علیه السالم» در مناطق زلزله زده شهرستان خوى توزیع شد. در این حرکت انسان 
دوستانه و در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى، زیر بارش برف در مناطق زلزله زده خوى شاهد رویش دوباره عشق و 

نوع دوستى باشیم.
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  قرار داده ایم. در این دیدار مهندس کریم زاد مدیر پروژه احداث گلخانه کشت و صنعت مانارام به بیان نکات الزم و 
صنعت  این  از  دولت  الزم  حمایت هاى  و  شیشه اى  گلخانه هاى  احداث  در خصوص  ارس  آزاد  منطقه  پتانسیل هاى 
پرداخت. گفتنى است در این نشست تعدادى از فعاالن اقتصادى منطقه آزاد ارس به بیان دغدغه هاى خود و ارائه 

راهکار پرداختند. 

اجراى عملیات آتشبارى در معدن بالستان شرکت فرنارام
دومین مرحله عملیات آتشبارى معدن سنگ آهن بالستان شرکت معدنى و صنعتى فرنارام وابسته به گروه صنعتى 
پارس ساختار براى استخراج ماده معدنى انجام شد. این عملیات با رعایت کامل موارد ایمنى در بخش پهنه شمالى و 

شرقى معدن بالستان انجام گرفت.

برگزارى انتخابات نماینده کارگرى در فوالد شهریار و هتل گسترش
انتخابات نماینده کارگرى به جهت ارتباط مستمر کارگران با مدیریت گروه صنعتى پارس ساختار در شرکت صنایع 
فوالد شهریار تبریز و هتل گسترش برگزار شد. در این انتخابات شاغالن این دو واحد با شـرکت در راى گیرى با نظارت 
واحد بازرسى و پیشگیرى و ادارى گروه صنعتى، افراد منتخب خود را به عنوان نماینده کارگر معرفى کردند. در شرکت 
صنایع فوالد شهریار آقاى ابوالفضل مدامى و در هتل گسترش آقاى بهزاد امینى به عنوان نماینده کارگر به مدت 

یکسال انتخاب شدند.

برگزارى مسابقه نقاشى فرزندان پرسنل گروه صنعتى پارس ساختار
مسابقه نقاشى فرزندان همکاران گروه صنعتى پارس ساختار در هفته کتاب و کتابخوانى با هدف صرفه جویى و فرهنگ 
سازى مقوله مصرف بهینه در خانواده ها توسط دفتر ارتباطات و رسانه اى گروه برگزار شد. این مسابقه با استقبال خوب 
فرزندان پرسنل مواجه و بیش از 60  اثر به دفتر ارتباطات و رسانه رسید. با نظر مساعد مدیریت ارشد گروه صنعتى 
پارس ساختار در ایام مبارك دهه فجر و در آستانه میالد امیرالمومنین على (علیه السالم) همه فرزندان عزیز که در 

این مسابقه شرکت کردند، حائز دریافت جایزه و عنوان برتر شدند.

کمک هاى گروه صنعتى پارس ساختار به زلزله زدگان خوى
بخش اول کمک هاى غیر نقدى گروه صنعتى پارس ساختار شامل چادر، پتو، لباس گرم، مواد غذایى و…، همزمان با 
میالد حضرت امیرالمومنین على «علیه السالم» در مناطق زلزله زده شهرستان خوى توزیع شد. در این حرکت انسان 
دوستانه و در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى، زیر بارش برف در مناطق زلزله زده خوى شاهد رویش دوباره عشق و 

نوع دوستى باشیم.نوع دوستى باشیم.
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بازدید دکتر برومندى معاون وزیر جهاد کشاورزى از عملیات احداث گلخانه شیشه اى  هیدروپونیک
شرکت کشت و صنعت مانارام ارس

عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستاى بتنى آویزى 400 کیلوولت چهار مداره
در محل تست آزمایشگاه پارس ساختار
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ادامه عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز

دیدار سرکنسول ایران در کازان روسیه با دکتر اباذر مدیر ارشد اجرایى گروه صنعتى پارس ساختار 
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مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور دانشمند اصفهان:

گفت:  اصفهان  دانشمند  مشاور  مهندسین  شرکت  مدیرعامل 
شرکت پارس ساختار با قدمت 30 ساله  اى که در این حوزه دارد، 
توانسته خدمات شایسته  و ماندگارى را به صنعت برق کشور ارائه 

دهد.
به گزارش دفتر ارتباطات و رسانه اى گروه صنعتى پارس ساختار؛ 
دانشمند  مشاور  مهندسین  شرکت  مدیرعامل  ایزدى  مهندس 
اصفهان با حضور در شرکت پارس ساختار و بازدید از خط تولید 
تالش هاى  از  قدردانى  و  تشکر  بتنى، ضمن  پایه  تک  دکل هاى 
اباذر و عوامل گروه صنعتى پارس ساختار اظهار کرد:  مهندس 
توانمندى  هاى بسیار خوب و قوى را در این مجموعه مى بینم که 
قابل تحسین است، در سطح ملى یکى از نیازهاى مهم صنعت 
برق استفاده از پایه هاى بتنى بوده که این کارخانه در ولتاژهاى 

فوق توزیع و انتقال به نتیجه رسانده است.
افتخار  باعث  کرد:  بیان  خود  سخنان  ادامه  در  ایزدى  مهندس 
همین  توسط  هم  قالب ها  و  کار  ابزار  آالت،  ماشین  که  است 
کارخانه ساخته شده است، مى توان گفت شرکت پارس ساختار 
با قدمت 30 ساله اى که در حوزه صنعت دارد، توانسته خدمات 
شایسـته  اى را به صنعت برق کشـور ارائه دهد و در مقایسه با 
در  بتنى  پایه هاى  تلسکوپى،  پایه هاى   و  فلزى  مشبک  پایه هاى 
منطقه آذربایجان بیش از 30 سال بدون هیچ مشکلى همچنان 

در حال ارائه خدمات هستند.
تصریح  اصفهان  دانشمند  مشاور  مهندسین  شرکت  مدیرعامل 
باال،  کرد: تولید داخلى بودن در کنار استحکام مکانیکى بسیار 
کاهش اشغال زمین در پاى برج و حریم خط انتقال، ایجاد امنیت 
خاطر از بابت عدم وجود امکان سرقت قطعات و امکان صعود و 
ایستاى  خود  پایه  تک  برج هاى  مزایاى  از  راحت تر  بهره بردارى 
بتنى پارس ساختار مى باشد که مى تواند مورد توجه کارفرمایان 

و شرکت هاى مشاور قرار گیرد.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود مطرح کرد: بنده و همکارانم 
مفتخریم که چنین مجموعه توانمندى با مدیریت بسیار خوب 
مشغول فعالیت است، آرزوى توفیق و سالمتى براى مدیریت و 
کارکنان این مجموعه عظیم داریم و امیدواریم در مراحل بعدى 
شاهد توسعه و پیشرفت گسترده این فعالیت ها در زمینه نیازهاى 

صنعت برق باشیم.
بخش هاى خصوصى  به  فعالیت ها  واگذارى  را  مهم  اولویت  وى 
خصوصى  شرکت هاى  به  فعالیت ها  واگذارى  افزود:  و  دانسته 
همـچنین  و  آن ها  توانمندسـازى  و  سـاختـار  پارس  همچـون 
حمایت هاى مالى و پشتیبانى از آن ها مى تواند زمینه اى را فراهم 

کند که نیازهاى صنعت برق در بخش هاى مختلف رفع شود.
امیدواریم  کرد:  نشان  خاطر  خود  سخنان  پایان  در  ایزدى 
مجموعه هاى  چنین  از  را  الزم  حمایت هاى  مربوطه  مسئولین 
عظیم و پر تالشى داشته باشند تا شاهد پیشرفت و ارتقا در این 

حوزه باشیم.

پارس ساختار ارائه دهنده ى خدمات شایسته و ماندگار در صنعت برق کشور



دفرت ارتباطات و رسانه ای گروه صنعتی پارس ساختار

GOSTARESH HOTEL
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با عرض سالم و قدردانى که این فرصت را براى خوانندگان 
سال  روزهاى  واپسین  کارى  ترافیک  پر  روزهاى  در  پانار 
فراهم کردید. براى سوال اول تحلیل جنابعالى از موضوع 

جراحى اقتصاد در کشورمان شروع کنیم.
با سالم و تشکر از شما و همه خواننده هاى نشریه پانار. سال 97

و بعد از خروج ترامپ از برجام، وقتى دولت دوازدهم براى مقابله 
با روند فزاینده افزایش نرخ ارز، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانى 
کرد، این ارز متاسفانه باعث رانت، فساد، ویژه خوارى در اقتصاد 
ایران شد از همین رو دولت سیزدهم پس از روى کار آمدن با 

اصطالح جراحى اقتصادى تصمیم به حذف ارز ترجیحى گرفت.
در  اقتصادى  اصالحات  شاهد  پیشین  دولت هاى  در  که  هرچند 
پایان عمر آن ها بودیم اما در دولت سیزدهم این اتفاق در ابتداى 
یارانه  اصالح  با  رابطه  در  دولت  تصمیم  پیوست.  وقوع  به  کار 
نحوه  اما  اسـت  ضرورى  و  درسـت  کار  قطعا  اساسـى  کاالهاى 
برنامه ریزى، اطالع رسانى و قانع کردن افکار عمومى مبنى بر اینکه 
این کار به نفع مردم است داراى اهمیت است که متاسفانه در این 

زمینه انسجام و هماهنگى الزم ایجاد نشد.
ایران کشورى وسیع با 15 همسایه آبى و خاکى است که کنترل 
کامل مرزهاى آن براى جلوگیرى از قاچاق به راحتى امکان پذیر 
جمله  از  ایرانى  کاالهاى  که  هستیم  این  شاهد  لذا  و  نیست 
تولید آن  یا  واردات  براى  ارز دولتى  کاالهاى اساسى و دارو که 

صرف شده است به وفور در کشورهاى همسایه وجود دارد. 
فرآورده هاى  پتروشیمى،  محصوالت  جمله  از  محصوالت  انواع 
نفتى، برنج، گندم و داروهاى گاها وارداتى از ایران به کشورهاى 
براى  شرایطى  چنین  در  قطعا  لذا  مى شود  قاچاق  همسایه 
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جلوگیرى از هدر رفت منابع ارزى کشور، دولت مجبور است که 
کار  دولت،  اقدام  این  و  کند  اقدام  یارانه ها  اصالح  به  نسبت 
شجاعانه اى است. از طرف دیگر این ارز ترجیحى مانع از ایجاد و 
آن  قیمت گذارى  چون  مى گردد  کشور  در  کاالها  آن  تولید 

منطقى نیست و نمى توان با آن قیمت ها رقابت کرد.
دولت سیزدهم درست در زمانى دست به اصالحات اقتصادى زد 
که هنوز بر بازار و امور اقتصادى تسلط کافى نداشت اما چنان با 
قاطعیت از اصالحات یارانه اى سخن گفت و به مردم وعده داد 
افزایش  دیگرى  کاالى  هیچ  اساسى  کاالى  چند  از  غیر  به   که 

قیمت نخواهد داشت اما نتیجه کار خالف آن بود.
دولت در این راستا بر این باور بود که با حذف یارانه کاالهاى 
اساسى فقط 7 تا 14 درصد تورم اضافه مى شود، یعنى همان 
و  اما در عمل  قلم کاالى مدنظر دولت گران خواهد شد  چند 
جراحى  این  و  درنیامد!  آب  از  درست  ارزیابى ها  این  نتیجه 
تاکنون نه تنها به بهبود حال اقتصاد ایران کمکى نکرده بلکه بر 
افزایش فقر و حذف اقالم حیاتى از سفره هاى مردم دامن زده 

است.
و  رسیده  ماه   7 در  رشد  سطح  باالترین  به  نقدینگى  میزان 
نقدى»  «یارانه  جز  چیزى  «اقتصاد»  نام  به  بیمارى  «ُمرفین» 
نبوده که آن هم با تورم عمومى باال هر روز بیشتر از قبل «آب» 
این «جراحى» منتشر  از عملکرد  مى رود. هیچ گزارش خاصى 
نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» به چه موفقیت هایى 
از هر  اقتصاد، بیش  تاثیر این «جراحى» در  اما  دست یافته اند 

چیز، خود را در سفره مردم عادى نشان مى دهد.

روزهـا  این  ترجـیحى  ارز  حـذف  با  دولت  اقتصادى  جـراحى 
زخم هاى التیام نیافته بسیارى بر بدنه اقتصاد و جامعه بر جاى 
گذاشته است، متاسفانه بهانه حذف ارز 4200 تومانى دستاویز 
همین طور  و  اساسى  کاالهاى  قیمتى  رشد  براى  قدرتمندى 
و  نداشت  ارز  این  به  ارتباطى  هیچ  که  شد  کاالهایى  گرانى 
مشمول تخصیص هم نبودند. در واقع با تثبیت نرخ ارز 28 هزار 
و پانصد تومانى دولت سیزدهم در مسیر همان تصمیمات اشتباه 
دولت روحانى قدم مى گذارد فقط با تفاوت اینکه جاى 4200 را 

28500 مى گیرد.
بهینه سازى پرداخت یارانه ها در حالى به عنوان یک اقدام انقالبى 
در دولت سیزدهم تبلیغ شد که قرار بود یک قسمت از آن براى 
تولیدکنندگان  به  هم  دیگر  قسمت  شود؛  هزینه  تورم  جبران 
جهت رونق تولید داده  شود و از این طریق اشتغال به وجود  آید 
و در نهایت به جاى اینکه به چند دالل سود برساند، کل ایران  
منتفع کند اما بررسى ها نشان مى دهد که ظاهرا این اهداف هیچ

 کدام حاصل نشده است.
توزیع  جاى  به  کاالبرگ  توزیع  من  نظر  به  وضعیت  این  در 
نقدینگى براى حمایت از دهک هاى پایین ارجح  است و دولت با 
استفاده از روش هاى جدید و ابزارهاى دیجیتالى مى تواند کاال را 

به صورت هدفمند توزیع کند.
البته برخى فکر مى کنند که کاال برگ یا کوپن چیز بدى است، 
بنده هم کم و بیش موافقم و مشکالت ایجادى خود را دارد و 
لطماتى را به اقتصاد وارد مى سازد اما شما ببینید در حال حاضر 
بنزین سهمیه بندى است و بد نیست بنابراین در صـورت حـذف 

یارانه کاالهاى اسـاسـى مى توان در قالب کاال برگ براى مردم 
سهمیه  در نظر گرفت تا از کاالبرگ الکترونیکى بتوانند به تعداد 
دریافت  یارانه اى  قیمت  با  را  اساسى  کاالهاى  خانوار  جمعیت 

کنند. 
بر حل  مبنى  دولتى  و دستورات  تصمیمات  به  اجمالى  نگاهى 
مشکالت موانع حکایت از اقدامات شتاب زده از طرف دولتمردان 
دارد. همان طور که مشاهده مى شود دولت در ظرف مدت 6 ماه 
دستور مى دهد که فقر مطلق ریشه کن شود، یک میلیون واحد 
مسکونى در سال ساخته شود و یا سالى یک  میلیون شغل ایجاد 
نشان  تاکنون  وعده ها  و  این دستورات  تمامى  بررسى  اما  شود 
داده است که این شتاب در اجراى این اقدامات کارساز و عملى 
نیست و به هیچ عنوان کار کارشناسى و برنامه ریزى دقیق انجام 

نگرفته است!
دولت در اجراى این برنامه ها بهتر است کمى با برنامه و بررسى 
اجرایى  دستگاه هاى  به  به یک باره  اینکه  نه  کند  اقدام  بیشترى 
اعالم کند طى چند ماه فقر مطلق باید از بین برود، مگر مى توان 
در جامعه اى که میلیون ها نفر از جمعیتش زیرخط فقر هستند، 
یک  با  فقط  هم  آن  کرد،  پیاده  را  سیاستى  چنین  به یک باره 

دستور؟ 
تک نرخى کردن ارز هم یک سرى پیش درآمدهایى داشت که با 
شرایط امروز جامعه ما همخوانى نداشت چرا که براى تحقق این 
باشد.  ثبات داشته  باید  ارزى کشور  سیاست میزان درآمدهاى 
تا  باشد  ما  ارزى  با شرایط  متناسب  باید  ارزى  مبادالت  میزان 
بتوانیم ارز را تک نرخى کنیم، اما در فضایى که میزان درآمدهاى 
ارزى ما ثبات ندارد، نمى توان ارز را تک نرخى نگاه داشت، نحوه 
کار  به  نیاز  مختلف  کاالیى  گروه هاى  براى  ارز  فروش  و  خرید 

کارشناسانه ترى مى باشد که مغفول مانده است. 

افراد مطرح است  از  اینجا براى بسیارى  حال سوالى که 
و  تصمیمات  این  مسـئولیت  که  اسـت  موضوع  این 
دلیل  به  مردم  باید  چرا  و  کیست  با  غلط  سیاست هاى 

آزمون  و خطا عوارض این سیاست ها را پس بدهند؟
وضعیت اقتصادى به قدرى با مشکل مواجه است که هر اتفاقى 
در حوزه سیاست خارجى مى تواند بیشترین تاثیر را در کمترین 
زمان بر قیمت ها بگذارد. در کنار آن شاخص هاى اقتصادى هم 
حاکى از آن است که فعال نمى توان در انتظار تغییر مشخص و 

تعیین کننده اى در فضاى اقتصادى بود. 
پارامتر سیاست خارجى و تحوالت در حوزه دیپلماسى، نه تنها 
در ایران بلکه در هر کشورى روى مسائل اقتصادى، معیشتى و 
از  و...  توافق  دارد. جنـگ، صلح،  را  اثرات خود  تجارت جهانى 
مهم ترین عواملى هستند که تجارت جهانى را تحت تاثیر قرار 
مى دهند؛ کما  اینکه جنگ اوکراین هم تاثیراتى جدى را بر بازار 
انرژى و بر اقتصاد جهانى در حدود یک سال اخیر گذاشته است. 
پس بى شک نمى توان تاثیر پارامتر سیاست خارجى و تحوالت 

دیپلماتیک را نادیده گرفت. اما به باور من روند تورم و افزایش 
قیمت ها که در کشور شکل گرفته است، روندى است که صرفا 
در حال حاضر  واقعا  نیست.  خارجى  سیاست  پارامتر  از  متاثر 
حوزه  از  را  زیادى  تاثیر  کشور  معیشتى  و  اقتصادى  مشکل 
این  از  بهتر  نمى گیرد که هرچند مى توانست  سیاست خارجى 
بر  فرادولتى  نهادهاى  سنگین  سایه  اصلى  مشکل  اما  باشد 
همه  خالصه  و  اجتماع  فرهنگ،  دیپلماسى،  سیاست،  اقتصاد، 
امور کشور است. حضور این نهادهاى فرادولتى سبب شده است 
بخش خصوصى از تولید و سرمایه گذارى در داخل منصرف شود 
و در جهت کامال عکس، سرمایه خود را به بیرون از کشور برده 
است. شما به آمار خروج سرمایه از کشور در همین 17 ماهى که 
از روى کار آمدن دولت سیزدهم مى گذرد، نگاه کنید، مى بینید 
سرمایه  چون  چرا؟  است.  گرفته  خود  به  صعودى اى  روند  چه 

امیدوار نیست. 
ولى من بر این باورم که اگر کشور در مسیر اصالحات ساختارى 
قرار بگیرد، مى توان به برون رفت از وضعیت کنونى امیدوار بود. 
اقتصادى  حوزه  ساختارى  اصالحات  در  گام  اولین  من  نظر  به 
نهادهاى  خروج  کردم؛  اشاره  آن  به  که  است  نکته اى  همان 

فرادولتى از اقتصاد کشور.
در گام دوم دولت باید یک برنامه منسجم، دقیق، واقع بینانه و 
مبتنى بر اقتضائات کنونى کشور «براى ایجاد انسجام اجتماعى 
و سیاسى تعریف و تبیین کند». این مسئله سبب خواهد شد 
اعتماد عمومى ازدست  رفته مردم به برنامه هاى دولت بازگردد 
این  یعنى  است،  اصلى  علت  همان  معلول  نکته  این  خود  که 
بر  فرادولتى  نهادهاى  از همان سایه سنگین  ناشى  مسئله هم 
اقتصاد کشور است. اگر دست این نهادها از اقتصاد کشور کوتاه 
بخش  جوالن  براى  الزم  فضاى  و  بستر  خود به خود  شود، 
گام  فراهم مى شود.  تولید  و  در حوزه سرمایه گذارى  خصوصى 
و  بانکى  نظام  همین  اسـت.  ایران  در  بانکى  نظام  اصالح  سوم 
بانک ها و دخالت هاى گاه و بى گاه دولت در سیاست گذارى آنها، 
یکى از بزرگ ترین موانع در تخصیص اعتبارات به مردم هستند، 
چون منابع بسیار بزرگى در همین نظام بانکى حیف و میل شده 
این  و  است  شده  داده  افراد  برخى  به  کالنى  تسهیالت  است. 
بخش  به  تسهیالت  این  چون  باز نمى گردد،  هم  تسهیالت 
خصوصى صاحب صالحیت داده نشده است و همین صاحبان 
دوسـتان  و  خود  براى  را  تسـهیالت  این  که  بـوده اند  رانت 
ناترازى هاى  و  بودجه  کسرى هاى  دلیل  همین  به  برداشته اند. 
مختلف در اقتصاد بروز مى کند. همه این مسائل سبب مى شود 
دولت سهل ترین مسیر براى جبران کسرى بودجه یعنى افزایش 
نرخ ارز را انتخاب کند که عمال به بحران در اقتصاد دامن مى زند 
به  توجه  با  مى گذارد.  مردم  گردن  بر  را  بیشترى  مشکالت  و 
همین افزایش قیمتى که طى 17 ماه گذشته از روى کار آمدن 
دولت سیزدهم براى ارز شکل گرفته است، به احتمال زیاد در 
سال 1402 با کسرى بودجه بزرگ ترى دست به گریبان خواهیم 

ارز و  افزایـش بى رویه نرخ  اثر  بر  بود، چون هزینـه هاى دولت 
مهم تر از آن افزایش نرخ تورم در کشور در سال آینده با شدت 
این در حالى است که درآمدهاى  ادامه پیدا مى کند.  بیشترى 
دولت هم تراز و مساوى با این رشد تورمى نخواهد بود. بنابراین 
دولت در سال آینده با کسرى بودجه بزرگ ترى روبه رو خواهد 

بود.

عالوه بر بخش اقتصادى در سال 1401 بیشترین مشکالت 
در راه تولید در کدام حوزه ها بود؟

فساد، کاهش سرمایه هاى اجتماعى، تقویت مناسبات رانتى به 
تورم  کنار  در  مالى  بازارهاى  و  تجارت خارجى  در عرصه  ویژه 
افسار گسیخته و افزایش نرخ ارز با شوك هاى متعدد اقتصادى 

و تشدید بى ثباتى از مهم ترین موانع تولید در سال 1401 بود.
قبال هم در مصاحبه هایم گفتم که شرکت هاى ”شبه دولتى –
شبه خصوصى“ (خصولتى) از فضاى هرج و مرج اقتصاد کشور 
از  همـزمان  طور  به  چون  یافـته اند،  دسـت  کالنى  منفعت  به 
کسـب  براى  خصوصـى  بخـش  هم  و  دولتى  بخش  رانت هاى 
و  افـراد  این  ورود  مى کنند.  اسـتفاده  سـو  حداکثرى  منافع 
بخش  براى  مانع  جدى ترین  گذشـته،  سال هاى  طى  جریانات 
خصوصى واقعى بوده اسـت. در کنـار این ها برخى قوانین حاکم 
مالى، بانک ها و گمـرکى، رفع تعـهد ارزى و وفور بخـش نامـه ها 
با  بایستى  که  بودند  تولید  موانع  از  خلق الساعه  تعرفه هاى  و 
شناسایى این موارد حاکمیت به دنبال اصالح و کم کردن این 
مشکالت تالش کند. االن شاهد هستیم که مقام معظم رهبرى 
با  امیدوارانه،  «بخش خصوصى  که  مى کنند  اعالم  صراحت  به 
قدرت رقابت پذیرى باال و ریسک کم، در میدان اقتصادى نقش 
محور  باید  که  است  بخش خصوصى  این  و  کند  ایفا  را  اصلى 
واقعى توسعه و رشد اقتصادى کشور قرار گیرد چرا که کشور 
یک  این  شد.  نخواهد  اداره  خصوصى  بنگاه هاى  فعالیت  بدون 
دستور شرعى و حکومتى به قواى سه گانه کشور است ومنبع 
رفع  شاهد  که  خصوصى ها  بخش  ما  همه  براى  است  امیدى 
مشکالت پیش روى بخش خصوصى واقعى در سال جدید باشیم 
تا بتوانیم در کنار هم براى سربلندى و اقتدار مردم کشورمان 

تالش کنیم.

سال 1401 براى گروه صنعتى پارس ساختار چگونه بود؟
با  توانسـتیم  الهى  مـدد  بـا  هسـتیم  اتمـام  به  رو  که  سـالى 
را   الزم  تدابیر  مختلف  پیش بینى هاى  و  الزم  برنامه ریزى هاى 
ثمر  به  شاهد  و  بگیریم  پیش  در  مشکالت  با  مواجهه  از  قبل 
نشستن برخى از برنامه هاى چندین ساله گروه در طى این سال 
باشیم. راه اندازى آزمایشگاه مرجع تست سازه هاى انتقال نیرو در 
پارس ساختار به عنوان اولین آزمایشگاه مرجع بخش خصوصى 
در کل کشور یک کار بزرگ و پر اهمیتى بود که توانستیم با پى
دانش  و  تجهیزات  از  استفاده  و  همکاران  تالش هاى  و   گیرى 

بومى خود همکارانمان در گروه به این مهم دست یابیم. در کنار 
این مورد آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد گرم به موازات 
تحمل  با  هرچند  سرد  نورد  کارخانجات  احداث  کارهاى 
فشارهایى مضاعف،  اما امسال عملیاتى شد. در کنار این موارد 
با گذر از وضعیت بیمارى کرونا و رونق دوباره صنعت گردشگرى 
برنامه هاى توسعه اى هتل گسترش نیز با جدیت دنبال شد که 
بزودى خبرهاى خوبى نیز اعالم خواهیم کرد. در بخش کشت و 
به  کمک  دنبال  به  گرفته  انجام  ریل گذارى هاى  با  نیز  صنعت 
گسترش کشت گلخانه اى در کشور هستیم و در این خصوص 
طى سال گذشته چند پروژه احداث گلخانه در سراسر کشور را 
عملیاتى نموده و در کنار آن کار احداث بزرگترین گلخانه شیشه
 اى با کشت هیدروپونیک در خاورمیانه که توسط شرکت مانارام 
ارس در منطقه آزاد ارس در حال احداث است طبق برنامه پیش 
از  اعم  دولتى  موارد  برخى  همراهى  عدم  که  هرچند  مى رود. 
بروکراسى هاى زاید و عدم تعهد به عهد سازمان برنامه و بودجه 
و تخصیص  منابع از محل تبصره 18 على رغم ملى شمرده شدن 
طرح در کاهش سرعت این پروژه نقش داشته اما قطعا به کار 

خود ادامه خواهد داد.

سال جدید سال 1402 را چگونه ارزیابى مى فرمایید؟
سال نو براى گروه صنعتى پارس ساختار همراه با بهره بردارى از 
چند پروژه خواهد بود که این سال را به سالى شیرین و ماندگار 
در دفتر تاریخ این گروه صنعتى تبدیل خواهد کرد. با تالش ها و 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته و اصالح وضعیت اقتصادى کشور 
که امیدواریم به میدان دارى بخش خصوصى و نقش آفرینى آن 
و  به تخصص  توجه  با  پارس ساختار  منجر شود گروه صنعتى 
بهبود  و  اقتصادى  موفقیت  در  که  توانست  خواهد  تجربه خود 

شاخص رشد کشور تاثیر هرچند کوچک اما مثبتى بگذارد.

در آستانه سال جدید چه پیامى به همکارانمان دارید 
امسال  بهار طبیعت که  و  نوروز  فرار سیدن  و  اوال سال جدید 
تقارن پیدا کرده با بهار قرآن و ماه رمضان را تبریک و تهنیت 
با سرعتى مضاعف در  ان شاءاهللا در سال جدید هم  مى گویم. 
کنار هم اهداف ترسیم شده در هر شرکت دنبال مى شود و البته 
یقین داریم که راهى دشوار اما نه چندان طوالنى در پیش رو 
و  سازى  جارى  دستیابى،  که  مى نمایم  اذعان  داشت.  خواهیم 
و  آگاهانه  مشارکت  با  جز  زیربنایى  و  مهم  موارد  این  تداوم 
توان  و  دانش  با  امیدوارم  و  شد  نخواهد  محقق  جهادگرانه 
نیروهاى فعال و بهـره گیرى از تخصص و دانش بنیان، همچنین 
و  ایجاد ظرفیت هاى جدید  و  منابع  از  بهره بردارى هوشمندانه 
مقبول و صیانت از منابع پایه بتوانیم به افزایش بهره روى و تولید 
پایدار دست یابیم. به امید سربلندى مردم ایران عزیز در اعتالء 

و شکوفایى هر چه بیشتر کشور و نیل به روزهاى شیرین. 
از لطف و عنایت جنابعالى سپاسگزاریم.

نایب رییس گروه صنعتى پارس ساختار:

سال نو سالى ماندگار 
براى خانواده 
پارس ساختار خواهد بود

بحث  در  دولت  بزرگ  تصمیم  یک  با   1401 سال 
بیمار  اقتصاد  جراحى  و  شد  شروع  اقتصادى 
اکثریت  نظر  با  خردادماه  اواخر  از  کشورمان 
کارشناسان آغاز شد. اکنون با گذشت حدود 9

و  جامعه  سطح  در  تورم  باالى  رشد  شاهد  ماه 
بازار  در  ارز  قیمت  گسسته  افسار  افزایش 
هستیم. بى ثباتى قیمت ها در کنار بخشنامه هاى 
را  تولید  چرخ هاى  هم  متناقض  و  خلق الساعه 
که  اقتصادى  مشکالت  با  کشورمان  و  زده  قفل 
دشمنان و مستکبران طراحان اصلى آن هستند 
هستند  اما  میان  این  در  است.  مانده  درگیر 
همه  با  و  نمى کنند  خالى  را  میدان  که  افرادى 
توان بار سنگین مشکالت تولید و اشتغال را در 
این کشور به دوش مى کشند. در روزهاى پایانى 
سال در میان شلوغى هاى کارى برنامه هاى گروه 
مدیر  اباذر  دکتر  با  سال  پایان  مصاحبه  بدنبال 
ارشد اجرایى گروه صنعتى پارس ساختار بودیم 
که مثل همیشه با استقبال و روى باز ایشان براى 
این  ماحصل  شـدیم.  مواجه  پانار  با  مصاحبـه 

گفت  و گوى ما را مى خوانید:
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با عرض سالم و قدردانى که این فرصت را براى خوانندگان 
سال  روزهاى  واپسین  کارى  ترافیک  پر  روزهاى  در  پانار 
فراهم کردید. براى سوال اول تحلیل جنابعالى از موضوع 

جراحى اقتصاد در کشورمان شروع کنیم.
با سالم و تشکر از شما و همه خواننده هاى نشریه پانار. سال 97
و بعد از خروج ترامپ از برجام، وقتى دولت دوازدهم براى مقابله 
با روند فزاینده افزایش نرخ ارز، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانى 
کرد، این ارز متاسفانه باعث رانت، فساد، ویژه خوارى در اقتصاد 
ایران شد از همین رو دولت سیزدهم پس از روى کار آمدن با 

اصطالح جراحى اقتصادى تصمیم به حذف ارز ترجیحى گرفت.
در  اقتصادى  اصالحات  شاهد  پیشین  دولت هاى  در  که  هرچند 
پایان عمر آن ها بودیم اما در دولت سیزدهم این اتفاق در ابتداى 
یارانه  اصالح  با  رابطه  در  دولت  تصمیم  پیوست.  وقوع  به  کار 
نحوه  اما  اسـت  ضرورى  و  درسـت  کار  قطعا  اساسـى  کاالهاى 
برنامه ریزى، اطالع رسانى و قانع کردن افکار عمومى مبنى بر اینکه 
این کار به نفع مردم است داراى اهمیت است که متاسفانه در این 

زمینه انسجام و هماهنگى الزم ایجاد نشد.
ایران کشورى وسیع با 15 همسایه آبى و خاکى است که کنترل 
کامل مرزهاى آن براى جلوگیرى از قاچاق به راحتى امکان پذیر 
جمله  از  ایرانى  کاالهاى  که  هستیم  این  شاهد  لذا  و  نیست 
تولید آن  یا  واردات  براى  ارز دولتى  کاالهاى اساسى و دارو که 

صرف شده است به وفور در کشورهاى همسایه وجود دارد. 
فرآورده هاى  پتروشیمى،  محصوالت  جمله  از  محصوالت  انواع 
نفتى، برنج، گندم و داروهاى گاها وارداتى از ایران به کشورهاى 
براى  شرایطى  چنین  در  قطعا  لذا  مى شود  قاچاق  همسایه 
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جلوگیرى از هدر رفت منابع ارزى کشور، دولت مجبور است که 
کار  دولت،  اقدام  این  و  کند  اقدام  یارانه ها  اصالح  به  نسبت 
شجاعانه اى است. از طرف دیگر این ارز ترجیحى مانع از ایجاد و 
آن  قیمت گذارى  چون  مى گردد  کشور  در  کاالها  آن  تولید 

منطقى نیست و نمى توان با آن قیمت ها رقابت کرد.
دولت سیزدهم درست در زمانى دست به اصالحات اقتصادى زد 
که هنوز بر بازار و امور اقتصادى تسلط کافى نداشت اما چنان با 
قاطعیت از اصالحات یارانه اى سخن گفت و به مردم وعده داد 
افزایش  دیگرى  کاالى  هیچ  اساسى  کاالى  چند  از  غیر  به   که 

قیمت نخواهد داشت اما نتیجه کار خالف آن بود.
دولت در این راستا بر این باور بود که با حذف یارانه کاالهاى 
اساسى فقط 7 تا 14 درصد تورم اضافه مى شود، یعنى همان 
و  اما در عمل  قلم کاالى مدنظر دولت گران خواهد شد  چند 
جراحى  این  و  درنیامد!  آب  از  درست  ارزیابى ها  این  نتیجه 
تاکنون نه تنها به بهبود حال اقتصاد ایران کمکى نکرده بلکه بر 
افزایش فقر و حذف اقالم حیاتى از سفره هاى مردم دامن زده 

است.
و  رسیده  ماه   7 در  رشد  سطح  باالترین  به  نقدینگى  میزان 
نقدى»  «یارانه  جز  چیزى  «اقتصاد»  نام  به  بیمارى  «ُمرفین» 
نبوده که آن هم با تورم عمومى باال هر روز بیشتر از قبل «آب» 
این «جراحى» منتشر  از عملکرد  مى رود. هیچ گزارش خاصى 
نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» به چه موفقیت هایى 
از هر  اقتصاد، بیش  تاثیر این «جراحى» در  اما  دست یافته اند 

چیز، خود را در سفره مردم عادى نشان مى دهد.

روزهـا  این  ترجـیحى  ارز  حـذف  با  دولت  اقتصادى  جـراحى 
زخم هاى التیام نیافته بسیارى بر بدنه اقتصاد و جامعه بر جاى 
گذاشته است، متاسفانه بهانه حذف ارز 4200 تومانى دستاویز 
همین طور  و  اساسى  کاالهاى  قیمتى  رشد  براى  قدرتمندى 
و  نداشت  ارز  این  به  ارتباطى  هیچ  که  شد  کاالهایى  گرانى 
مشمول تخصیص هم نبودند. در واقع با تثبیت نرخ ارز 28 هزار 
و پانصد تومانى دولت سیزدهم در مسیر همان تصمیمات اشتباه 
دولت روحانى قدم مى گذارد فقط با تفاوت اینکه جاى 4200 را 

28500 مى گیرد.
بهینه سازى پرداخت یارانه ها در حالى به عنوان یک اقدام انقالبى 
در دولت سیزدهم تبلیغ شد که قرار بود یک قسمت از آن براى 
تولیدکنندگان  به  هم  دیگر  قسمت  شود؛  هزینه  تورم  جبران 
جهت رونق تولید داده  شود و از این طریق اشتغال به وجود  آید 
و در نهایت به جاى اینکه به چند دالل سود برساند، کل ایران  
منتفع کند اما بررسى ها نشان مى دهد که ظاهرا این اهداف هیچ

 کدام حاصل نشده است.
توزیع  جاى  به  کاالبرگ  توزیع  من  نظر  به  وضعیت  این  در 
نقدینگى براى حمایت از دهک هاى پایین ارجح  است و دولت با 
استفاده از روش هاى جدید و ابزارهاى دیجیتالى مى تواند کاال را 

به صورت هدفمند توزیع کند.
البته برخى فکر مى کنند که کاال برگ یا کوپن چیز بدى است، 
بنده هم کم و بیش موافقم و مشکالت ایجادى خود را دارد و 
لطماتى را به اقتصاد وارد مى سازد اما شما ببینید در حال حاضر 
بنزین سهمیه بندى است و بد نیست بنابراین در صـورت حـذف 

یارانه کاالهاى اسـاسـى مى توان در قالب کاال برگ براى مردم 
سهمیه  در نظر گرفت تا از کاالبرگ الکترونیکى بتوانند به تعداد 
دریافت  یارانه اى  قیمت  با  را  اساسى  کاالهاى  خانوار  جمعیت 

کنند. 
بر حل  مبنى  دولتى  و دستورات  تصمیمات  به  اجمالى  نگاهى 
مشکالت موانع حکایت از اقدامات شتاب زده از طرف دولتمردان 
دارد. همان طور که مشاهده مى شود دولت در ظرف مدت 6 ماه 
دستور مى دهد که فقر مطلق ریشه کن شود، یک میلیون واحد 
مسکونى در سال ساخته شود و یا سالى یک  میلیون شغل ایجاد 
نشان  تاکنون  وعده ها  و  این دستورات  تمامى  بررسى  اما  شود 
داده است که این شتاب در اجراى این اقدامات کارساز و عملى 
نیست و به هیچ عنوان کار کارشناسى و برنامه ریزى دقیق انجام 

نگرفته است!
دولت در اجراى این برنامه ها بهتر است کمى با برنامه و بررسى 
اجرایى  دستگاه هاى  به  به یک باره  اینکه  نه  کند  اقدام  بیشترى 
اعالم کند طى چند ماه فقر مطلق باید از بین برود، مگر مى توان 
در جامعه اى که میلیون ها نفر از جمعیتش زیرخط فقر هستند، 
یک  با  فقط  هم  آن  کرد،  پیاده  را  سیاستى  چنین  به یک باره 

دستور؟ 
تک نرخى کردن ارز هم یک سرى پیش درآمدهایى داشت که با 
شرایط امروز جامعه ما همخوانى نداشت چرا که براى تحقق این 
باشد.  ثبات داشته  باید  ارزى کشور  سیاست میزان درآمدهاى 
تا  باشد  ما  ارزى  با شرایط  متناسب  باید  ارزى  مبادالت  میزان 
بتوانیم ارز را تک نرخى کنیم، اما در فضایى که میزان درآمدهاى 
ارزى ما ثبات ندارد، نمى توان ارز را تک نرخى نگاه داشت، نحوه 
کار  به  نیاز  مختلف  کاالیى  گروه هاى  براى  ارز  فروش  و  خرید 

کارشناسانه ترى مى باشد که مغفول مانده است. 

افراد مطرح است  از  اینجا براى بسیارى  حال سوالى که 
و  تصمیمات  این  مسـئولیت  که  اسـت  موضوع  این 
دلیل  به  مردم  باید  چرا  و  کیست  با  غلط  سیاست هاى 

آزمون  و خطا عوارض این سیاست ها را پس بدهند؟
وضعیت اقتصادى به قدرى با مشکل مواجه است که هر اتفاقى 
در حوزه سیاست خارجى مى تواند بیشترین تاثیر را در کمترین 
زمان بر قیمت ها بگذارد. در کنار آن شاخص هاى اقتصادى هم 
حاکى از آن است که فعال نمى توان در انتظار تغییر مشخص و 

تعیین کننده اى در فضاى اقتصادى بود. 
پارامتر سیاست خارجى و تحوالت در حوزه دیپلماسى، نه تنها 
در ایران بلکه در هر کشورى روى مسائل اقتصادى، معیشتى و 
از  و...  توافق  دارد. جنـگ، صلح،  را  اثرات خود  تجارت جهانى 
مهم ترین عواملى هستند که تجارت جهانى را تحت تاثیر قرار 
مى دهند؛ کما  اینکه جنگ اوکراین هم تاثیراتى جدى را بر بازار 
انرژى و بر اقتصاد جهانى در حدود یک سال اخیر گذاشته است. 
پس بى شک نمى توان تاثیر پارامتر سیاست خارجى و تحوالت 

دیپلماتیک را نادیده گرفت. اما به باور من روند تورم و افزایش 
قیمت ها که در کشور شکل گرفته است، روندى است که صرفا 
در حال حاضر  واقعا  نیست.  خارجى  سیاست  پارامتر  از  متاثر 
حوزه  از  را  زیادى  تاثیر  کشور  معیشتى  و  اقتصادى  مشکل 
این  از  بهتر  نمى گیرد که هرچند مى توانست  سیاست خارجى 
بر  فرادولتى  نهادهاى  سنگین  سایه  اصلى  مشکل  اما  باشد 
همه  خالصه  و  اجتماع  فرهنگ،  دیپلماسى،  سیاست،  اقتصاد، 
امور کشور است. حضور این نهادهاى فرادولتى سبب شده است 
بخش خصوصى از تولید و سرمایه گذارى در داخل منصرف شود 
و در جهت کامال عکس، سرمایه خود را به بیرون از کشور برده 
است. شما به آمار خروج سرمایه از کشور در همین 17 ماهى که 
از روى کار آمدن دولت سیزدهم مى گذرد، نگاه کنید، مى بینید 
سرمایه  چون  چرا؟  است.  گرفته  خود  به  صعودى اى  روند  چه 

امیدوار نیست. 
ولى من بر این باورم که اگر کشور در مسیر اصالحات ساختارى 
قرار بگیرد، مى توان به برون رفت از وضعیت کنونى امیدوار بود. 
اقتصادى  حوزه  ساختارى  اصالحات  در  گام  اولین  من  نظر  به 
نهادهاى  خروج  کردم؛  اشاره  آن  به  که  است  نکته اى  همان 

فرادولتى از اقتصاد کشور.
در گام دوم دولت باید یک برنامه منسجم، دقیق، واقع بینانه و 
مبتنى بر اقتضائات کنونى کشور «براى ایجاد انسجام اجتماعى 
و سیاسى تعریف و تبیین کند». این مسئله سبب خواهد شد 
اعتماد عمومى ازدست  رفته مردم به برنامه هاى دولت بازگردد 
این  یعنى  است،  اصلى  علت  همان  معلول  نکته  این  خود  که 
بر  فرادولتى  نهادهاى  از همان سایه سنگین  ناشى  مسئله هم 
اقتصاد کشور است. اگر دست این نهادها از اقتصاد کشور کوتاه 
بخش  جوالن  براى  الزم  فضاى  و  بستر  خود به خود  شود، 
گام  فراهم مى شود.  تولید  و  در حوزه سرمایه گذارى  خصوصى 
و  بانکى  نظام  همین  اسـت.  ایران  در  بانکى  نظام  اصالح  سوم 
بانک ها و دخالت هاى گاه و بى گاه دولت در سیاست گذارى آنها، 
یکى از بزرگ ترین موانع در تخصیص اعتبارات به مردم هستند، 
چون منابع بسیار بزرگى در همین نظام بانکى حیف و میل شده 
این  و  است  شده  داده  افراد  برخى  به  کالنى  تسهیالت  است. 
بخش  به  تسهیالت  این  چون  باز نمى گردد،  هم  تسهیالت 
خصوصى صاحب صالحیت داده نشده است و همین صاحبان 
دوسـتان  و  خود  براى  را  تسـهیالت  این  که  بـوده اند  رانت 
ناترازى هاى  و  بودجه  کسرى هاى  دلیل  همین  به  برداشته اند. 
مختلف در اقتصاد بروز مى کند. همه این مسائل سبب مى شود 
دولت سهل ترین مسیر براى جبران کسرى بودجه یعنى افزایش 
نرخ ارز را انتخاب کند که عمال به بحران در اقتصاد دامن مى زند 
به  توجه  با  مى گذارد.  مردم  گردن  بر  را  بیشترى  مشکالت  و 
همین افزایش قیمتى که طى 17 ماه گذشته از روى کار آمدن 
دولت سیزدهم براى ارز شکل گرفته است، به احتمال زیاد در 
سال 1402 با کسرى بودجه بزرگ ترى دست به گریبان خواهیم 

ارز و  افزایـش بى رویه نرخ  اثر  بر  بود، چون هزینـه هاى دولت 
مهم تر از آن افزایش نرخ تورم در کشور در سال آینده با شدت 
این در حالى است که درآمدهاى  ادامه پیدا مى کند.  بیشترى 
دولت هم تراز و مساوى با این رشد تورمى نخواهد بود. بنابراین 
دولت در سال آینده با کسرى بودجه بزرگ ترى روبه رو خواهد 

بود.

عالوه بر بخش اقتصادى در سال 1401 بیشترین مشکالت 
در راه تولید در کدام حوزه ها بود؟

فساد، کاهش سرمایه هاى اجتماعى، تقویت مناسبات رانتى به 
تورم  کنار  در  مالى  بازارهاى  و  تجارت خارجى  در عرصه  ویژه 
افسار گسیخته و افزایش نرخ ارز با شوك هاى متعدد اقتصادى 

و تشدید بى ثباتى از مهم ترین موانع تولید در سال 1401 بود.
قبال هم در مصاحبه هایم گفتم که شرکت هاى ”شبه دولتى –
شبه خصوصى“ (خصولتى) از فضاى هرج و مرج اقتصاد کشور 
از  همـزمان  طور  به  چون  یافـته اند،  دسـت  کالنى  منفعت  به 
کسـب  براى  خصوصـى  بخـش  هم  و  دولتى  بخش  رانت هاى 
و  افـراد  این  ورود  مى کنند.  اسـتفاده  سـو  حداکثرى  منافع 
بخش  براى  مانع  جدى ترین  گذشـته،  سال هاى  طى  جریانات 
خصوصى واقعى بوده اسـت. در کنـار این ها برخى قوانین حاکم 
مالى، بانک ها و گمـرکى، رفع تعـهد ارزى و وفور بخـش نامـه ها 
با  بایستى  که  بودند  تولید  موانع  از  خلق الساعه  تعرفه هاى  و 
شناسایى این موارد حاکمیت به دنبال اصالح و کم کردن این 
مشکالت تالش کند. االن شاهد هستیم که مقام معظم رهبرى 
با  امیدوارانه،  «بخش خصوصى  که  مى کنند  اعالم  صراحت  به 
قدرت رقابت پذیرى باال و ریسک کم، در میدان اقتصادى نقش 
محور  باید  که  است  بخش خصوصى  این  و  کند  ایفا  را  اصلى 
واقعى توسعه و رشد اقتصادى کشور قرار گیرد چرا که کشور 
یک  این  شد.  نخواهد  اداره  خصوصى  بنگاه هاى  فعالیت  بدون 
دستور شرعى و حکومتى به قواى سه گانه کشور است ومنبع 
رفع  شاهد  که  خصوصى ها  بخش  ما  همه  براى  است  امیدى 
مشکالت پیش روى بخش خصوصى واقعى در سال جدید باشیم 
تا بتوانیم در کنار هم براى سربلندى و اقتدار مردم کشورمان 

تالش کنیم.

سال 1401 براى گروه صنعتى پارس ساختار چگونه بود؟
با  توانسـتیم  الهى  مـدد  بـا  هسـتیم  اتمـام  به  رو  که  سـالى 
را   الزم  تدابیر  مختلف  پیش بینى هاى  و  الزم  برنامه ریزى هاى 
ثمر  به  شاهد  و  بگیریم  پیش  در  مشکالت  با  مواجهه  از  قبل 
نشستن برخى از برنامه هاى چندین ساله گروه در طى این سال 
باشیم. راه اندازى آزمایشگاه مرجع تست سازه هاى انتقال نیرو در 
پارس ساختار به عنوان اولین آزمایشگاه مرجع بخش خصوصى 
در کل کشور یک کار بزرگ و پر اهمیتى بود که توانستیم با پى
دانش  و  تجهیزات  از  استفاده  و  همکاران  تالش هاى  و   گیرى 

بومى خود همکارانمان در گروه به این مهم دست یابیم. در کنار 
این مورد آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد گرم به موازات 
تحمل  با  هرچند  سرد  نورد  کارخانجات  احداث  کارهاى 
فشارهایى مضاعف،  اما امسال عملیاتى شد. در کنار این موارد 
با گذر از وضعیت بیمارى کرونا و رونق دوباره صنعت گردشگرى 
برنامه هاى توسعه اى هتل گسترش نیز با جدیت دنبال شد که 
بزودى خبرهاى خوبى نیز اعالم خواهیم کرد. در بخش کشت و 
به  کمک  دنبال  به  گرفته  انجام  ریل گذارى هاى  با  نیز  صنعت 
گسترش کشت گلخانه اى در کشور هستیم و در این خصوص 
طى سال گذشته چند پروژه احداث گلخانه در سراسر کشور را 
عملیاتى نموده و در کنار آن کار احداث بزرگترین گلخانه شیشه
 اى با کشت هیدروپونیک در خاورمیانه که توسط شرکت مانارام 
ارس در منطقه آزاد ارس در حال احداث است طبق برنامه پیش 
از  اعم  دولتى  موارد  برخى  همراهى  عدم  که  هرچند  مى رود. 
بروکراسى هاى زاید و عدم تعهد به عهد سازمان برنامه و بودجه 
و تخصیص  منابع از محل تبصره 18 على رغم ملى شمرده شدن 
طرح در کاهش سرعت این پروژه نقش داشته اما قطعا به کار 

خود ادامه خواهد داد.

سال جدید سال 1402 را چگونه ارزیابى مى فرمایید؟
سال نو براى گروه صنعتى پارس ساختار همراه با بهره بردارى از 
چند پروژه خواهد بود که این سال را به سالى شیرین و ماندگار 
در دفتر تاریخ این گروه صنعتى تبدیل خواهد کرد. با تالش ها و 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته و اصالح وضعیت اقتصادى کشور 
که امیدواریم به میدان دارى بخش خصوصى و نقش آفرینى آن 
و  به تخصص  توجه  با  پارس ساختار  منجر شود گروه صنعتى 
بهبود  و  اقتصادى  موفقیت  در  که  توانست  خواهد  تجربه خود 

شاخص رشد کشور تاثیر هرچند کوچک اما مثبتى بگذارد.

در آستانه سال جدید چه پیامى به همکارانمان دارید 
امسال  بهار طبیعت که  و  نوروز  فرار سیدن  و  اوال سال جدید 
تقارن پیدا کرده با بهار قرآن و ماه رمضان را تبریک و تهنیت 
با سرعتى مضاعف در  ان شاءاهللا در سال جدید هم  مى گویم. 
کنار هم اهداف ترسیم شده در هر شرکت دنبال مى شود و البته 
یقین داریم که راهى دشوار اما نه چندان طوالنى در پیش رو 
و  سازى  جارى  دستیابى،  که  مى نمایم  اذعان  داشت.  خواهیم 
و  آگاهانه  مشارکت  با  جز  زیربنایى  و  مهم  موارد  این  تداوم 
توان  و  دانش  با  امیدوارم  و  شد  نخواهد  محقق  جهادگرانه 
نیروهاى فعال و بهـره گیرى از تخصص و دانش بنیان، همچنین 
و  ایجاد ظرفیت هاى جدید  و  منابع  از  بهره بردارى هوشمندانه 
مقبول و صیانت از منابع پایه بتوانیم به افزایش بهره روى و تولید 
پایدار دست یابیم. به امید سربلندى مردم ایران عزیز در اعتالء 

و شکوفایى هر چه بیشتر کشور و نیل به روزهاى شیرین. 
از لطف و عنایت جنابعالى سپاسگزاریم.



با عرض سالم و قدردانى که این فرصت را براى خوانندگان 
سال  روزهاى  واپسین  کارى  ترافیک  پر  روزهاى  در  پانار 
فراهم کردید. براى سوال اول تحلیل جنابعالى از موضوع 

جراحى اقتصاد در کشورمان شروع کنیم.
با سالم و تشکر از شما و همه خواننده هاى نشریه پانار. سال 97
و بعد از خروج ترامپ از برجام، وقتى دولت دوازدهم براى مقابله 
با روند فزاینده افزایش نرخ ارز، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانى 
کرد، این ارز متاسفانه باعث رانت، فساد، ویژه خوارى در اقتصاد 
ایران شد از همین رو دولت سیزدهم پس از روى کار آمدن با 

اصطالح جراحى اقتصادى تصمیم به حذف ارز ترجیحى گرفت.
در  اقتصادى  اصالحات  شاهد  پیشین  دولت هاى  در  که  هرچند 
پایان عمر آن ها بودیم اما در دولت سیزدهم این اتفاق در ابتداى 
یارانه  اصالح  با  رابطه  در  دولت  تصمیم  پیوست.  وقوع  به  کار 
نحوه  اما  اسـت  ضرورى  و  درسـت  کار  قطعا  اساسـى  کاالهاى 
برنامه ریزى، اطالع رسانى و قانع کردن افکار عمومى مبنى بر اینکه 
این کار به نفع مردم است داراى اهمیت است که متاسفانه در این 

زمینه انسجام و هماهنگى الزم ایجاد نشد.
ایران کشورى وسیع با 15 همسایه آبى و خاکى است که کنترل 
کامل مرزهاى آن براى جلوگیرى از قاچاق به راحتى امکان پذیر 
جمله  از  ایرانى  کاالهاى  که  هستیم  این  شاهد  لذا  و  نیست 
تولید آن  یا  واردات  براى  ارز دولتى  کاالهاى اساسى و دارو که 

صرف شده است به وفور در کشورهاى همسایه وجود دارد. 
فرآورده هاى  پتروشیمى،  محصوالت  جمله  از  محصوالت  انواع 
نفتى، برنج، گندم و داروهاى گاها وارداتى از ایران به کشورهاى 
براى  شرایطى  چنین  در  قطعا  لذا  مى شود  قاچاق  همسایه 
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جلوگیرى از هدر رفت منابع ارزى کشور، دولت مجبور است که 
کار  دولت،  اقدام  این  و  کند  اقدام  یارانه ها  اصالح  به  نسبت 
شجاعانه اى است. از طرف دیگر این ارز ترجیحى مانع از ایجاد و 
آن  قیمت گذارى  چون  مى گردد  کشور  در  کاالها  آن  تولید 

منطقى نیست و نمى توان با آن قیمت ها رقابت کرد.
دولت سیزدهم درست در زمانى دست به اصالحات اقتصادى زد 
که هنوز بر بازار و امور اقتصادى تسلط کافى نداشت اما چنان با 
قاطعیت از اصالحات یارانه اى سخن گفت و به مردم وعده داد 
افزایش  دیگرى  کاالى  هیچ  اساسى  کاالى  چند  از  غیر  به   که 

قیمت نخواهد داشت اما نتیجه کار خالف آن بود.
دولت در این راستا بر این باور بود که با حذف یارانه کاالهاى 
اساسى فقط 7 تا 14 درصد تورم اضافه مى شود، یعنى همان 
و  اما در عمل  قلم کاالى مدنظر دولت گران خواهد شد  چند 
جراحى  این  و  درنیامد!  آب  از  درست  ارزیابى ها  این  نتیجه 
تاکنون نه تنها به بهبود حال اقتصاد ایران کمکى نکرده بلکه بر 
افزایش فقر و حذف اقالم حیاتى از سفره هاى مردم دامن زده 

است.
و  رسیده  ماه   7 در  رشد  سطح  باالترین  به  نقدینگى  میزان 
نقدى»  «یارانه  جز  چیزى  «اقتصاد»  نام  به  بیمارى  «ُمرفین» 
نبوده که آن هم با تورم عمومى باال هر روز بیشتر از قبل «آب» 
این «جراحى» منتشر  از عملکرد  مى رود. هیچ گزارش خاصى 
نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» به چه موفقیت هایى 
از هر  اقتصاد، بیش  تاثیر این «جراحى» در  اما  دست یافته اند 

چیز، خود را در سفره مردم عادى نشان مى دهد.

روزهـا  این  ترجـیحى  ارز  حـذف  با  دولت  اقتصادى  جـراحى 
زخم هاى التیام نیافته بسیارى بر بدنه اقتصاد و جامعه بر جاى 
گذاشته است، متاسفانه بهانه حذف ارز 4200 تومانى دستاویز 
همین طور  و  اساسى  کاالهاى  قیمتى  رشد  براى  قدرتمندى 
و  نداشت  ارز  این  به  ارتباطى  هیچ  که  شد  کاالهایى  گرانى 
مشمول تخصیص هم نبودند. در واقع با تثبیت نرخ ارز 28 هزار 
و پانصد تومانى دولت سیزدهم در مسیر همان تصمیمات اشتباه 
دولت روحانى قدم مى گذارد فقط با تفاوت اینکه جاى 4200 را 

28500 مى گیرد.
بهینه سازى پرداخت یارانه ها در حالى به عنوان یک اقدام انقالبى 
در دولت سیزدهم تبلیغ شد که قرار بود یک قسمت از آن براى 
تولیدکنندگان  به  هم  دیگر  قسمت  شود؛  هزینه  تورم  جبران 
جهت رونق تولید داده  شود و از این طریق اشتغال به وجود  آید 
و در نهایت به جاى اینکه به چند دالل سود برساند، کل ایران  
منتفع کند اما بررسى ها نشان مى دهد که ظاهرا این اهداف هیچ

 کدام حاصل نشده است.
توزیع  جاى  به  کاالبرگ  توزیع  من  نظر  به  وضعیت  این  در 
نقدینگى براى حمایت از دهک هاى پایین ارجح  است و دولت با 
استفاده از روش هاى جدید و ابزارهاى دیجیتالى مى تواند کاال را 

به صورت هدفمند توزیع کند.
البته برخى فکر مى کنند که کاال برگ یا کوپن چیز بدى است، 
بنده هم کم و بیش موافقم و مشکالت ایجادى خود را دارد و 
لطماتى را به اقتصاد وارد مى سازد اما شما ببینید در حال حاضر 
بنزین سهمیه بندى است و بد نیست بنابراین در صـورت حـذف 

یارانه کاالهاى اسـاسـى مى توان در قالب کاال برگ براى مردم 
سهمیه  در نظر گرفت تا از کاالبرگ الکترونیکى بتوانند به تعداد 
دریافت  یارانه اى  قیمت  با  را  اساسى  کاالهاى  خانوار  جمعیت 

کنند. 
بر حل  مبنى  دولتى  و دستورات  تصمیمات  به  اجمالى  نگاهى 
مشکالت موانع حکایت از اقدامات شتاب زده از طرف دولتمردان 
دارد. همان طور که مشاهده مى شود دولت در ظرف مدت 6 ماه 
دستور مى دهد که فقر مطلق ریشه کن شود، یک میلیون واحد 
مسکونى در سال ساخته شود و یا سالى یک  میلیون شغل ایجاد 
نشان  تاکنون  وعده ها  و  این دستورات  تمامى  بررسى  اما  شود 
داده است که این شتاب در اجراى این اقدامات کارساز و عملى 
نیست و به هیچ عنوان کار کارشناسى و برنامه ریزى دقیق انجام 

نگرفته است!
دولت در اجراى این برنامه ها بهتر است کمى با برنامه و بررسى 
اجرایى  دستگاه هاى  به  به یک باره  اینکه  نه  کند  اقدام  بیشترى 
اعالم کند طى چند ماه فقر مطلق باید از بین برود، مگر مى توان 
در جامعه اى که میلیون ها نفر از جمعیتش زیرخط فقر هستند، 
یک  با  فقط  هم  آن  کرد،  پیاده  را  سیاستى  چنین  به یک باره 

دستور؟ 
تک نرخى کردن ارز هم یک سرى پیش درآمدهایى داشت که با 
شرایط امروز جامعه ما همخوانى نداشت چرا که براى تحقق این 
باشد.  ثبات داشته  باید  ارزى کشور  سیاست میزان درآمدهاى 
تا  باشد  ما  ارزى  با شرایط  متناسب  باید  ارزى  مبادالت  میزان 
بتوانیم ارز را تک نرخى کنیم، اما در فضایى که میزان درآمدهاى 
ارزى ما ثبات ندارد، نمى توان ارز را تک نرخى نگاه داشت، نحوه 
کار  به  نیاز  مختلف  کاالیى  گروه هاى  براى  ارز  فروش  و  خرید 

کارشناسانه ترى مى باشد که مغفول مانده است. 

افراد مطرح است  از  اینجا براى بسیارى  حال سوالى که 
و  تصمیمات  این  مسـئولیت  که  اسـت  موضوع  این 
دلیل  به  مردم  باید  چرا  و  کیست  با  غلط  سیاست هاى 

آزمون  و خطا عوارض این سیاست ها را پس بدهند؟
وضعیت اقتصادى به قدرى با مشکل مواجه است که هر اتفاقى 
در حوزه سیاست خارجى مى تواند بیشترین تاثیر را در کمترین 
زمان بر قیمت ها بگذارد. در کنار آن شاخص هاى اقتصادى هم 
حاکى از آن است که فعال نمى توان در انتظار تغییر مشخص و 

تعیین کننده اى در فضاى اقتصادى بود. 
پارامتر سیاست خارجى و تحوالت در حوزه دیپلماسى، نه تنها 
در ایران بلکه در هر کشورى روى مسائل اقتصادى، معیشتى و 
از  و...  توافق  دارد. جنـگ، صلح،  را  اثرات خود  تجارت جهانى 
مهم ترین عواملى هستند که تجارت جهانى را تحت تاثیر قرار 
مى دهند؛ کما  اینکه جنگ اوکراین هم تاثیراتى جدى را بر بازار 
انرژى و بر اقتصاد جهانى در حدود یک سال اخیر گذاشته است. 
پس بى شک نمى توان تاثیر پارامتر سیاست خارجى و تحوالت 

دیپلماتیک را نادیده گرفت. اما به باور من روند تورم و افزایش 
قیمت ها که در کشور شکل گرفته است، روندى است که صرفا 
در حال حاضر  واقعا  نیست.  خارجى  سیاست  پارامتر  از  متاثر 
حوزه  از  را  زیادى  تاثیر  کشور  معیشتى  و  اقتصادى  مشکل 
این  از  بهتر  نمى گیرد که هرچند مى توانست  سیاست خارجى 
بر  فرادولتى  نهادهاى  سنگین  سایه  اصلى  مشکل  اما  باشد 
همه  خالصه  و  اجتماع  فرهنگ،  دیپلماسى،  سیاست،  اقتصاد، 
امور کشور است. حضور این نهادهاى فرادولتى سبب شده است 
بخش خصوصى از تولید و سرمایه گذارى در داخل منصرف شود 
و در جهت کامال عکس، سرمایه خود را به بیرون از کشور برده 
است. شما به آمار خروج سرمایه از کشور در همین 17 ماهى که 
از روى کار آمدن دولت سیزدهم مى گذرد، نگاه کنید، مى بینید 
سرمایه  چون  چرا؟  است.  گرفته  خود  به  صعودى اى  روند  چه 

امیدوار نیست. 
ولى من بر این باورم که اگر کشور در مسیر اصالحات ساختارى 
قرار بگیرد، مى توان به برون رفت از وضعیت کنونى امیدوار بود. 
اقتصادى  حوزه  ساختارى  اصالحات  در  گام  اولین  من  نظر  به 
نهادهاى  خروج  کردم؛  اشاره  آن  به  که  است  نکته اى  همان 

فرادولتى از اقتصاد کشور.
در گام دوم دولت باید یک برنامه منسجم، دقیق، واقع بینانه و 
مبتنى بر اقتضائات کنونى کشور «براى ایجاد انسجام اجتماعى 
و سیاسى تعریف و تبیین کند». این مسئله سبب خواهد شد 
اعتماد عمومى ازدست  رفته مردم به برنامه هاى دولت بازگردد 
این  یعنى  است،  اصلى  علت  همان  معلول  نکته  این  خود  که 
بر  فرادولتى  نهادهاى  از همان سایه سنگین  ناشى  مسئله هم 
اقتصاد کشور است. اگر دست این نهادها از اقتصاد کشور کوتاه 
بخش  جوالن  براى  الزم  فضاى  و  بستر  خود به خود  شود، 
گام  فراهم مى شود.  تولید  و  در حوزه سرمایه گذارى  خصوصى 
و  بانکى  نظام  همین  اسـت.  ایران  در  بانکى  نظام  اصالح  سوم 
بانک ها و دخالت هاى گاه و بى گاه دولت در سیاست گذارى آنها، 
یکى از بزرگ ترین موانع در تخصیص اعتبارات به مردم هستند، 
چون منابع بسیار بزرگى در همین نظام بانکى حیف و میل شده 
این  و  است  شده  داده  افراد  برخى  به  کالنى  تسهیالت  است. 
بخش  به  تسهیالت  این  چون  باز نمى گردد،  هم  تسهیالت 
خصوصى صاحب صالحیت داده نشده است و همین صاحبان 
دوسـتان  و  خود  براى  را  تسـهیالت  این  که  بـوده اند  رانت 
ناترازى هاى  و  بودجه  کسرى هاى  دلیل  همین  به  برداشته اند. 
مختلف در اقتصاد بروز مى کند. همه این مسائل سبب مى شود 
دولت سهل ترین مسیر براى جبران کسرى بودجه یعنى افزایش 
نرخ ارز را انتخاب کند که عمال به بحران در اقتصاد دامن مى زند 
به  توجه  با  مى گذارد.  مردم  گردن  بر  را  بیشترى  مشکالت  و 
همین افزایش قیمتى که طى 17 ماه گذشته از روى کار آمدن 
دولت سیزدهم براى ارز شکل گرفته است، به احتمال زیاد در 
سال 1402 با کسرى بودجه بزرگ ترى دست به گریبان خواهیم 

ارز و  افزایـش بى رویه نرخ  اثر  بر  بود، چون هزینـه هاى دولت 
مهم تر از آن افزایش نرخ تورم در کشور در سال آینده با شدت 
این در حالى است که درآمدهاى  ادامه پیدا مى کند.  بیشترى 
دولت هم تراز و مساوى با این رشد تورمى نخواهد بود. بنابراین 
دولت در سال آینده با کسرى بودجه بزرگ ترى روبه رو خواهد 

بود.

عالوه بر بخش اقتصادى در سال 1401 بیشترین مشکالت 
در راه تولید در کدام حوزه ها بود؟

فساد، کاهش سرمایه هاى اجتماعى، تقویت مناسبات رانتى به 
تورم  کنار  در  مالى  بازارهاى  و  تجارت خارجى  در عرصه  ویژه 
افسار گسیخته و افزایش نرخ ارز با شوك هاى متعدد اقتصادى 

و تشدید بى ثباتى از مهم ترین موانع تولید در سال 1401 بود.
قبال هم در مصاحبه هایم گفتم که شرکت هاى ”شبه دولتى –

شبه خصوصى“ (خصولتى) از فضاى هرج و مرج اقتصاد کشور 
از  همـزمان  طور  به  چون  یافـته اند،  دسـت  کالنى  منفعت  به 
کسـب  براى  خصوصـى  بخـش  هم  و  دولتى  بخش  رانت هاى 
و  افـراد  این  ورود  مى کنند.  اسـتفاده  سـو  حداکثرى  منافع 
بخش  براى  مانع  جدى ترین  گذشـته،  سال هاى  طى  جریانات 
خصوصى واقعى بوده اسـت. در کنـار این ها برخى قوانین حاکم 
مالى، بانک ها و گمـرکى، رفع تعـهد ارزى و وفور بخـش نامـه ها 
با  بایستى  که  بودند  تولید  موانع  از  خلق الساعه  تعرفه هاى  و 
شناسایى این موارد حاکمیت به دنبال اصالح و کم کردن این 
مشکالت تالش کند. االن شاهد هستیم که مقام معظم رهبرى 
با  امیدوارانه،  «بخش خصوصى  که  مى کنند  اعالم  صراحت  به 
قدرت رقابت پذیرى باال و ریسک کم، در میدان اقتصادى نقش 
محور  باید  که  است  بخش خصوصى  این  و  کند  ایفا  را  اصلى 
واقعى توسعه و رشد اقتصادى کشور قرار گیرد چرا که کشور 
یک  این  شد.  نخواهد  اداره  خصوصى  بنگاه هاى  فعالیت  بدون 
دستور شرعى و حکومتى به قواى سه گانه کشور است ومنبع 
رفع  شاهد  که  خصوصى ها  بخش  ما  همه  براى  است  امیدى 
مشکالت پیش روى بخش خصوصى واقعى در سال جدید باشیم 
تا بتوانیم در کنار هم براى سربلندى و اقتدار مردم کشورمان 

تالش کنیم.

سال 1401 براى گروه صنعتى پارس ساختار چگونه بود؟
با  توانسـتیم  الهى  مـدد  بـا  هسـتیم  اتمـام  به  رو  که  سـالى 
را   الزم  تدابیر  مختلف  پیش بینى هاى  و  الزم  برنامه ریزى هاى 
ثمر  به  شاهد  و  بگیریم  پیش  در  مشکالت  با  مواجهه  از  قبل 
نشستن برخى از برنامه هاى چندین ساله گروه در طى این سال 
باشیم. راه اندازى آزمایشگاه مرجع تست سازه هاى انتقال نیرو در 
پارس ساختار به عنوان اولین آزمایشگاه مرجع بخش خصوصى 
در کل کشور یک کار بزرگ و پر اهمیتى بود که توانستیم با پى

دانش  و  تجهیزات  از  استفاده  و  همکاران  تالش هاى  و   گیرى 

بومى خود همکارانمان در گروه به این مهم دست یابیم. در کنار 
این مورد آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد گرم به موازات 
تحمل  با  هرچند  سرد  نورد  کارخانجات  احداث  کارهاى 
فشارهایى مضاعف،  اما امسال عملیاتى شد. در کنار این موارد 
با گذر از وضعیت بیمارى کرونا و رونق دوباره صنعت گردشگرى 
برنامه هاى توسعه اى هتل گسترش نیز با جدیت دنبال شد که 
بزودى خبرهاى خوبى نیز اعالم خواهیم کرد. در بخش کشت و 
به  کمک  دنبال  به  گرفته  انجام  ریل گذارى هاى  با  نیز  صنعت 
گسترش کشت گلخانه اى در کشور هستیم و در این خصوص 
طى سال گذشته چند پروژه احداث گلخانه در سراسر کشور را 
عملیاتى نموده و در کنار آن کار احداث بزرگترین گلخانه شیشه
 اى با کشت هیدروپونیک در خاورمیانه که توسط شرکت مانارام 
ارس در منطقه آزاد ارس در حال احداث است طبق برنامه پیش 
از  اعم  دولتى  موارد  برخى  همراهى  عدم  که  هرچند  مى رود. 
بروکراسى هاى زاید و عدم تعهد به عهد سازمان برنامه و بودجه 
و تخصیص  منابع از محل تبصره 18 على رغم ملى شمرده شدن 
طرح در کاهش سرعت این پروژه نقش داشته اما قطعا به کار 

خود ادامه خواهد داد.

سال جدید سال 1402 را چگونه ارزیابى مى فرمایید؟
سال نو براى گروه صنعتى پارس ساختار همراه با بهره بردارى از 
چند پروژه خواهد بود که این سال را به سالى شیرین و ماندگار 
در دفتر تاریخ این گروه صنعتى تبدیل خواهد کرد. با تالش ها و 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته و اصالح وضعیت اقتصادى کشور 
که امیدواریم به میدان دارى بخش خصوصى و نقش آفرینى آن 
و  به تخصص  توجه  با  پارس ساختار  منجر شود گروه صنعتى 
بهبود  و  اقتصادى  موفقیت  در  که  توانست  خواهد  تجربه خود 

شاخص رشد کشور تاثیر هرچند کوچک اما مثبتى بگذارد.

در آستانه سال جدید چه پیامى به همکارانمان دارید 
امسال  بهار طبیعت که  و  نوروز  فرار سیدن  و  اوال سال جدید 
تقارن پیدا کرده با بهار قرآن و ماه رمضان را تبریک و تهنیت 
با سرعتى مضاعف در  ان شاءاهللا در سال جدید هم  مى گویم. 
کنار هم اهداف ترسیم شده در هر شرکت دنبال مى شود و البته 
یقین داریم که راهى دشوار اما نه چندان طوالنى در پیش رو 
و  سازى  جارى  دستیابى،  که  مى نمایم  اذعان  داشت.  خواهیم 
و  آگاهانه  مشارکت  با  جز  زیربنایى  و  مهم  موارد  این  تداوم 
توان  و  دانش  با  امیدوارم  و  شد  نخواهد  محقق  جهادگرانه 
نیروهاى فعال و بهـره گیرى از تخصص و دانش بنیان، همچنین 
و  ایجاد ظرفیت هاى جدید  و  منابع  از  بهره بردارى هوشمندانه 
مقبول و صیانت از منابع پایه بتوانیم به افزایش بهره روى و تولید 
پایدار دست یابیم. به امید سربلندى مردم ایران عزیز در اعتالء 

و شکوفایى هر چه بیشتر کشور و نیل به روزهاى شیرین. 
از لطف و عنایت جنابعالى سپاسگزاریم.



با عرض سالم و قدردانى که این فرصت را براى خوانندگان 
سال  روزهاى  واپسین  کارى  ترافیک  پر  روزهاى  در  پانار 
فراهم کردید. براى سوال اول تحلیل جنابعالى از موضوع 

جراحى اقتصاد در کشورمان شروع کنیم.
با سالم و تشکر از شما و همه خواننده هاى نشریه پانار. سال 97
و بعد از خروج ترامپ از برجام، وقتى دولت دوازدهم براى مقابله 
با روند فزاینده افزایش نرخ ارز، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانى 
کرد، این ارز متاسفانه باعث رانت، فساد، ویژه خوارى در اقتصاد 
ایران شد از همین رو دولت سیزدهم پس از روى کار آمدن با 

اصطالح جراحى اقتصادى تصمیم به حذف ارز ترجیحى گرفت.
در  اقتصادى  اصالحات  شاهد  پیشین  دولت هاى  در  که  هرچند 
پایان عمر آن ها بودیم اما در دولت سیزدهم این اتفاق در ابتداى 
یارانه  اصالح  با  رابطه  در  دولت  تصمیم  پیوست.  وقوع  به  کار 
نحوه  اما  اسـت  ضرورى  و  درسـت  کار  قطعا  اساسـى  کاالهاى 
برنامه ریزى، اطالع رسانى و قانع کردن افکار عمومى مبنى بر اینکه 
این کار به نفع مردم است داراى اهمیت است که متاسفانه در این 

زمینه انسجام و هماهنگى الزم ایجاد نشد.
ایران کشورى وسیع با 15 همسایه آبى و خاکى است که کنترل 
کامل مرزهاى آن براى جلوگیرى از قاچاق به راحتى امکان پذیر 
جمله  از  ایرانى  کاالهاى  که  هستیم  این  شاهد  لذا  و  نیست 
تولید آن  یا  واردات  براى  ارز دولتى  کاالهاى اساسى و دارو که 

صرف شده است به وفور در کشورهاى همسایه وجود دارد. 
فرآورده هاى  پتروشیمى،  محصوالت  جمله  از  محصوالت  انواع 
نفتى، برنج، گندم و داروهاى گاها وارداتى از ایران به کشورهاى 
براى  شرایطى  چنین  در  قطعا  لذا  مى شود  قاچاق  همسایه 
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جلوگیرى از هدر رفت منابع ارزى کشور، دولت مجبور است که 
کار  دولت،  اقدام  این  و  کند  اقدام  یارانه ها  اصالح  به  نسبت 
شجاعانه اى است. از طرف دیگر این ارز ترجیحى مانع از ایجاد و 
آن  قیمت گذارى  چون  مى گردد  کشور  در  کاالها  آن  تولید 

منطقى نیست و نمى توان با آن قیمت ها رقابت کرد.
دولت سیزدهم درست در زمانى دست به اصالحات اقتصادى زد 
که هنوز بر بازار و امور اقتصادى تسلط کافى نداشت اما چنان با 
قاطعیت از اصالحات یارانه اى سخن گفت و به مردم وعده داد 
افزایش  دیگرى  کاالى  هیچ  اساسى  کاالى  چند  از  غیر  به   که 

قیمت نخواهد داشت اما نتیجه کار خالف آن بود.
دولت در این راستا بر این باور بود که با حذف یارانه کاالهاى 
اساسى فقط 7 تا 14 درصد تورم اضافه مى شود، یعنى همان 
و  اما در عمل  قلم کاالى مدنظر دولت گران خواهد شد  چند 
جراحى  این  و  درنیامد!  آب  از  درست  ارزیابى ها  این  نتیجه 
تاکنون نه تنها به بهبود حال اقتصاد ایران کمکى نکرده بلکه بر 
افزایش فقر و حذف اقالم حیاتى از سفره هاى مردم دامن زده 

است.
و  رسیده  ماه   7 در  رشد  سطح  باالترین  به  نقدینگى  میزان 
نقدى»  «یارانه  جز  چیزى  «اقتصاد»  نام  به  بیمارى  «ُمرفین» 
نبوده که آن هم با تورم عمومى باال هر روز بیشتر از قبل «آب» 
این «جراحى» منتشر  از عملکرد  مى رود. هیچ گزارش خاصى 
نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» به چه موفقیت هایى 
از هر  اقتصاد، بیش  تاثیر این «جراحى» در  اما  دست یافته اند 

چیز، خود را در سفره مردم عادى نشان مى دهد.

روزهـا  این  ترجـیحى  ارز  حـذف  با  دولت  اقتصادى  جـراحى 
زخم هاى التیام نیافته بسیارى بر بدنه اقتصاد و جامعه بر جاى 
گذاشته است، متاسفانه بهانه حذف ارز 4200 تومانى دستاویز 
همین طور  و  اساسى  کاالهاى  قیمتى  رشد  براى  قدرتمندى 
و  نداشت  ارز  این  به  ارتباطى  هیچ  که  شد  کاالهایى  گرانى 
مشمول تخصیص هم نبودند. در واقع با تثبیت نرخ ارز 28 هزار 
و پانصد تومانى دولت سیزدهم در مسیر همان تصمیمات اشتباه 
دولت روحانى قدم مى گذارد فقط با تفاوت اینکه جاى 4200 را 

28500 مى گیرد.
بهینه سازى پرداخت یارانه ها در حالى به عنوان یک اقدام انقالبى 
در دولت سیزدهم تبلیغ شد که قرار بود یک قسمت از آن براى 
تولیدکنندگان  به  هم  دیگر  قسمت  شود؛  هزینه  تورم  جبران 
جهت رونق تولید داده  شود و از این طریق اشتغال به وجود  آید 
و در نهایت به جاى اینکه به چند دالل سود برساند، کل ایران  
منتفع کند اما بررسى ها نشان مى دهد که ظاهرا این اهداف هیچ

 کدام حاصل نشده است.
توزیع  جاى  به  کاالبرگ  توزیع  من  نظر  به  وضعیت  این  در 
نقدینگى براى حمایت از دهک هاى پایین ارجح  است و دولت با 
استفاده از روش هاى جدید و ابزارهاى دیجیتالى مى تواند کاال را 

به صورت هدفمند توزیع کند.
البته برخى فکر مى کنند که کاال برگ یا کوپن چیز بدى است، 
بنده هم کم و بیش موافقم و مشکالت ایجادى خود را دارد و 
لطماتى را به اقتصاد وارد مى سازد اما شما ببینید در حال حاضر 
بنزین سهمیه بندى است و بد نیست بنابراین در صـورت حـذف 

یارانه کاالهاى اسـاسـى مى توان در قالب کاال برگ براى مردم 
سهمیه  در نظر گرفت تا از کاالبرگ الکترونیکى بتوانند به تعداد 
دریافت  یارانه اى  قیمت  با  را  اساسى  کاالهاى  خانوار  جمعیت 

کنند. 
بر حل  مبنى  دولتى  و دستورات  تصمیمات  به  اجمالى  نگاهى 
مشکالت موانع حکایت از اقدامات شتاب زده از طرف دولتمردان 
دارد. همان طور که مشاهده مى شود دولت در ظرف مدت 6 ماه 
دستور مى دهد که فقر مطلق ریشه کن شود، یک میلیون واحد 
مسکونى در سال ساخته شود و یا سالى یک  میلیون شغل ایجاد 
نشان  تاکنون  وعده ها  و  این دستورات  تمامى  بررسى  اما  شود 
داده است که این شتاب در اجراى این اقدامات کارساز و عملى 
نیست و به هیچ عنوان کار کارشناسى و برنامه ریزى دقیق انجام 

نگرفته است!
دولت در اجراى این برنامه ها بهتر است کمى با برنامه و بررسى 
اجرایى  دستگاه هاى  به  به یک باره  اینکه  نه  کند  اقدام  بیشترى 
اعالم کند طى چند ماه فقر مطلق باید از بین برود، مگر مى توان 
در جامعه اى که میلیون ها نفر از جمعیتش زیرخط فقر هستند، 
یک  با  فقط  هم  آن  کرد،  پیاده  را  سیاستى  چنین  به یک باره 

دستور؟ 
تک نرخى کردن ارز هم یک سرى پیش درآمدهایى داشت که با 
شرایط امروز جامعه ما همخوانى نداشت چرا که براى تحقق این 
باشد.  ثبات داشته  باید  ارزى کشور  سیاست میزان درآمدهاى 
تا  باشد  ما  ارزى  با شرایط  متناسب  باید  ارزى  مبادالت  میزان 
بتوانیم ارز را تک نرخى کنیم، اما در فضایى که میزان درآمدهاى 
ارزى ما ثبات ندارد، نمى توان ارز را تک نرخى نگاه داشت، نحوه 
کار  به  نیاز  مختلف  کاالیى  گروه هاى  براى  ارز  فروش  و  خرید 

کارشناسانه ترى مى باشد که مغفول مانده است. 

افراد مطرح است  از  اینجا براى بسیارى  حال سوالى که 
و  تصمیمات  این  مسـئولیت  که  اسـت  موضوع  این 
دلیل  به  مردم  باید  چرا  و  کیست  با  غلط  سیاست هاى 

آزمون  و خطا عوارض این سیاست ها را پس بدهند؟
وضعیت اقتصادى به قدرى با مشکل مواجه است که هر اتفاقى 
در حوزه سیاست خارجى مى تواند بیشترین تاثیر را در کمترین 
زمان بر قیمت ها بگذارد. در کنار آن شاخص هاى اقتصادى هم 
حاکى از آن است که فعال نمى توان در انتظار تغییر مشخص و 

تعیین کننده اى در فضاى اقتصادى بود. 
پارامتر سیاست خارجى و تحوالت در حوزه دیپلماسى، نه تنها 
در ایران بلکه در هر کشورى روى مسائل اقتصادى، معیشتى و 
از  و...  توافق  دارد. جنـگ، صلح،  را  اثرات خود  تجارت جهانى 
مهم ترین عواملى هستند که تجارت جهانى را تحت تاثیر قرار 
مى دهند؛ کما  اینکه جنگ اوکراین هم تاثیراتى جدى را بر بازار 
انرژى و بر اقتصاد جهانى در حدود یک سال اخیر گذاشته است. 
پس بى شک نمى توان تاثیر پارامتر سیاست خارجى و تحوالت 

دیپلماتیک را نادیده گرفت. اما به باور من روند تورم و افزایش 
قیمت ها که در کشور شکل گرفته است، روندى است که صرفا 
در حال حاضر  واقعا  نیست.  خارجى  سیاست  پارامتر  از  متاثر 
حوزه  از  را  زیادى  تاثیر  کشور  معیشتى  و  اقتصادى  مشکل 
این  از  بهتر  نمى گیرد که هرچند مى توانست  سیاست خارجى 
بر  فرادولتى  نهادهاى  سنگین  سایه  اصلى  مشکل  اما  باشد 
همه  خالصه  و  اجتماع  فرهنگ،  دیپلماسى،  سیاست،  اقتصاد، 
امور کشور است. حضور این نهادهاى فرادولتى سبب شده است 
بخش خصوصى از تولید و سرمایه گذارى در داخل منصرف شود 
و در جهت کامال عکس، سرمایه خود را به بیرون از کشور برده 
است. شما به آمار خروج سرمایه از کشور در همین 17 ماهى که 
از روى کار آمدن دولت سیزدهم مى گذرد، نگاه کنید، مى بینید 
سرمایه  چون  چرا؟  است.  گرفته  خود  به  صعودى اى  روند  چه 

امیدوار نیست. 
ولى من بر این باورم که اگر کشور در مسیر اصالحات ساختارى 
قرار بگیرد، مى توان به برون رفت از وضعیت کنونى امیدوار بود. 
اقتصادى  حوزه  ساختارى  اصالحات  در  گام  اولین  من  نظر  به 
نهادهاى  خروج  کردم؛  اشاره  آن  به  که  است  نکته اى  همان 

فرادولتى از اقتصاد کشور.
در گام دوم دولت باید یک برنامه منسجم، دقیق، واقع بینانه و 
مبتنى بر اقتضائات کنونى کشور «براى ایجاد انسجام اجتماعى 
و سیاسى تعریف و تبیین کند». این مسئله سبب خواهد شد 
اعتماد عمومى ازدست  رفته مردم به برنامه هاى دولت بازگردد 
این  یعنى  است،  اصلى  علت  همان  معلول  نکته  این  خود  که 
بر  فرادولتى  نهادهاى  از همان سایه سنگین  ناشى  مسئله هم 
اقتصاد کشور است. اگر دست این نهادها از اقتصاد کشور کوتاه 
بخش  جوالن  براى  الزم  فضاى  و  بستر  خود به خود  شود، 
گام  فراهم مى شود.  تولید  و  در حوزه سرمایه گذارى  خصوصى 
و  بانکى  نظام  همین  اسـت.  ایران  در  بانکى  نظام  اصالح  سوم 
بانک ها و دخالت هاى گاه و بى گاه دولت در سیاست گذارى آنها، 
یکى از بزرگ ترین موانع در تخصیص اعتبارات به مردم هستند، 
چون منابع بسیار بزرگى در همین نظام بانکى حیف و میل شده 
این  و  است  شده  داده  افراد  برخى  به  کالنى  تسهیالت  است. 
بخش  به  تسهیالت  این  چون  باز نمى گردد،  هم  تسهیالت 
خصوصى صاحب صالحیت داده نشده است و همین صاحبان 
دوسـتان  و  خود  براى  را  تسـهیالت  این  که  بـوده اند  رانت 
ناترازى هاى  و  بودجه  کسرى هاى  دلیل  همین  به  برداشته اند. 
مختلف در اقتصاد بروز مى کند. همه این مسائل سبب مى شود 
دولت سهل ترین مسیر براى جبران کسرى بودجه یعنى افزایش 
نرخ ارز را انتخاب کند که عمال به بحران در اقتصاد دامن مى زند 
به  توجه  با  مى گذارد.  مردم  گردن  بر  را  بیشترى  مشکالت  و 
همین افزایش قیمتى که طى 17 ماه گذشته از روى کار آمدن 
دولت سیزدهم براى ارز شکل گرفته است، به احتمال زیاد در 
سال 1402 با کسرى بودجه بزرگ ترى دست به گریبان خواهیم 

ارز و  افزایـش بى رویه نرخ  اثر  بر  بود، چون هزینـه هاى دولت 
مهم تر از آن افزایش نرخ تورم در کشور در سال آینده با شدت 
این در حالى است که درآمدهاى  ادامه پیدا مى کند.  بیشترى 
دولت هم تراز و مساوى با این رشد تورمى نخواهد بود. بنابراین 
دولت در سال آینده با کسرى بودجه بزرگ ترى روبه رو خواهد 

بود.

عالوه بر بخش اقتصادى در سال 1401 بیشترین مشکالت 
در راه تولید در کدام حوزه ها بود؟

فساد، کاهش سرمایه هاى اجتماعى، تقویت مناسبات رانتى به 
تورم  کنار  در  مالى  بازارهاى  و  تجارت خارجى  در عرصه  ویژه 
افسار گسیخته و افزایش نرخ ارز با شوك هاى متعدد اقتصادى 

و تشدید بى ثباتى از مهم ترین موانع تولید در سال 1401 بود.
قبال هم در مصاحبه هایم گفتم که شرکت هاى ”شبه دولتى –

شبه خصوصى“ (خصولتى) از فضاى هرج و مرج اقتصاد کشور 
از  همـزمان  طور  به  چون  یافـته اند،  دسـت  کالنى  منفعت  به 
کسـب  براى  خصوصـى  بخـش  هم  و  دولتى  بخش  رانت هاى 
و  افـراد  این  ورود  مى کنند.  اسـتفاده  سـو  حداکثرى  منافع 
بخش  براى  مانع  جدى ترین  گذشـته،  سال هاى  طى  جریانات 
خصوصى واقعى بوده اسـت. در کنـار این ها برخى قوانین حاکم 
مالى، بانک ها و گمـرکى، رفع تعـهد ارزى و وفور بخـش نامـه ها 
با  بایستى  که  بودند  تولید  موانع  از  خلق الساعه  تعرفه هاى  و 
شناسایى این موارد حاکمیت به دنبال اصالح و کم کردن این 
مشکالت تالش کند. االن شاهد هستیم که مقام معظم رهبرى 
با  امیدوارانه،  «بخش خصوصى  که  مى کنند  اعالم  صراحت  به 
قدرت رقابت پذیرى باال و ریسک کم، در میدان اقتصادى نقش 
محور  باید  که  است  بخش خصوصى  این  و  کند  ایفا  را  اصلى 
واقعى توسعه و رشد اقتصادى کشور قرار گیرد چرا که کشور 
یک  این  شد.  نخواهد  اداره  خصوصى  بنگاه هاى  فعالیت  بدون 
دستور شرعى و حکومتى به قواى سه گانه کشور است ومنبع 
رفع  شاهد  که  خصوصى ها  بخش  ما  همه  براى  است  امیدى 
مشکالت پیش روى بخش خصوصى واقعى در سال جدید باشیم 
تا بتوانیم در کنار هم براى سربلندى و اقتدار مردم کشورمان 

تالش کنیم.

سال 1401 براى گروه صنعتى پارس ساختار چگونه بود؟
با  توانسـتیم  الهى  مـدد  بـا  هسـتیم  اتمـام  به  رو  که  سـالى 
را   الزم  تدابیر  مختلف  پیش بینى هاى  و  الزم  برنامه ریزى هاى 
ثمر  به  شاهد  و  بگیریم  پیش  در  مشکالت  با  مواجهه  از  قبل 
نشستن برخى از برنامه هاى چندین ساله گروه در طى این سال 
باشیم. راه اندازى آزمایشگاه مرجع تست سازه هاى انتقال نیرو در 
پارس ساختار به عنوان اولین آزمایشگاه مرجع بخش خصوصى 
در کل کشور یک کار بزرگ و پر اهمیتى بود که توانستیم با پى

دانش  و  تجهیزات  از  استفاده  و  همکاران  تالش هاى  و   گیرى 

بومى خود همکارانمان در گروه به این مهم دست یابیم. در کنار 
این مورد آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد گرم به موازات 
تحمل  با  هرچند  سرد  نورد  کارخانجات  احداث  کارهاى 
فشارهایى مضاعف،  اما امسال عملیاتى شد. در کنار این موارد 
با گذر از وضعیت بیمارى کرونا و رونق دوباره صنعت گردشگرى 
برنامه هاى توسعه اى هتل گسترش نیز با جدیت دنبال شد که 
بزودى خبرهاى خوبى نیز اعالم خواهیم کرد. در بخش کشت و 
به  کمک  دنبال  به  گرفته  انجام  ریل گذارى هاى  با  نیز  صنعت 
گسترش کشت گلخانه اى در کشور هستیم و در این خصوص 
طى سال گذشته چند پروژه احداث گلخانه در سراسر کشور را 
عملیاتى نموده و در کنار آن کار احداث بزرگترین گلخانه شیشه

 اى با کشت هیدروپونیک در خاورمیانه که توسط شرکت مانارام 
ارس در منطقه آزاد ارس در حال احداث است طبق برنامه پیش 
از  اعم  دولتى  موارد  برخى  همراهى  عدم  که  هرچند  مى رود. 
بروکراسى هاى زاید و عدم تعهد به عهد سازمان برنامه و بودجه 
و تخصیص  منابع از محل تبصره 18 على رغم ملى شمرده شدن 
طرح در کاهش سرعت این پروژه نقش داشته اما قطعا به کار 

خود ادامه خواهد داد.

سال جدید سال 1402 را چگونه ارزیابى مى فرمایید؟
سال نو براى گروه صنعتى پارس ساختار همراه با بهره بردارى از 
چند پروژه خواهد بود که این سال را به سالى شیرین و ماندگار 
در دفتر تاریخ این گروه صنعتى تبدیل خواهد کرد. با تالش ها و 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته و اصالح وضعیت اقتصادى کشور 
که امیدواریم به میدان دارى بخش خصوصى و نقش آفرینى آن 
و  به تخصص  توجه  با  پارس ساختار  منجر شود گروه صنعتى 
بهبود  و  اقتصادى  موفقیت  در  که  توانست  خواهد  تجربه خود 

شاخص رشد کشور تاثیر هرچند کوچک اما مثبتى بگذارد.

در آستانه سال جدید چه پیامى به همکارانمان دارید 
امسال  بهار طبیعت که  و  نوروز  فرار سیدن  و  اوال سال جدید 
تقارن پیدا کرده با بهار قرآن و ماه رمضان را تبریک و تهنیت 
با سرعتى مضاعف در  ان شاءاهللا در سال جدید هم  مى گویم. 
کنار هم اهداف ترسیم شده در هر شرکت دنبال مى شود و البته 
یقین داریم که راهى دشوار اما نه چندان طوالنى در پیش رو 
و  سازى  جارى  دستیابى،  که  مى نمایم  اذعان  داشت.  خواهیم 
و  آگاهانه  مشارکت  با  جز  زیربنایى  و  مهم  موارد  این  تداوم 
توان  و  دانش  با  امیدوارم  و  شد  نخواهد  محقق  جهادگرانه 
نیروهاى فعال و بهـره گیرى از تخصص و دانش بنیان، همچنین 
و  ایجاد ظرفیت هاى جدید  و  منابع  از  بهره بردارى هوشمندانه 
مقبول و صیانت از منابع پایه بتوانیم به افزایش بهره روى و تولید 
پایدار دست یابیم. به امید سربلندى مردم ایران عزیز در اعتالء 

و شکوفایى هر چه بیشتر کشور و نیل به روزهاى شیرین. 
از لطف و عنایت جنابعالى سپاسگزاریم.
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"انسان هر آنچه که در لحظه هست و یا هر آنچه که مى توانست در همان لحظه باشد، در مقابل اینکه چقدر توانسته است 
شاد باشد و موجب شادى دیگران شود، رنگ خواهد یافت و در یک کالم تابع و برآیند مسیر طى شده انسان در نمودار 
زندگى اش باید میل به نقطه شادى داشته باشد"، این سخن گهربار بریده اى از پیام نوروزى امسال جناب آقاى مهندس 
اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار است. در راستاى همین پیام ارزنده بر آن شدیم تا سراغ چند نفر از 
همکاران شاغل در گروه صنعتى پارس ساختار رفته و مفهوم شادى را از نگاهشان جویا شویم، بى شک شادى زمان حال 
ابدیت،  دو  میان  است  کوتاهى  لحظه ى  هستى مان  که  انسان ها  ما  براى  امر  این  و  مى کند  فروغ تر  پر  و  سعادتمند  را 

بزرگترین موهبت الهى به شمار مى رود. 

 شادمانى و شاد زندگى کردن از نگاه کارکنان گروه صنعتى پارس ساختار

نسرین حسن زاده/گروه صنعتى پارس ساختار
یک سال دیگر هم سپرى شد و به طراوت بهار رسیدیم، براى همه ى ما پر بود از پسـتى و بلندى، اما آنچه 
مى ماند تاثیریست که بر جهان اطرافمان گذاشته ایم. اگر برآیند سالى که سپرى کردیم تنها گام کوچکى بود 

که دنیا را زیباتر مى کرد، با غرور و شادى به استقبال بهار مى رویم... 
از تو مى گیرد وام، هر بهار این همه زیبایى را...

احسان علیپور/شرکت ذوب نورد توانارام
شادى براى هر شخص معناى متفاوتى دارد، مثال شادى مى تواند به معنى بودن در کانون گرم خانواده، موفقیت 

علمى، تحصیلى، مالى، اجتماعى، کارى و حتى نوشیدن یک استکان چاى در کنار عزیزترین ها تعبیر شود. 
از  و  زیست  زندگى کرد، ساده  با شادى مى توان سـاده  آن مسئولیم؛  در  ما  است که همه  شادى مسیرى 

دلخوشى هاى کوچک لذت برد فقط کافیست باور داشته باشیم لذت شادى در داشتن چیزهاى بزرگ نیست، 
پس آنقدر شاد باش که دیگران هم با نگاه کردن به تو شاد شوند.

صمد قلى پور/هتل گسترش
براى داشتن هر چیز ارزشمندى در زندگى باید هزینه کرد. اما خندیدن و شاد بودن ارزشمند ترین اتفاق در 

زندگى است که هزینه اى ندارد پس بخند و پنجره ى دلت را رو به خوشبختى بگشا... 

جواد مهدى پور/گروه صنعتى پارس ساختار
در طول زندگى فعالیت هاى ریز و درشت زیادى داریم که به صورت ناخودآگاه با دو اصل میل به خوشى و فرار 
از ناخوشى توجیه مى شوند، به عنوان مثال ساعات زیادى را براى کار کردن مى گذرانیم تا خوشى بدست 
بیاوریم یا به دکتر مى رویم تا ناخوشى را سپرى کنیم. اما در نظر داشته باشیم که شادى و خوشى هدف 

نیست، باید یاد بگیریم در طى مسیر به سمت اهدافمان همیشه شاد باشیم. 

المیرا مجاور/بازرگانى آشنارام
قرن حاضر، عصر ارتباطات و تکنولوژى با تمام مزایا، معایبى را در بردارد که هر قدر وابستگى به تکنولوژى هاى 
جدید بیشتر شده منجر به مشکالتى همچون مشکالت خلق و خویى، سردرگمى در جوامع مى شود. ما 
انسان ها موجوداتى هستیم که از توان لمس و تجربه احساسات بیشتر از موجودات دیگر برخورداریم. میل 
به شادى و امید از عمده دالیل تالش و تکاپو ما انسان ها براى رسیدن به آسایش است. براى ادامه حیات 

وابسته به امیدیم، امید رسیدن به حس خوبى به نام شادى براى در برگرفتن آسایش.

مجید حامد حق دوست/گروه صنعتى پارس ساختار
یاد بگیریم از زندگى لذت ببریم؛ خودمان را رها کنیم و به اشتباهات خود بخندیم. زندگى ارزش غصه خوردن 
براى اشتباهات گذشته مان را ندارد. به یک لبخند، یک بوسه، یک نگاه از روى عشق ایمان داشته باشیم، جدى 

بگیریم چیزهاى ساده را براى خوشبختى و آرامش.
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مهتاب عباسعلیزاده/هتل گسترش
انسان از دیرباز در جستجوى جاودانگى بوده، به نحوى که گیاه 
براى  آن  نوشیدن  یا  خوردن  با  که  بیابد  آبى  یا  معجون  یا 
همیشه زنده بماند و زندگى کند. سال ها گذشت و تمام آنچه 
به نام اکسیر جاودانگى به خورد بشر دادند رنگ باخت و ثابت 
شد، براى هیچ موجودى جز خداوند جاودانگى وجود ندارد. اما 
بشر دریافت، مفاهیمى هستند که مى توانند انسان را جاودانه کنند 
حتى اگر مرده باشد و قرن ها هم از مرگ او گذشته باشد... انسان مى تواند جاودانه باشد 

حتى اگر کسـى او را نشناسد و این جاودانگى در سـایه مهر و مهربانى و شـاد کردن 
آدم ها بدست مى آیند. در سایه خوبى کردن به دیگران و به جا گذاشتن نام نیکو مى توان 

براى همیشه در دل ها جادوان شد. مى دانید که دل ها نمى میرند. 

پونه حریرى/شرکت همتا
شاد زیستن مهارتى ست اکتسابى، براى تحمل پذیر کردن نامالیمات زندگى 

تمایالت  به  توجه  با  هر کس  دارد  بستگى  حال  اهدافمان.  برد  پیش  و 
شخصى چه راهى براى رسیدن به این نقطه شادى انتخاب کند که حس 

ارزشمندى را تواما به زندگى خود هدیه داده باشد. 

          به حسن خود تو شادى را بکن شاد  
                                           غم و اندوه ده اندوه و غم را

هادى حیدرى/شرکت کشت و صنعت مانارام ارس
بى شک آدمى از غم گریزان بوده و ناخودآگاه به سمت و سوى شادى حرکت مى کند، هر زندگى سعادتمندى 
هم نمى تواند بدون اندکى تیره و تاریکى سپرى شود و کلمه ى شادى اگـر با اندوه به توازن نرسد بى معنى 
خواهد بود. پس آدمى نباید نگران اندوه و غم شود. الزم است هر شخصى از مسـیر زندگى خود لذت ببرد و 
غم هایش را رها کند، چراکه زندگانى ارزش غصه خوردن براى اشتباهات گذشته را ندارد، پس باید به لبخند و 

شادى ایمان داشت...  

محمد نعمتى/شرکت پارس ساختار
ما تو زندگى معموال از یاد مى بریم که شاد بودن و احساس خوشبختى داشتن در نتیجه بدست آوردن چیزى 

نیست که نداریم، بلکه در نتیجه شناخت و قدردانى از آنچه داریم بدست میآید .

امیر اسمعیلى/شرکت صنایع فوالد شهریار
قرار نیست که با افکار دیگران زندگى کنیم و قرار نیست به شیوه اى که دیگران براى ما چیدند هماهنگ 
براى خودمون زندگى کنیم، همانطور که دوست داریم همانطور که لذت مى بریم و  باید خودمون  شویم. 
مطمئن باشیم اگر خودمون به فکر خودمون نباشیم کسى در این دنیا خوشبختى و شادى را به ما تعارف 

نخواهد کرد.

حسین عابدى/شرکت معدنى و صنعتى فرنارام
این روزها انگار مدام در حال جستجو هستیم به دنبال یافتن یک گمشده. گمشده اى به نام شادى و آرامش در 

جاهاى مختلف، درکنار افراد مختلف، باخریدهاى گوناگون. اما بنظر مى رسد شادى وراى همه اینهاست. شادى 
را باید در درون خود جست. آرامش تا از درون ما نجوشد با هرکه و هرچه که به آن چنگ بزنیم هم نمى شود. 
شادى در نگاه ماسـت. در رویا و ذهن خودمـان اسـت که اگـر آن را در درون خود یافتـیم دیگـر در بدتـرین 

تالطم ها نیز آرامیم و آرامش مى بخشیم.
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با سالم و وقت بخیر، لطفا خودتان را براى خوانندگان ما 
پارس  شرکت  در  زمانى  چه  از  بفرمایید  و  کنید  معرفى 

ساختار مشغول شده اید؟  
و  مخاطبان  تمامى  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
آبان  بنده حسن عباسپور متولد هشت  پانار،  خوانندگان نشریه 
جمع  به  هم   1384 سال  از  هستم،  تبریز  شهر  در   59 سال 
همکاران عزیزم در شرکت پارس ساختار ملحق شده و اکنون هم 

در بخش کارگاه فلزى مشغول به کار هستم.  

در کارگاه فلزى مشخصا چه کارى انجام مى دهید؟  
از همان ابتدا که وارد شرکت شدم به عنوان یک جوشکار نیمه 
حرفه اى استخدام شدم البته در طول این سال ها رفته رفته کامال 
عنوان  به  هم  شرکت  این  در  حاضر  حال  در  و  شدم  حرفه اى 
آموزش دهنده و هم به عنوان جوشکار حرفه اى مشغول به کار 
هستم. در کارگاه فلزى اصلى ترین کار ما ساخت کراس آرم هاى 
دکل هاى تک پایه بتنى در زوایا و مدارات مختلف هست. ضمن 
اینکه برخى از کارهایى که پارس ساختار در ساخت کارخانجات 
مختلف فوالد شهریار تبریز یا در بخش گلخانه سازى و... انجام 

مى  دهد را در این کارگاه به صورت پروژه اى کار مى کنیم. 

جوشکارى کار سختى هست یا نه؟ 
هر شغلى سختى هاى خودش را دارد و نمیشه گفت که کدام کار 
اتصال  فرآیندهاى  از  یکى  جوشکارى  هست.  سخت  یا  راحت 

دائمى قطعات است. براى این شغل باید درك خوبى از طرح هاى 
آشنا  ریاضیات  علم  با  اندازه گیرى ها  انجام  براى  و  داشته  فنى 
باشید. با توجه به اینکه جوشکارى امروزه شغلى تخصصى شده و 
با توجه به کاربرد آن در صنایع مختلف، شاخه هاى زیادى در آن 
شکل گرفته است، براى موفقیت در آن نیاز به آموزش حرفه اى 
شغل  در  تجربه  کسب  فنى،  رشته هاى  تمام  مانند  مى باشد. 

جوشکارى بسیار مهم و کلیدى است.  

چه خاطراتى از نزدیک 20 سال حضور در پارس ساختار 
دارید؟  

یکى از خاطرات شیرینم ازدواج و به دنیا آمدن فرزندانم در طول 
و  همکاران  سال ها  این  طى  همچنین  است.  بوده  مدت  این 
ارزش  که  آوردم  دست  به  را  ارزشمندى  و  معرفت  با  دوستاى 

بسیارى برایم در زندگى دارند.
عالوه بر این یکى دیگر از خاطرات شیرینم همکارى با صاحب 
نظران و اسـاتیـد جوان بـوده که در راس این شـرکت فعالیت 
عنوان جوشکار  به  پارس ساختار  در شرکت  اینکه  از  مى کنند. 
براى  امیدوارم  حرفه اى فعالیت مى کنم بسیار خرسند هستم و 

این مجموعه موفقیت هاى بیش از پیش کسب نماییم. 

و  کارى  مسائل  بین  مدت  این  طول  در  توانستید  چقدر 
براى  توصیه اى  چه  و  کنید  برقرار  تعادل  خانوادگى 

همکاران جوان دارید؟  

در خصوص مسائل کارى و کارهاى خانگى هم باید بگویم که کار 
در سر جاى خود و خانواده هم اولویت خودشان را دارد، سعى 
کرده ام هر دوى این ها را به نوبه خود مدیریت کنم، در این میان 
خانواده ام نیز هم پاى من بوده و مرا در راستاى زندگى همراهى 
مى کنند. در مورد توصیه به همکاران جوان هم مى توانم بگویم 
که سعى کنند در تمامى مراحل برنامه ریزى شده پیش روند و تا 

جوان هستند به امر یادگیرى و تجربه اندوزى بپردازند.

نقش خانواده شما بویژه همسر محترمتان در این سال ها 
چه بوده و چه کمکى براى موفقیت شما داشته است؟  

واقعیت این است که همسرم در این سال ها همیشه کنارم بوده 
براى پیشرفتم مشوقى  راه  این  و حمایتم کرده است، حتى در 
اول  اولویت  که  ازدواجمان مى گفت  اوایل  در  است،  بوده  خوب 
همیشه شغلت باشد و به کارهاى شرکت رسیدگى کن چرا که 
امرار معاشمان از این محل تامین مى شود، خدا از همسرم راضى 
باشد که همواره در کنارم همدمى براى تحمل فشارهاى سخت 

زندگى است. 

سال 1401 براى شما چگونه بود؟  
امسال هم مثل سال هاى گذشته، قد کشیدن فرزندانم را دیدم و 
در کنارشان زندگى پر فراز و نشیبى را سپرى کردم، البته در این 

بین خوشحالى ها و سختى هایى را هم دیدم. 
در سال 1401 عالوه بر پیشرفت اتفاق مهمى در شرکت ما رخ 
آزمایشگاه  راه اندازى  به  مربوط  آن ها  مهم ترین  از  یکى  که  داد 
مرجع سازه هاى انتقال در پارس ساختار بود که این امر را یک 
شرکت خصوصى انجام داد که در نوع خود بى سابقه و بى نظیر 

بود و همه همکاران براى کسب این موفقیت زحمت کشیدند.

چه خاطراتى از نوروز دارید؟  
آغاز سال جدید در ذهن من به این معنى است که زمین بیدار 
دارد؛  تدوام  آسانى هایش  و  سختى ها  با  هم  زندگى  و  مى شود 
احساس سبکى  آغاز سـال  آدمى در  احسـاس مى کنم  همیشه 
مى کند و سالمتى اطرافیانش هم به نوعى خاطره شیرین است.

معموال لحظه تحویل سال کجا هستید؟  
همه خانواده هاى ایرانى سر سفره هفت سین دعاى تحویل سال 
مى خوانند تا سال جدید را با حال دلى خوب شروع کنند. بنده 
را  تحویل  سال  لحظه  ایرانى  خانواده هاى  سایر  همچون  هم 

همیشه در کنار خانواده ام در خانه هستم.  

تعطیالت عید نوروز را چگونه سپرى مى کنید؟  
تعطیالت نوروز را هر ازگاهى به مسافرت مى رویم و هر ازگاهى 

هم در خانه مى مانیم و به دید و بازدید اقوام مى رویم. 

از چه کسى گرفتید؟  و  بود  اولین عیدى که گرفتید کى 
بیشتر عیدى مى دهید یا مى گیرید؟  

تا زمانیکه مجرد  بیشتر هم  و  از پدرم گرفته ام  را  اولین عیدى 

دادم  خانواده  تشکیل  اینکه  از  بعد  ولى  عیدى مى گرفتم،  بودم 
عیدى مى دهم.  

چقدر طرفدار سنت هاى دیرینه دید و بازید و ایام نوروز 
هستید؟  

دید و بازدید عید موضوعى خوب است ولى با پیشرفت تکنولوژى 
سنت ها در انزواى فراموشى قرار گرفته اند، ولى بهتر این است که 
این سنت ها در جاى خود باقى ماند و به دیدار بزرگان برویم، دید 

و بازدید بهتر از تبریک تلفنى است.

در کارهاى خانه تکانى کمک مى کنید؟  
اغلب کارهاى خرید بر عهده من بوده و بیشتر کارهاى خانه بر 
عهده همسرم است، سواى این موضوع من تا روزهاى پایان سال 
عهده  بر  تکانى  و زحمت خانه  کار مى شوم  در شرکت مشغول 

همسرم است. 

چه برنامه اى براى آینده دارید؟  
با  بگویم  مى توانم  کارگران  نماینده  عنوان  به  فعال  آینده  براى 

تالش این شرکت را به سمت پیشرفت ها برسانیم.  

بزرگترین آرزوى شما چیست؟  
آرزوى من این است که خوشبختى فرزندانم را ببینم و خداوند 
قد  و  شدن  بزرگ  بتوانم  تا  کند  عطا  برایم  عزت  با  عمرى 

کشیدنشان را ببینم. 

از نظر شما شادى در زندگى چیست؟  
شادى و خوشحالى یک حالت درونى است که ذهن و روان را 
یا حس  از احساسات خوب و مثبت و  برآمده  درگیر مى کند و 
رضایت از عملکرد در زندگى است. هر فردى مى تواند عاداتى در 
خود ایجاد کند تا بتواند رضایت بیشتر و شادى فراوان ترى را به 
به  نیاز  دیگرى  کار  مانند هر  کار  این  کند.  زندگى خود دعوت 
تالش دارد. این خود فرد است که مى تواند آگاهانه انتخاب کرده 

و میزان شادى خود را در اختیار بگیرید. 
خوشحالى و شادى در ذهنم بر خالف تصور دیگران این است که 
اگر خانواده ام در آرامش باشد در ذهنم شادترین فرد روى زمین 

هستم.

نظرتان در مورد نشریه پانار؟  
از زحمات مدیر روابط عمومى جناب آقاى خوش زرع تقدیر و 
پانار  نشریه  در  را  همکاران  و  ما  تالش هاى  که  مى کنیم  تشکر 
اطالع رسانى و چاپ مى کنند. از تمامى عوامل این نشریه تقدیر 

و تشکر مى کنم. 
همچنین باید از زحمات و تالش هاى جناب آقاى مهندس اباذر 
و جناب آقاى دکتر اباذر تشکر کنم چرا که همیشه در کنار ما 
کارگران بودند و از ما حمایت کردند. از تمامى همکارانم در همه 
شرکت هاى گروه صنعتى پارس ساختار و همچنین از کسانى که 
پارس  آرزومندم  و  مى کنم  تشکر  و  تقدیر  کرده اند  حمایت  مرا 

ساختار همیشه در اوج باقى بماند.

گفت و گو با یکى از همکاران پیشکسوت شرکت پارس ساختار  

مقدمه: سال نو مى شود، زمین نفسى دوباره مى کشد، برگ ها به رنگ در مى آیند و گل ها لبخند مى زنند پرنده هاى خسته بر 
مى گردند و در این رویش سبز دوباره... من... تو... ما... کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره 
شدن با کیست؟ با خوبى ها و بدى ها، هرآنچه که بود؛ برگى دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگرى از درخت زمان بر 
زمین افتاد، سالى دیگر گذشت. به رسم سال هاى گذشته امسال نیز در ویژه نامه نوروزى پانار پاى صحبت هاى یکى از همکاران 
بگوید.  برایمان  بهار زندگیـش  و  از رمز موفقیت هایش  تا  پارس سـاختار نشستیم  پیشکسوت و زحمتـکش گـروه صنعتى 

صحبت هاى عیدانه ما با آقاى حسن عباسپور همکارمان در شرکت پارس ساختار را مى خوانید...

نوروز به معنى تداوم زندگى با سختى ها و آسانى ها است/ پیشرفتم را مدیون همسرم هستم  
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با سالم و وقت بخیر، لطفا خودتان را براى خوانندگان ما 
پارس  شرکت  در  زمانى  چه  از  بفرمایید  و  کنید  معرفى 

ساختار مشغول شده اید؟  
و  مخاطبان  تمامى  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
آبان  بنده حسن عباسپور متولد هشت  پانار،  خوانندگان نشریه 
جمع  به  هم   1384 سال  از  هستم،  تبریز  شهر  در   59 سال 
همکاران عزیزم در شرکت پارس ساختار ملحق شده و اکنون هم 

در بخش کارگاه فلزى مشغول به کار هستم.  

در کارگاه فلزى مشخصا چه کارى انجام مى دهید؟  
از همان ابتدا که وارد شرکت شدم به عنوان یک جوشکار نیمه 
حرفه اى استخدام شدم البته در طول این سال ها رفته رفته کامال 
عنوان  به  هم  شرکت  این  در  حاضر  حال  در  و  شدم  حرفه اى 
آموزش دهنده و هم به عنوان جوشکار حرفه اى مشغول به کار 
هستم. در کارگاه فلزى اصلى ترین کار ما ساخت کراس آرم هاى 
دکل هاى تک پایه بتنى در زوایا و مدارات مختلف هست. ضمن 
اینکه برخى از کارهایى که پارس ساختار در ساخت کارخانجات 
مختلف فوالد شهریار تبریز یا در بخش گلخانه سازى و... انجام 

مى  دهد را در این کارگاه به صورت پروژه اى کار مى کنیم. 

جوشکارى کار سختى هست یا نه؟ 
هر شغلى سختى هاى خودش را دارد و نمیشه گفت که کدام کار 
اتصال  فرآیندهاى  از  یکى  جوشکارى  هست.  سخت  یا  راحت 

دائمى قطعات است. براى این شغل باید درك خوبى از طرح هاى 
آشنا  ریاضیات  علم  با  اندازه گیرى ها  انجام  براى  و  داشته  فنى 
باشید. با توجه به اینکه جوشکارى امروزه شغلى تخصصى شده و 
با توجه به کاربرد آن در صنایع مختلف، شاخه هاى زیادى در آن 
شکل گرفته است، براى موفقیت در آن نیاز به آموزش حرفه اى 
شغل  در  تجربه  کسب  فنى،  رشته هاى  تمام  مانند  مى باشد. 

جوشکارى بسیار مهم و کلیدى است.  

چه خاطراتى از نزدیک 20 سال حضور در پارس ساختار 
دارید؟  

یکى از خاطرات شیرینم ازدواج و به دنیا آمدن فرزندانم در طول 
و  همکاران  سال ها  این  طى  همچنین  است.  بوده  مدت  این 
ارزش  که  آوردم  دست  به  را  ارزشمندى  و  معرفت  با  دوستاى 

بسیارى برایم در زندگى دارند.
عالوه بر این یکى دیگر از خاطرات شیرینم همکارى با صاحب 
نظران و اسـاتیـد جوان بـوده که در راس این شـرکت فعالیت 
عنوان جوشکار  به  پارس ساختار  در شرکت  اینکه  از  مى کنند. 
براى  امیدوارم  حرفه اى فعالیت مى کنم بسیار خرسند هستم و 

این مجموعه موفقیت هاى بیش از پیش کسب نماییم. 

و  کارى  مسائل  بین  مدت  این  طول  در  توانستید  چقدر 
براى  توصیه اى  چه  و  کنید  برقرار  تعادل  خانوادگى 

همکاران جوان دارید؟  

در خصوص مسائل کارى و کارهاى خانگى هم باید بگویم که کار 
در سر جاى خود و خانواده هم اولویت خودشان را دارد، سعى 
کرده ام هر دوى این ها را به نوبه خود مدیریت کنم، در این میان 
خانواده ام نیز هم پاى من بوده و مرا در راستاى زندگى همراهى 
مى کنند. در مورد توصیه به همکاران جوان هم مى توانم بگویم 
که سعى کنند در تمامى مراحل برنامه ریزى شده پیش روند و تا 

جوان هستند به امر یادگیرى و تجربه اندوزى بپردازند.

نقش خانواده شما بویژه همسر محترمتان در این سال ها 
چه بوده و چه کمکى براى موفقیت شما داشته است؟  

واقعیت این است که همسرم در این سال ها همیشه کنارم بوده 
براى پیشرفتم مشوقى  راه  این  و حمایتم کرده است، حتى در 
اول  اولویت  که  ازدواجمان مى گفت  اوایل  در  است،  بوده  خوب 
همیشه شغلت باشد و به کارهاى شرکت رسیدگى کن چرا که 
امرار معاشمان از این محل تامین مى شود، خدا از همسرم راضى 
باشد که همواره در کنارم همدمى براى تحمل فشارهاى سخت 

زندگى است. 

سال 1401 براى شما چگونه بود؟  
امسال هم مثل سال هاى گذشته، قد کشیدن فرزندانم را دیدم و 
در کنارشان زندگى پر فراز و نشیبى را سپرى کردم، البته در این 

بین خوشحالى ها و سختى هایى را هم دیدم. 
در سال 1401 عالوه بر پیشرفت اتفاق مهمى در شرکت ما رخ 
آزمایشگاه  راه اندازى  به  مربوط  آن ها  مهم ترین  از  یکى  که  داد 
مرجع سازه هاى انتقال در پارس ساختار بود که این امر را یک 
شرکت خصوصى انجام داد که در نوع خود بى سابقه و بى نظیر 

بود و همه همکاران براى کسب این موفقیت زحمت کشیدند.

چه خاطراتى از نوروز دارید؟  
آغاز سال جدید در ذهن من به این معنى است که زمین بیدار 
دارد؛  تدوام  آسانى هایش  و  سختى ها  با  هم  زندگى  و  مى شود 
احساس سبکى  آغاز سـال  آدمى در  احسـاس مى کنم  همیشه 
مى کند و سالمتى اطرافیانش هم به نوعى خاطره شیرین است.

معموال لحظه تحویل سال کجا هستید؟  
همه خانواده هاى ایرانى سر سفره هفت سین دعاى تحویل سال 
مى خوانند تا سال جدید را با حال دلى خوب شروع کنند. بنده 
را  تحویل  سال  لحظه  ایرانى  خانواده هاى  سایر  همچون  هم 

همیشه در کنار خانواده ام در خانه هستم.  

تعطیالت عید نوروز را چگونه سپرى مى کنید؟  
تعطیالت نوروز را هر ازگاهى به مسافرت مى رویم و هر ازگاهى 

هم در خانه مى مانیم و به دید و بازدید اقوام مى رویم. 

از چه کسى گرفتید؟  و  بود  اولین عیدى که گرفتید کى 
بیشتر عیدى مى دهید یا مى گیرید؟  

تا زمانیکه مجرد  بیشتر هم  و  از پدرم گرفته ام  را  اولین عیدى 

دادم  خانواده  تشکیل  اینکه  از  بعد  ولى  عیدى مى گرفتم،  بودم 
عیدى مى دهم.  

چقدر طرفدار سنت هاى دیرینه دید و بازید و ایام نوروز 
هستید؟  

دید و بازدید عید موضوعى خوب است ولى با پیشرفت تکنولوژى 
سنت ها در انزواى فراموشى قرار گرفته اند، ولى بهتر این است که 
این سنت ها در جاى خود باقى ماند و به دیدار بزرگان برویم، دید 

و بازدید بهتر از تبریک تلفنى است.

در کارهاى خانه تکانى کمک مى کنید؟  
اغلب کارهاى خرید بر عهده من بوده و بیشتر کارهاى خانه بر 
عهده همسرم است، سواى این موضوع من تا روزهاى پایان سال 
عهده  بر  تکانى  و زحمت خانه  کار مى شوم  در شرکت مشغول 

همسرم است. 

چه برنامه اى براى آینده دارید؟  
با  بگویم  مى توانم  کارگران  نماینده  عنوان  به  فعال  آینده  براى 

تالش این شرکت را به سمت پیشرفت ها برسانیم.  

بزرگترین آرزوى شما چیست؟  
آرزوى من این است که خوشبختى فرزندانم را ببینم و خداوند 
قد  و  شدن  بزرگ  بتوانم  تا  کند  عطا  برایم  عزت  با  عمرى 

کشیدنشان را ببینم. 

از نظر شما شادى در زندگى چیست؟  
شادى و خوشحالى یک حالت درونى است که ذهن و روان را 
یا حس  از احساسات خوب و مثبت و  برآمده  درگیر مى کند و 
رضایت از عملکرد در زندگى است. هر فردى مى تواند عاداتى در 
خود ایجاد کند تا بتواند رضایت بیشتر و شادى فراوان ترى را به 
به  نیاز  دیگرى  کار  مانند هر  کار  این  کند.  زندگى خود دعوت 
تالش دارد. این خود فرد است که مى تواند آگاهانه انتخاب کرده 

و میزان شادى خود را در اختیار بگیرید. 
خوشحالى و شادى در ذهنم بر خالف تصور دیگران این است که 
اگر خانواده ام در آرامش باشد در ذهنم شادترین فرد روى زمین 

هستم.

نظرتان در مورد نشریه پانار؟  
از زحمات مدیر روابط عمومى جناب آقاى خوش زرع تقدیر و 
پانار  نشریه  در  را  همکاران  و  ما  تالش هاى  که  مى کنیم  تشکر 
اطالع رسانى و چاپ مى کنند. از تمامى عوامل این نشریه تقدیر 

و تشکر مى کنم. 
همچنین باید از زحمات و تالش هاى جناب آقاى مهندس اباذر 
و جناب آقاى دکتر اباذر تشکر کنم چرا که همیشه در کنار ما 
کارگران بودند و از ما حمایت کردند. از تمامى همکارانم در همه 
شرکت هاى گروه صنعتى پارس ساختار و همچنین از کسانى که 
پارس  آرزومندم  و  مى کنم  تشکر  و  تقدیر  کرده اند  حمایت  مرا 

ساختار همیشه در اوج باقى بماند.

دادم  خانواده  تشکیل  اینکه  از  بعد  ولى  عیدى مى گرفتم،  بودم 
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اهتمام به آموزش و دانش اندوزى به همراه تربیت و پرورش، دو بال پیشرفت و تعالى آدمى را به همراه دارد. موفقیت 
تحسین برانگیز شما در سال تحصیلى پیش رو نشانه اى از تربیت و تعلیم صحیح و الگوى یک خانواده ى فرهنگى است 
و این الگو نوید بخش گسترش تعلیم و تربیت است. بى شک بالندگى فرهنگى، پرورش استعدادها  و سالمتى فرزندان، 
همسران و کارکنان خانواده بزرگ پارس ساختار توام با نشاط و شادابى اصلى ترین رسالت این مجموعه بزرگ صنعتى و 
از خداوند متعال خواهان  از هیچ تالش و کوششى دریغ نخواهد کرد.  نیل به این آرمان متعالى،  تولیدى است و براى 

بهترین موفقیت ها براى شما هستم. 

دانش آموزان و فرزندان عزیز خانواده بزرگ گروه صنعتى پارس ساختار 

پیروز و سربلند باشید
جلیل نواده اباذر

رییس هیات عامل گروه صنعتى پارس ساختار

یگانه اکربی
اول ابتدایی

نازنین امیراحمدی
اول ابتدایی

مهیار جابری
اول ابتدایی

محمد امین مهدی زاده
اول ابتدایی

فاطمه قراری
اول ابتدایی

علیرضا سل�نی
اول ابتدایی

سیده نهال مشید
اول ابتدایی

رضا حمدی
اول ابتدایی

حدیث خلیل وند
اول ابتدایی

�ین بخشی زاده
اول ابتدایی

امیرعلی محمودی
اول ابتدایی

امیرمهدی مهدی زاده
اول ابتدایی

امیررضا عبادی
اول ابتدایی

الینا فتحی
اول ابتدایی

آرتین عامره
اول ابتدایی

نازلی بخشی زاده
دوم ابتدایی

محمدمهدی شاهسواری
دوم ابتدایی

فاطمه ارشفی
دوم ابتدایی

علیسان عباسپور
دوم ابتدایی

زهرا ملک پور
دوم ابتدایی

امیرحسین دژکام
دوم ابتدایی

علیسان فرهودیان
دوم ابتدایی

علیسا خوش زرع
دوم ابتدایی

آیسو محمدزاده
دوم ابتدایی

آیهان حیدرزاده
دوم ابتدایی

مینو مهرعبادی
سوم ابتدایی

مهسا جعفرپور
سوم ابتدایی

محمد مهدی عبد حافظ
سوم ابتدایی

مارتیا جاویدفر
سوم ابتدایی

هستی بخشی زاده
سوم ابتدایی

ریحانه هاشم زاده
دوم ابتدایی

حسین علیزاده
دوم ابتدایی

حجت ذابحی
دوم ابتدایی

ثنا محمدپور
دوم ابتدایی

امیرعلی ادیب
دوم ابتدایی

موسی ابهریان
دوم ابتدایی

محیا سیفی
دوم ابتدایی

امیرعلی عباسعلیزاده
اول ابتدایی

ارسا صدقی اقدم
سوم ابتدایی

الیسا رضالو
سوم ابتدایی

امیرحسین محمودی
سوم ابتدایی

امیرمحمد اکربی
سوم ابتدایی

آیسل ابراهیم نژاد
سوم ابتدایی

تارا توفیق
سوم ابتدایی

رها عباسعلیزاده
سوم ابتدایی

رسهات حاجی زاده
سوم ابتدایی

شایلین لیل آبادی
سوم ابتدایی

یسنا نطقی
چهارم ابتدایی

محدثه مهدی زاده
چهارم ابتدایی

مبین جبلی حسن
چهارم ابتدایی

س�نه مدامی
چهارم ابتدایی

رادین علیپور
چهارم ابتدایی

دانیال عابدی
چهارم ابتدایی

آنیالر اصغران
چهارم ابتدایی

امیرعلی بخشی زاده
چهارم ابتدایی
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�ین بخشی زاده
اول ابتدایی

النا حیدرزاده
چهارم ابتدایی

آسنا بابایی
چهارم ابتدایی

احمد نجاتی
چهارم ابتدایی

احسان خرمی کیا
چهارم ابتدایی

ابوالفضل محمدزاده
چهارم ابتدایی

محنا پروینی آذر
پنجم ابتدایی

محمد شکوری
پنجم ابتدایی

فاطمه امامی
پنجم ابتدایی

علیسا جانانی
پنجم ابتدایی

عرفان فرخی
پنجم ابتدایی

اس� رزاق زاده
پنجم ابتدایی

محیا سل�نی
پنجم ابتدایی

مهدی پاشایی
ششم ابتدایی

ملینا دژکام
ششم ابتدایی

محمدمهدی هاشمی فر
ششم ابتدایی

محمد پروینی آذر
ششم ابتدایی

احسان جبلی
ششم ابتدایی

نساء بیگدلی
هفتم متوسطه

فاطمه مهدی زاده
هفتم متوسطه

طاها محمدپور
هفتم متوسطه

صبا نوری
هفتم متوسطه

حسین شکرگذار
هفتم متوسطه

پویا شاه محمدی
هفتم متوسطه

پارسا بهرنگ
هفتم متوسطه

امیرحسین خردیار
هفتم متوسطه

امیررضا زیباساز
هفتم متوسطه

الینا تقوی
هفتم متوسطه

آروین پوربابا
هفتم متوسطه

آر£یس صالحی راد
هفتم متوسطه

احسان ابراهیم نژاد
هفتم متوسطه

مهدی اس�عیل پور
نهم متوسطه

علیرضا نعمتی
نهم متوسطه

زهرا فرشبافی
نهم متوسطه

رقیه حمیدی
نهم متوسطه

آرمین رفیعی
نهم متوسطه

زهرا قراری
نهم متوسطه

هلیا علیپور
دهم متوسطه

کامران بهرنگ
دهم متوسطه

حسن فرشبافی
دهم متوسطه

�ین قربان نژاد
دهم متوسطه

مهدی جابری
یازدهم متوسطه

سویل بخشی
یازدهم متوسطه

پی�ن رضایی
یازدهم متوسطه

آرین هامون
یازدهم متوسطه

کوثر بخشی زاده
دوازدهم متوسطه

س�نه مختاری
دوازدهم متوسطه

آیناز محمدپور
دوازدهم متوسطه

نگار پاشایی
دانشجو

مهدیه آژیری
دانشجو

معصومه اس�عیلی پور
دانشجو

مصطفی خردیار
دانشجو

محمدرضا نعمتی
دانشجو

محمدرضا فتحی
دانشجو

سپیده امیرلو
دانشجو

میرعرشیا حسینی
هشتم متوسطه

مبینا کارگرپور
هشتم متوسطه

علیرضا طه�سب پور
هشتم متوسطه

زهرا رنجرب آذربایجان
هشتم متوسطه

حدیث مولویان
هشتم متوسطه

الینا ولی پور
هشتم متوسطه

الین لیل آبادی
ششم ابتدایی

امیرعلی آریایی نژاد
ششم ابتدایی

پریا قوامیان
ششم ابتدایی

توحید شهبازی
ششم ابتدایی

سحر حجتی مهر
ششم ابتدایی

علی حکیمی
ششم ابتدایی

فرشته بهادری
ششم ابتدایی

امیررضا ترابی
پنجم ابتدایی

امیرطاها کریم زاد
پنجم ابتدایی

آیهان رنجرب
پنجم ابتدایی

رادین فروتن
پنجم ابتدایی

پویا سل�نی
دانشجو
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به  سوم  بخش  در  کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت  حقوقى  بحث  ادامه  در 
موضوع خسارت در تقصیر به عنوان ارکان این حمایت مى پردازیم.

6 . 3. خسارت
از نظر لغوى خسارت یعنى ضرر کردن، زیان بردن، زیان دیدن، زیانکارى و 
زیان  (عمید ، 1363: 857) در آیات قرآن نیز از واژه خسارت بارها یاد شده 
است. در عرف نیز به همان معانى (لغوى) استعمال مى شود. یعنى هرجا که 
جان، مال، آبرو و متعلقات شخصى دچار نوعى کاستى شده یا از افزایش و 

کمال آن جلوگیرى مى شود، گفته مى شود که خسارت وارد گردیده است. 
قانون مدنى خسارت را تعریف نکرده است، اما در قوانین مختلف نظیر: قانون 
آئین دادرسى مدنى، قانون مسئولیت مدنى و قانون جزا این لفظ را کرارا تحت 
عدم  از  حاصله  خسارت  تأدیه،  تأخیر  خسارت  تأدیه،  عدم  خسارت  عناوین 
انجام تعهد، خسارت دادرسى و ضرر و زیان مادى و معنوى مشاهده مى کنیم. 
از دید حقوقى خسارت  الف ـ مالى که باید از طرف کسى که باعث ایراد ضرر 
(جعفري  شده  وارد  زیان  ـ  ب  شود.  داده  متضرر  به  شده  دیگرى  به  مالی 
لنگرودي، 1380: 260 )تعریف شده است. براى معناى اول ماده 217 قانون 

مدنى و براى معناى دوم ماده 334 همان قانون شاهد مثال است.
اساس مسئولیت مدنى بر ضرر است؛ تا هنگامى که ضررى واقع نشده، سخنى 
از جبران خسارت نیست. مراد از ضرر هم ضرر نارواست. معیار عرف در تمییز 
است:  شده  گفته  رابطه  این  در  چنانچه  دارد  نیز  فقهى  تصریح  خسارت 
خسارت، مقابل نفع است و به حکم عرف و معنا، خسارت در مالى همان تلف 
چیزى از مال خود یا دیگران است بدون تقابل نفع یا عوض براى آن ... (نراقی 

، 1408 ه.ق :17 ) لذا در فقه نیز عرف باید ضرر و خسارت را ناروا بداند.
در یک تقسیم کلى از لحاظ ماهیت خسارت شامل خسارت مادى و خسارت 
البته به لحاظ ماهیت در یک تقسیم بندى به خسارت  معنوى خواهد بود. 
بدنى و مالى و در تقسیم دیگر به خسارت مادى و معنوى ... و در دیدگاهى 
به خسارت مادى و معنوى و مختلط و در دیدگاهى دیگر به خسارت مالى و 

معنوى تقسیم شده است. (جعفري لنگرودي ، 1380: 262)
براى پرهیز از اطاله کالم همین تقسیم کلى مادى و معنوى را لحاظ کرده و 
خسارت مالى و بدنى را تحت عنوان خسارت بر نفس و خسارت بر دارایى در 

ذیل آن بررسى خواهیم کرد.
چه این نوع تقسیم بندى مادى و معنوى بر اساس ماده 27 قانون مسئولیت 

مدنى نیز پذیرفته شده است آنجا که مقرر مى دارد: 
" هر کس بدون مجوز قانونى عمدا و یا در نتیجه بى احتیاطى به جان یا ... 
نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگران شود، مسئول جبران خسارت 

ناشى از عمل خود مى باشد. "
الف ) خسارت مادى 

مقصود از ضرر مالى، زیانى است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند 
سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه 
اى که از بهاى امالك مجاور بکاهد) و مالکیت معنوى (مانند صدمه رساندن 
حق  و  منفعت  رفتن  بین  از  یا  صنعتى)  عالمت  و  تجارتى  نام  و  شهرت  به 
از  کاستن  گفت:  مى توان  به طور خالصه  مى رسد.  آنان  به  اشخاص  مشروع 
دارایى شخص و پیشگیرى از فروش آن به هر عنوان که باشد اضرار به او است. 
( کاتوزیان ،1386: 244 ) در واقع خسارت مادى خسارتى است که به بدن 
شخص یا دارائى او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره. 

(جعفري لنگرودي ، 1380 : 262)
دارائى  و  مال  به  وارد  زیان  را صرفا  مادى  نیز خسارت  از حقوقدانان  برخى 
شخصى مى دانند و از آن به عنوان خسارت مالى یاد مى کنند. (صفائی ، 1351

: 549) اما چنانچه از ماده 1 قانون مسئولیت مدنى فوق الذکر نیز برمى آید 
از  نیز در زمره خسارات مادى است و بدون شک  به بدن و جسم  خسارت 
جهت خسارت معنوى نیز (تألمات ناشى از نقص عضو و نقص زیبایى) قابل 
طرح است. صرف نظر از ضرر به جسم معموال خسارت مادى در قالب تلف یا 
نقص مالى و نیز فوت منفعت تجلى مى یابد در موردى که ضرر ناشى از تلف 
یا نقص اموال مادى موجود است و جبران آن با دشوارى خاص روبرو نیست 
ولى در مورد محروم ماندن از منافع، این پرسش وجود دارد که آیا زیان دیده 
باید ثابت کند که به حق قانونى او لطمه وارد آمده است یا مى تواند منافعى را 
که در نتیجه بر هم خوردن موقعیت علمى خود از دست داده است به عنوان 

ضرر مطالبه کند؟
در پاسخ به سوال فوق باید گفت : در بعضى موارد فوت منفعت در دید عرف 
موقع  موارد  از  بسیارى  در  دادرس  چند  هر   ، است  مسلم  قانون  نظر  به  و 
 :  1383 ، (قالیچى  رسد.  نمى  یقین  به  موردمیزان خسارت  در   ، رسیدگى 

(109
ذکر این نکته الزم است که مال از جنبه هاى گوناگونى قابل تقسیم است؛ از 
جمله اینکه به مادى و معنوى، مثلی و قیمى، عین و منفعت، منقول و غیر 
منقول تقسیم مى شود. بر این اساس خسارت مالى شامل خسارت بر اموال 

مادى و معنوى مى شود. ( سلطانی نژاد ، 1380 : 30)
ب ) خسارت معنوى 

این نوع خسارت که در برخى متون قانونى از جمله قانون مسئولیت مدنى و 
آئین دادرسى کیفرى و به تبع آن در ادبیات حقوقى ما مورد توجه قرار گرفته 
است داراى اهمیت شایانى است ... به اجمال مى توان گفت که آن دسته از 
خساراتى که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مادى وارد نمى شود و به همین 
جهت مورد تقویم مالى و داد و ستد قرار نمى گیرد جنبه معنوى یا غیر مالى 
دارد. این نوع خسارت بر خود شخص و متعلقات غیر مالى آن که با ارزش هاى 
مالى معموال ارزیابى نمى شود مانند جسم و روح و روان و شخصیت و آزادى 
و شهرت و اعتبار و احساسات و عواطف و باورها، وارد مى گردد. (سلطانی نژاد 

(31 : 1380 ،
علماى حقوق در خصوص خسارت معنوى گفته اند ضررى که متوجه حیثیت 
و شرافت و آبروى شخص یا بستگان او (که بالنتیجه متوجه او شده باشد) 

گردد.(جعفري لنگرودي ، 1380 : 262 ) 
 تحمل ضرر در حقوق کنونى منحصر به موردى نیست که شخص نفع مادى 
را از دست مى دهد انسان در برابر لطمه هاى روحى نیز آسیب پذیر است؛ 
 ، آزار مى رساند.( کاتوزیان  او  به  از درون  آسیبى که گاه نمودار نیست ولى 

(255 :1386
دایرة المعارف حقوق تطبیقى خسارت معنوى را عبارت از هرگونه خسارت 
غیر مالى مى داند که در نتیجه دخالت در حقوق مرتبط با شخصیت ایجاد مى

(42 :1973 , Tunc) .شود، یا الزمه اش دخالت در این حقوق است 
در نظام حقوقى اسالم، از آغازخسارت معنوى مورد توجه قرار گرفته و حتى 
ضرورت جبران آن از اصول کلى الضرر، غرور، تسبیب و پیش بینى مجازات 
براى جرائمى نظیر افتراء، توهین، فحاشى و ناسزا یا پیش بینى دیه در صدمات 
بدنى یا تاکید بر حق دفاع از حریم خانواده و شخصیت و عرض و آبرو قابل 

استنباط است. (سلطانی نژاد،1380 : 42)
زیرا  ندارد،  امکان  قاطع  بگونه اى  معنوى  و  مادى  ضررهاى  بین  مرز  تعیین 
بسیارى از صدمه هاى روحى و اخالقى باعث ایجاد زیان هاى مالى نیز مى شود 
و در روابط مالى شخص با دیگران هم آثار نامطلوب دارد. همچنین است در 

مورد نقص هاى عضوى انسان.( قالیچى ، 1383: 112)
معیوب  کاالى  فروش  با  فروشنده اى  که  موردى  همچون  معنوى  ضرر  در 
شهرت تجاریش بر باد رود وى مى تواند به تولید کننده اى مراجعه کند که کاال 

را از وى خریده است. (جعفرى تبار ،1375 : 138)

6 . 4 . تقصیر
درتعریف تقصیر میان علماى رشته هاى مختلف گفتگو بسیار است، چنانچه 
توانائى  وجود  با  عملى  انجام  از  خوددارى  لغت  در  تقصیر  است  شده  گفته 
صورت دادن آن عمل را گویند در فقه غالبا به همین معنا بکار رفته است و 
مقابل آن قصور است که خوددارى از انجام کارى با عجز از انجام آن کار را 

گویند. (جعفري لنگرودي ، 1380: 175)
تقصیر را مى توان به صورت کلى ترى بعنوان انجام کارى که فردى با تدبیر در 
شرایط مشابه آن را انجام نمى دهد یا عدم انجام کارى که فردى با تدبیر در 
شرایط مشابه به انجام آن کار اقدام مى کند (SPEIR, 1987:56  ) تعریف مود. 
در حقوق مدنى ترك عملى است که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب 
عملى که از انجام دادن آن منع شده است. (جعفري لنگرودي، 1380: 175) 
را تقصیر گویند چنانچه از جمع بین مواد 951 تا 953 ق.م نیز مى توان گفت 

تقصیر عبارتست از:
تخّطى از عهدى که شخص بر اساس قانون یا قرارداد و یا عرف بر عهده داشته 

است. ماده 953 ق.م تقصیر را چنین تعریف کرده است:
" تقصیر اعم است از تعّدى و تفریط "

ماده 951 مقرر داشته است: 
یا حق  مال  به  نسبت  است  متعارف  یا  اذن  از حدود  نمودن  تجاوز  تعّدى   "

دیگرى "
و ماده 952 نیز مقرر مى دارد: 

" تفریط عبارتست از ترك عملى است که به موجب قرارداد یا متعارف براى 
حفظ مال غیر الزم است "

مرتکب  به  انتساب  قابل  که  نامشروع  است  کارى  تقصیر  مرسوم  تعریف  در 
باشد. در این تعریف براى تقصیر دو عنصر گوناگون شناخته شده است:

1.عنصر نوعى و یا نامشروع بودن نفس عمل
 ، (کاتوزیان  آن  فاعل  به  نامشروع  کار  استفاده  قابلیت  یا  شخصى،  2.عنصر 

(338 : 1386
در هر حال براى اینکه شخصى مقصر شناخته شود، باید رفتار مادى محسوس 
خارجى زیان آورى از او سر زده باشد. این رفتار زیان آور ممکن است ناشى 

از فعل مثبت یا منفى فردى باشد.
6 . 4 . 1 . انواع تقصیر

شاید بتوان از زوایاى مختلف تقصیر را به انواع متفاوتى تقسیم کرد چنانچه 
از حیث منشاء به تقصیر قراردادى و غیر قراردادى یا از حیث فاعل آن به 
تقصیر شغلى، ادارى و ... از حیث درجه به تقصیر سنگین و سبک و ... تقسیم 
مى گردد. اما آنچه در این مبحث به کار خواهد آمد تقسیمى است که در ماده 

336 ق.م.ا لحاظ شده است بر اساس این ماده که مقرر مى دارد:
رعایت  عدم  مهارت،  عدم  مباالتى،  بى  احتیاطى،  بى  از  است  اعم  تقصیر   "

نظامات دولتى"
مصادیقى از تقصیر شمرده شده است. در ماده 295 همان قانون ضمن تبصره 

3 نیز به همان موارد اشاره شده است چنانچه مقرر مى دارد:
"هر گاه بر اثر بى احتیاطى یا بى مباالتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات 

مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوى که اگر آن مقررات 
رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتد. قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه 
از وسایل  ناشى  به حوادث  مربوط  ماده  این  بود." محل شمول  عمد خواهد 
نقلیه است اما به طور واضح با یک وحدت مالك ساده مى توان از آن بهره برد.

در هر حال بر اساس این تقسیم بندى که در حیطه مربوط به مسئولیت تولید 
نوع  چهار  به  تقصیر  مى آید  بکار  نیز  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  و 

تقسیم شده است:
عدم   -4 مهارت  عدم   -3 مباالتى  بى   -2 احتیاطى  بى   -1 از  ناشى  تقصیر 

رعایت نظامات دولتى
بى احتیاطى در مقابل غفلت به کار مى رود. یعنى غفلت از جنس ترك است 
و بى احتیاطى از جنس فعل که عبارت است از ارتکاب عملى از روى ترك 
پیش بینى و فرم که حقا باید آن پیش بینى یا فرم رعایت مى شد یعنى توقع 
آن عرفا از فاعل عمل مى رفت. بى احتیاطى به معناى عام شامل بى مباالتى 
هم هست. بى مباالتى عبارتست از اینکه فاعل عمل، پیش بینى ورود ضرر را 
از ناحیه عمل خود بغیر مى کند، ولى معذلک القیدى بخرج مى دهد و احتیاط 
اینکه  احتمال  با  اتومبیل  بودن  ناقص  با وجود  که  راننده اى  مانند  نمى کند. 
یا کاال مبادرت کند. (جعفري  انشاء اهللا طورى نخواهد شد به حمل مسافر 

لنگرودي ، 1380 : 116)
به طور مثال تولید کننده اى با وجود آگاهى از معیوب بودن دستگاه تولید 
الستیک اتومبیل و علم به اینکه تولیدى که از این دستگاه خارج مى شود قابل 
اطمینان نیست مبادرت به تولید و عرضه کاال به بازار مى کند و در اثر ترکیدن 

الستیک تولید شده خسارت به بار مى آید. 
از مصادیق عدم مهارت مى توان به عدم آشنایى متعارف به اصول فنى کار و 
بى اطالعى از حرفه معین اشاره کرد. این کلمه به طور خاص بر تمام  کسانى 
که اعمال فنى را انجام مى دهند و اطالعات علمى و تجربى کافى در زمینه 
امرى را که به آن مبادرت ورزیده اند ندارند اطالق مى شود. مانند تولید کننده

 اى که هیچ نوع بصیرت و تجربه فنى در تولید لوله هاى پلى اتیلن ندارد با این 
لوله هاى  اثر عدم مهارت وى و ترکیدن  حال مبادرت به تولید مى نماید در 

تولیدى خسارت عمده اى به بار مى آید.
عدم رعایت نظامات دولتى و عدم رعایت مقررات مربوط به امر که در ماده 
فوق الذکر نیز به عنوان یکى از مصادیق تقصیر شمرده شده است در بحث 
حاضر بسیار حائز اهمیت است چه اکثریت قریب به اتفاق خسارات وارده از 

این ناحیه بوجود مى آید.
قدر متیقن این است که نظامات شامل امور ذیل است: 

الف ـ بخشنامه ها   ب ـ مقررات وزارتى یا سایر مقامات صالحیت دار (جعفري 
لنگرودي ، 1380 : 715)

لذا چنانچه در تولید یک کاال نظامات و مقررات قانونى مربوط به تولید آن از 
طى  مى نماید،  معین  را  آنها  دولت  که  مربوطه  استانداردهاى  رعایت  جمله 
مسلما چنین  نگیرد،  انجام  بهداشت  از  تأییدیه  اخذ  قبیل  از  قانونى  مراحل 

تولیدى در معرض ایراد خسارت به مصرف کنندگان قرار مى گیرد. 
اما اینکه آیا موارد مذکور در ق.م.ا محصوراست، یا اینکه از باب مثال بیان شده 
است، باید گفت چنانچه در قلمرو قانون جزاء به آن مى نگریستیم چنین بود 
اما قلمرو وسیع حقوق خصوصى و قوانین مدنى اجازه نمى دهد در عصرى که 
هیچ چیز را نمى توان محصور کرد با حصر موارد تقصیر در این چهار بند هدف 
حقوق مصرف را که از بین بردن تمامى امکانات قانونى جهت سوء استفاده 

سود جویان مى باشد را خدشه دار کند.

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

حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران (بخش سوم)
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به  سوم  بخش  در  کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت  حقوقى  بحث  ادامه  در 
موضوع خسارت در تقصیر به عنوان ارکان این حمایت مى پردازیم.

6 . 3. خسارت
از نظر لغوى خسارت یعنى ضرر کردن، زیان بردن، زیان دیدن، زیانکارى و 
زیان  (عمید ، 1363: 857) در آیات قرآن نیز از واژه خسارت بارها یاد شده 
است. در عرف نیز به همان معانى (لغوى) استعمال مى شود. یعنى هرجا که 
جان، مال، آبرو و متعلقات شخصى دچار نوعى کاستى شده یا از افزایش و 

کمال آن جلوگیرى مى شود، گفته مى شود که خسارت وارد گردیده است. 
قانون مدنى خسارت را تعریف نکرده است، اما در قوانین مختلف نظیر: قانون 
آئین دادرسى مدنى، قانون مسئولیت مدنى و قانون جزا این لفظ را کرارا تحت 
عدم  از  حاصله  خسارت  تأدیه،  تأخیر  خسارت  تأدیه،  عدم  خسارت  عناوین 
انجام تعهد، خسارت دادرسى و ضرر و زیان مادى و معنوى مشاهده مى کنیم. 
از دید حقوقى خسارت  الف ـ مالى که باید از طرف کسى که باعث ایراد ضرر 
(جعفري  شده  وارد  زیان  ـ  ب  شود.  داده  متضرر  به  شده  دیگرى  به  مالی 
لنگرودي، 1380: 260 )تعریف شده است. براى معناى اول ماده 217 قانون 

مدنى و براى معناى دوم ماده 334 همان قانون شاهد مثال است.
اساس مسئولیت مدنى بر ضرر است؛ تا هنگامى که ضررى واقع نشده، سخنى 
از جبران خسارت نیست. مراد از ضرر هم ضرر نارواست. معیار عرف در تمییز 
است:  شده  گفته  رابطه  این  در  چنانچه  دارد  نیز  فقهى  تصریح  خسارت 
خسارت، مقابل نفع است و به حکم عرف و معنا، خسارت در مالى همان تلف 
چیزى از مال خود یا دیگران است بدون تقابل نفع یا عوض براى آن ... (نراقی 

، 1408 ه.ق :17 ) لذا در فقه نیز عرف باید ضرر و خسارت را ناروا بداند.
در یک تقسیم کلى از لحاظ ماهیت خسارت شامل خسارت مادى و خسارت 
البته به لحاظ ماهیت در یک تقسیم بندى به خسارت  معنوى خواهد بود. 
بدنى و مالى و در تقسیم دیگر به خسارت مادى و معنوى ... و در دیدگاهى 
به خسارت مادى و معنوى و مختلط و در دیدگاهى دیگر به خسارت مالى و 

معنوى تقسیم شده است. (جعفري لنگرودي ، 1380: 262)
براى پرهیز از اطاله کالم همین تقسیم کلى مادى و معنوى را لحاظ کرده و 
خسارت مالى و بدنى را تحت عنوان خسارت بر نفس و خسارت بر دارایى در 

ذیل آن بررسى خواهیم کرد.
چه این نوع تقسیم بندى مادى و معنوى بر اساس ماده 27 قانون مسئولیت 

مدنى نیز پذیرفته شده است آنجا که مقرر مى دارد: 
" هر کس بدون مجوز قانونى عمدا و یا در نتیجه بى احتیاطى به جان یا ... 
نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگران شود، مسئول جبران خسارت 

ناشى از عمل خود مى باشد. "
الف ) خسارت مادى 

مقصود از ضرر مالى، زیانى است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند 
سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه 
اى که از بهاى امالك مجاور بکاهد) و مالکیت معنوى (مانند صدمه رساندن 
حق  و  منفعت  رفتن  بین  از  یا  صنعتى)  عالمت  و  تجارتى  نام  و  شهرت  به 
از  کاستن  گفت:  مى توان  به طور خالصه  مى رسد.  آنان  به  اشخاص  مشروع 
دارایى شخص و پیشگیرى از فروش آن به هر عنوان که باشد اضرار به او است. 
( کاتوزیان ،1386: 244 ) در واقع خسارت مادى خسارتى است که به بدن 
شخص یا دارائى او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره. 

(جعفري لنگرودي ، 1380 : 262)
دارائى  و  مال  به  وارد  زیان  را صرفا  مادى  نیز خسارت  از حقوقدانان  برخى 
شخصى مى دانند و از آن به عنوان خسارت مالى یاد مى کنند. (صفائی ، 1351

: 549) اما چنانچه از ماده 1 قانون مسئولیت مدنى فوق الذکر نیز برمى آید 
از  نیز در زمره خسارات مادى است و بدون شک  به بدن و جسم  خسارت 
جهت خسارت معنوى نیز (تألمات ناشى از نقص عضو و نقص زیبایى) قابل 
طرح است. صرف نظر از ضرر به جسم معموال خسارت مادى در قالب تلف یا 
نقص مالى و نیز فوت منفعت تجلى مى یابد در موردى که ضرر ناشى از تلف 
یا نقص اموال مادى موجود است و جبران آن با دشوارى خاص روبرو نیست 
ولى در مورد محروم ماندن از منافع، این پرسش وجود دارد که آیا زیان دیده 
باید ثابت کند که به حق قانونى او لطمه وارد آمده است یا مى تواند منافعى را 
که در نتیجه بر هم خوردن موقعیت علمى خود از دست داده است به عنوان 

ضرر مطالبه کند؟
در پاسخ به سوال فوق باید گفت : در بعضى موارد فوت منفعت در دید عرف 
موقع  موارد  از  بسیارى  در  دادرس  چند  هر   ، است  مسلم  قانون  نظر  به  و 
 :  1383 ، (قالیچى  رسد.  نمى  یقین  به  موردمیزان خسارت  در   ، رسیدگى 

(109
ذکر این نکته الزم است که مال از جنبه هاى گوناگونى قابل تقسیم است؛ از 
جمله اینکه به مادى و معنوى، مثلی و قیمى، عین و منفعت، منقول و غیر 
منقول تقسیم مى شود. بر این اساس خسارت مالى شامل خسارت بر اموال 

مادى و معنوى مى شود. ( سلطانی نژاد ، 1380 : 30)
ب ) خسارت معنوى 

این نوع خسارت که در برخى متون قانونى از جمله قانون مسئولیت مدنى و 
آئین دادرسى کیفرى و به تبع آن در ادبیات حقوقى ما مورد توجه قرار گرفته 
است داراى اهمیت شایانى است ... به اجمال مى توان گفت که آن دسته از 
خساراتى که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مادى وارد نمى شود و به همین 
جهت مورد تقویم مالى و داد و ستد قرار نمى گیرد جنبه معنوى یا غیر مالى 
دارد. این نوع خسارت بر خود شخص و متعلقات غیر مالى آن که با ارزش هاى 
مالى معموال ارزیابى نمى شود مانند جسم و روح و روان و شخصیت و آزادى 
و شهرت و اعتبار و احساسات و عواطف و باورها، وارد مى گردد. (سلطانی نژاد 

(31 : 1380 ،
علماى حقوق در خصوص خسارت معنوى گفته اند ضررى که متوجه حیثیت 
و شرافت و آبروى شخص یا بستگان او (که بالنتیجه متوجه او شده باشد) 

گردد.(جعفري لنگرودي ، 1380 : 262 ) 
 تحمل ضرر در حقوق کنونى منحصر به موردى نیست که شخص نفع مادى 
را از دست مى دهد انسان در برابر لطمه هاى روحى نیز آسیب پذیر است؛ 
 ، آزار مى رساند.( کاتوزیان  او  به  از درون  آسیبى که گاه نمودار نیست ولى 

(255 :1386
دایرة المعارف حقوق تطبیقى خسارت معنوى را عبارت از هرگونه خسارت 
غیر مالى مى داند که در نتیجه دخالت در حقوق مرتبط با شخصیت ایجاد مى

(42 :1973 , Tunc) .شود، یا الزمه اش دخالت در این حقوق است 
در نظام حقوقى اسالم، از آغازخسارت معنوى مورد توجه قرار گرفته و حتى 
ضرورت جبران آن از اصول کلى الضرر، غرور، تسبیب و پیش بینى مجازات 
براى جرائمى نظیر افتراء، توهین، فحاشى و ناسزا یا پیش بینى دیه در صدمات 
بدنى یا تاکید بر حق دفاع از حریم خانواده و شخصیت و عرض و آبرو قابل 

استنباط است. (سلطانی نژاد،1380 : 42)
زیرا  ندارد،  امکان  قاطع  بگونه اى  معنوى  و  مادى  ضررهاى  بین  مرز  تعیین 
بسیارى از صدمه هاى روحى و اخالقى باعث ایجاد زیان هاى مالى نیز مى شود 
و در روابط مالى شخص با دیگران هم آثار نامطلوب دارد. همچنین است در 

مورد نقص هاى عضوى انسان.( قالیچى ، 1383: 112)
معیوب  کاالى  فروش  با  فروشنده اى  که  موردى  همچون  معنوى  ضرر  در 
شهرت تجاریش بر باد رود وى مى تواند به تولید کننده اى مراجعه کند که کاال 

را از وى خریده است. (جعفرى تبار ،1375 : 138)

6 . 4 . تقصیر
درتعریف تقصیر میان علماى رشته هاى مختلف گفتگو بسیار است، چنانچه 
توانائى  وجود  با  عملى  انجام  از  خوددارى  لغت  در  تقصیر  است  شده  گفته 
صورت دادن آن عمل را گویند در فقه غالبا به همین معنا بکار رفته است و 
مقابل آن قصور است که خوددارى از انجام کارى با عجز از انجام آن کار را 

گویند. (جعفري لنگرودي ، 1380: 175)
تقصیر را مى توان به صورت کلى ترى بعنوان انجام کارى که فردى با تدبیر در 
شرایط مشابه آن را انجام نمى دهد یا عدم انجام کارى که فردى با تدبیر در 
شرایط مشابه به انجام آن کار اقدام مى کند (SPEIR, 1987:56  ) تعریف مود. 
در حقوق مدنى ترك عملى است که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب 
عملى که از انجام دادن آن منع شده است. (جعفري لنگرودي، 1380: 175) 
را تقصیر گویند چنانچه از جمع بین مواد 951 تا 953 ق.م نیز مى توان گفت 

تقصیر عبارتست از:
تخّطى از عهدى که شخص بر اساس قانون یا قرارداد و یا عرف بر عهده داشته 

است. ماده 953 ق.م تقصیر را چنین تعریف کرده است:
" تقصیر اعم است از تعّدى و تفریط "

ماده 951 مقرر داشته است: 
یا حق  مال  به  نسبت  است  متعارف  یا  اذن  از حدود  نمودن  تجاوز  تعّدى   "

دیگرى "
و ماده 952 نیز مقرر مى دارد: 

" تفریط عبارتست از ترك عملى است که به موجب قرارداد یا متعارف براى 
حفظ مال غیر الزم است "

مرتکب  به  انتساب  قابل  که  نامشروع  است  کارى  تقصیر  مرسوم  تعریف  در 
باشد. در این تعریف براى تقصیر دو عنصر گوناگون شناخته شده است:

1.عنصر نوعى و یا نامشروع بودن نفس عمل
 ، (کاتوزیان  آن  فاعل  به  نامشروع  کار  استفاده  قابلیت  یا  شخصى،  2.عنصر 

(338 : 1386
در هر حال براى اینکه شخصى مقصر شناخته شود، باید رفتار مادى محسوس 
خارجى زیان آورى از او سر زده باشد. این رفتار زیان آور ممکن است ناشى 

از فعل مثبت یا منفى فردى باشد.
6 . 4 . 1 . انواع تقصیر

شاید بتوان از زوایاى مختلف تقصیر را به انواع متفاوتى تقسیم کرد چنانچه 
از حیث منشاء به تقصیر قراردادى و غیر قراردادى یا از حیث فاعل آن به 
تقصیر شغلى، ادارى و ... از حیث درجه به تقصیر سنگین و سبک و ... تقسیم 
مى گردد. اما آنچه در این مبحث به کار خواهد آمد تقسیمى است که در ماده 

336 ق.م.ا لحاظ شده است بر اساس این ماده که مقرر مى دارد:
رعایت  عدم  مهارت،  عدم  مباالتى،  بى  احتیاطى،  بى  از  است  اعم  تقصیر   "

نظامات دولتى"
مصادیقى از تقصیر شمرده شده است. در ماده 295 همان قانون ضمن تبصره 

3 نیز به همان موارد اشاره شده است چنانچه مقرر مى دارد:
"هر گاه بر اثر بى احتیاطى یا بى مباالتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات 

مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوى که اگر آن مقررات 
رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتد. قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه 
از وسایل  ناشى  به حوادث  مربوط  ماده  این  بود." محل شمول  عمد خواهد 
نقلیه است اما به طور واضح با یک وحدت مالك ساده مى توان از آن بهره برد.

در هر حال بر اساس این تقسیم بندى که در حیطه مربوط به مسئولیت تولید 
نوع  چهار  به  تقصیر  مى آید  بکار  نیز  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  و 

تقسیم شده است:
عدم   -4 مهارت  عدم   -3 مباالتى  بى   -2 احتیاطى  بى   -1 از  ناشى  تقصیر 

رعایت نظامات دولتى
بى احتیاطى در مقابل غفلت به کار مى رود. یعنى غفلت از جنس ترك است 
و بى احتیاطى از جنس فعل که عبارت است از ارتکاب عملى از روى ترك 
پیش بینى و فرم که حقا باید آن پیش بینى یا فرم رعایت مى شد یعنى توقع 
آن عرفا از فاعل عمل مى رفت. بى احتیاطى به معناى عام شامل بى مباالتى 
هم هست. بى مباالتى عبارتست از اینکه فاعل عمل، پیش بینى ورود ضرر را 
از ناحیه عمل خود بغیر مى کند، ولى معذلک القیدى بخرج مى دهد و احتیاط 
اینکه  احتمال  با  اتومبیل  بودن  ناقص  با وجود  که  راننده اى  مانند  نمى کند. 
یا کاال مبادرت کند. (جعفري  انشاء اهللا طورى نخواهد شد به حمل مسافر 

لنگرودي ، 1380 : 116)
به طور مثال تولید کننده اى با وجود آگاهى از معیوب بودن دستگاه تولید 
الستیک اتومبیل و علم به اینکه تولیدى که از این دستگاه خارج مى شود قابل 
اطمینان نیست مبادرت به تولید و عرضه کاال به بازار مى کند و در اثر ترکیدن 

الستیک تولید شده خسارت به بار مى آید. 
از مصادیق عدم مهارت مى توان به عدم آشنایى متعارف به اصول فنى کار و 
بى اطالعى از حرفه معین اشاره کرد. این کلمه به طور خاص بر تمام  کسانى 
که اعمال فنى را انجام مى دهند و اطالعات علمى و تجربى کافى در زمینه 
امرى را که به آن مبادرت ورزیده اند ندارند اطالق مى شود. مانند تولید کننده

 اى که هیچ نوع بصیرت و تجربه فنى در تولید لوله هاى پلى اتیلن ندارد با این 
لوله هاى  اثر عدم مهارت وى و ترکیدن  حال مبادرت به تولید مى نماید در 

تولیدى خسارت عمده اى به بار مى آید.
عدم رعایت نظامات دولتى و عدم رعایت مقررات مربوط به امر که در ماده 
فوق الذکر نیز به عنوان یکى از مصادیق تقصیر شمرده شده است در بحث 
حاضر بسیار حائز اهمیت است چه اکثریت قریب به اتفاق خسارات وارده از 

این ناحیه بوجود مى آید.
قدر متیقن این است که نظامات شامل امور ذیل است: 

الف ـ بخشنامه ها   ب ـ مقررات وزارتى یا سایر مقامات صالحیت دار (جعفري 
لنگرودي ، 1380 : 715)

لذا چنانچه در تولید یک کاال نظامات و مقررات قانونى مربوط به تولید آن از 
طى  مى نماید،  معین  را  آنها  دولت  که  مربوطه  استانداردهاى  رعایت  جمله 
مسلما چنین  نگیرد،  انجام  بهداشت  از  تأییدیه  اخذ  قبیل  از  قانونى  مراحل 

تولیدى در معرض ایراد خسارت به مصرف کنندگان قرار مى گیرد. 
اما اینکه آیا موارد مذکور در ق.م.ا محصوراست، یا اینکه از باب مثال بیان شده 
است، باید گفت چنانچه در قلمرو قانون جزاء به آن مى نگریستیم چنین بود 
اما قلمرو وسیع حقوق خصوصى و قوانین مدنى اجازه نمى دهد در عصرى که 
هیچ چیز را نمى توان محصور کرد با حصر موارد تقصیر در این چهار بند هدف 
حقوق مصرف را که از بین بردن تمامى امکانات قانونى جهت سوء استفاده 

سود جویان مى باشد را خدشه دار کند.
"براى مطالعه کامل سیر تاریخى تحوالت حقوق مصرف کننده و آشنایى با منابع تحقیق حاضر که بدلیل نوع نشریه و پرهیز از اطاله کالم تلخیص شده است خوانندگان محترم 

نشریه را به اصل تحقیق ارجاع مى دهیم."



استاد محمدحسین نسبت  کریمى مراغه  اى در 12 مرداد 
1310در روستاى روشت شهرستان مراغه در خانواده اى 
متدین و معتقد به اصول و احکام شیعه چشم به جهان 
محدود  و  خانواده  جمع  در  را  کودکى  دوران  گشود. 
با صفا و صمیمیت خود سپرى  زندگى فقیرانه ولى 
با  مراغه اى  ذاکر  مرحوم  او  پدر  است.  ساخته  
که  احساس  با  قدیمى خود، شاعریست  تحصیالت 
مشغول  بقالى  و  شمع ریزى  کار  به  مراغه  بازار  در 
بوده و با اندك سرمایه  اى چرخ سنگین زندگى را به 
چرخش انداخته بود. گرچه از لحاظ مالى امکانات 
چندانى نداشته  است ولى داراى مناعت طبع بوده 
که در قبال هر کس و نا کسى سرخم نکرده و با 
احترام  و  محبوبیت  از  پروردگار  عنایت  به  اتکاء 
همگان برخوردار بوده  است. در دوران حیات خویش 
یادگار گذاشته  است که  به  از خود  آثارى بس گرانبها 
مقادیرى زیاد از آثار وى هنوز چاپ نشده  است. او در زمان 
حیات خود تربیت فرزند ارشد خویش حسین کریمى را زیر 
نظر گرفته و براى تعلیم و تربیت فرزند کمر همت بسته  است. 
کریمى تحصیالت اولیه خود را با فراگیرى درس هایى از 
قرآن مجید آغاز و سپس براى اخذ معلومات 
کالسیک وارد مدرسه شد و اوایل سال

1320هجرى شمسى دست در دست 
پدر فاضلش قدم به عرصه بازار نهاد. 
تنها  نه  کافى  سرمایه  عدم  متاسفانه 
کریمى  آقاى  تحصیالت  ادامه  مانع 
براى  پدر  که  شد  مانع  بلکه  گردید 
یگانه فرزندش محل کسبى دست و پا 
کند. روى این اصل آقاى کریمى باالجبار 
براى تامین معاش خود به دستفروشى در بازار 
با تنى خسته و رنجور پاى درس پدر  مراغه پرداخت و شب ها 
و  مجید  قرآن  و  فارسى  زبان  فراگیرى  منظور  به  و  نشست 
معلومات عربى و کسب مسائل دینى از پدر کسب فیض کرد تا 
بوستان  چین  خوشه  خود  خدادادى  استعداد  با  توانست  اینکه 
پربار پدر فاضلش گردد و آشنایى کامل با اصول دینى پیدا کند. 
و  شمع ریزى  کوچک  کارگاه  کنار  در  حالیکه  در  روزها  کریمى 
بقالى پدر بى وقفه کار مى کرد و ساعات بیکارى پشت پیشخوان 
دست فروشى قرار مى گرفت و کوى و برزن شهر را براى فروش 
به مشقت هاى طاقت  توجه  بى  پا مى گذاشت  زیر  اجناس خود 
فرساى زندگى ترانه هاى امید را در زیر زبان زمزمه و کلماتى را 
با  متوجه شود  کار خود  ارزش  به  آنکه  بى  مى کرد  متصل  بهم 
آهنگ و موسیقى مخصوص بخود در مى آورد. رفته رفته بازى با 
رشته  به  را  کلمات  که  ساخت  واقعیت  این  متوجه  را  او  الفاظ 
تحـریر کشـیده و کلمات مـوزونى را بـوجود آورده  اسـت. گاه 
مى ایسـتاد و آنچـه را که زمـزمه مى کـرد روى ورق پاره هـایى 
و  نوشـته هـا  که  نداشـت  را  آن  وجـرات  دل  ولـى  مى نوشـت. 
گفته هایش را در محضر استاد خود ارائه دهد، چرا که مى دانست 
تا  مى باشد.  شهر  ادیبان  محفل  شمع  و  ادب  چهره هاى  از  پدر 

مفاخر  از  حق  به  مراغه اى،  کریمى  میرزاحسین 
در  بى تردید  که  است  کشورمان  معاصر  ادبى 
خود،  آیینى  زندگى  و  ادبى  خالقیت  و  اندیشه 
با  است.  امروز  شاعران  براى  درخشان  اسوه اى 
روزهاى  در  گرانقدر  شاعر  این  وفات  به  توجه 
نشریه  از  این شماره  در  تا  آن شدیم  بر  گذشته 
پانار به شرح مختصرى از زندگى این شاعر فرزانه 

بپردازیم.

ا�تاد

43

مهدی رزاق زاده/امورمالی رشکت پارس ساختار

بساط  کنار  در  مراغه اى  ذاکر  مرحوم  روزها  از  روزى  اینکه 
مى کاغذى  پاره  به  کریمى چشمش  پسرش حسین  دستفروشى 

و  کشیده شده  است  نظم  به  کلماتى  و  آن حروف  روى  که   افتد 
و  روزى  جزئى  تربیت  و  تعلیم  یک  با  پسرش  که  داد  تشخیص 
روزگارى در مسلک شاعران قرار مى گیرد، ولى واقعیت این است 
که مرحوم ذاکر هرگز در دوران 15سالگى پسرش نمى توانست این 
پیش بینى را بکند که فرزند خلفش قدم هاى حساب شده اش را 
جاى پاى پدر خـواهد گذاشـت و شـاید در آن زمان این تصـور 
نمى رفت که روزى شهرت دست پرورده صدرنشین اریکه ادبیات 
کشورمان خواهد بود و باز نمى توانست پیش بینى کند که شاگرد 
مکتب آموز پدر روزى و روزگارى در مقام استادى محافل ادبى قرار 
خواهد گرفت و شمع جمع ارباب فضل و دانش و شعر و شاعرى 
خواهد بود. از این رو دست فرزند خود را بر گرفت و بسوى گلستان 
و بوستان همیشه پربار شیخ اجل سعدى شیراز برد و این بار باب 
شعر و شاعرى رو در روى فرزند قرار داد و به تدریس فنون فصاحت 
و بالغت و قواعد پیچیده شعرى پرداخت. حسین کریمى مراغه اى 
با دلى پر شور و احساس تضادهاى نارواى حاکم بر جامعه را مورد 
بررسى قرار داد و آنان را در قالب اشعار خود گنجانید. گرچه استاد 
ذاکر از پیشرفت شاگرد خود خوشحال بود ولى عقیده و ایمانى که 
ساالر  قتلگاه  بسوى  را  فرزند  افکار  داشته  عصمت  خاندان  به 
شهیدان و ظلم و جنایت یزیدیان سوق داد. ناگفته نماند که مرحوم 
ذاکر همه هفته عزاى حسینى را برپا مى داشت و به همت این مرد 
وارسته مراغه اى هیئت شعرا و نوحه خوانان مراغه بنیان گذاشته 
شد و در آن زمان که مراغه فاقد انجمن ادبى بوده، شعرا و ادبا در 
به  را  و سروده هاى خود  بیرق عزاى حسینى جمع مى شدند  زیر 
مشتاقان عرضه مى کردند و مورد نقد و بررسى و اصالح استاد قرار 
مى گرفتند و حسین کریمى نیز در این مجالس همراه پدر شرکت 
و  سر  به  دستى  کریمى  حسین  مى برد.  بهره  آن  از  و  مى جست 
نبات آب  به  آن  در جوار  و  پدر کشیده  مغازه شمع ریزى  صورت 

 ریزى، سوجوق فروشى پرداخت تا اینکه در سال 1354پدر را از 
دست داد و باز دکان پدرى را ترك نگفت و همچنان جانشین پدر 
در دکان و در هیئت شعرا و نوحه خوانان قرار گرفت و زمام امور را 
با لیاقت و با تجربیاتى که از پدر اندوخته بود بدست گرفت. استاد 
کریمى از ازدواج با تنها همسر خویش داراى 5 پسر و جمعا 11 نوه 
مى باشد. استاد کریمى شغل پدر را بر اساس عالقه اى که به کتاب 
از  قسمتى  و  کرد  تبدیل  کتابفروشى  به  داشت  فرهنگ  اشاعه  و 
باقى  مرحومش  پدر  صمیمیت  و  کیفیت  همان  با  را  کتابفروشى 
گذاشت. قریب نیم قرن از عمر استاد کریمى مراغه اى در روزگار 
روزگار  این  در  مملکت سپرى شد. وى  این  بر  حاکمیت طاغوت 
تاریک، عالوه بر سرودن اشعار آئینى و انتشار آن ها ، اشعارى طنز 
در تقبیح فرهنگ طاغوت و ُمدها و مدل هاى غربى و بى حجابى و 
در مذمت گریز از فرهنگ خودى سرود. در واقع کریمى مراغه اى 
انحطاط  با  مجاهده  به  شعر  زبان  با  طاغوت  حاکمیت  روزگار  در 
سخن  از  تبعیت  به  را  خود  شاعرى  رسالت  و  برخاست  فرهنگى 
نورانى رسول اکرم «صلوات اهللا علیه و آله» ادا کرد که فرمود: «إّن 
الُمؤِمَن ُمجاِهٌد بَِسیِفِه و لِسانِِه» و بیش از چهار دهه از عمر روشن 
مرحوم استاد کریمى مراغه اى پس از پیروزى انقالب اسالمى و در 

روزگار  که  روزگار  این  در  شد.  سپرى  اسالمى  حاکمیت  روزگار 
پختگى اندیشه و ذوق و استعداد و شعر کریمى مراغه اى بود، او با 
تمام توان در حمایت از تشیع، انقالب و نظام اسالمى فعالیت کرد. 
اشعار فراوانى درباره دفاع مقدس سرود، حتى منظومه اى مستقل 
با عنوان «صدام نامه» در هجو صدام جنایتکار سرود. درباره شهدا 
و ارزش هاى انقالب اشعار فراوانى به نظم آورد. نسبت به تحوالت 
سـیاسى در ایران و حتى خارج از ایران، شـاعرانه واکنـش نشان 
مى داد، چنان که درباره فروپاشى شوروى و وضعیت آذرى هاى جدا 
باکو» سرود.  نام «سفرنامه  با  مفصلى  منظومه  نیز  ایران  از  مانده 
استاد کریمى على رغم کهولت سن تنى سالم و روحیه اى قوى و 
عزمى استوار داشت و اغلب در سیر و سیاحت بود و عقیده بر این 
داشت که انسان بخصوص شاعر همیشه باید سیر و سیاحت داشته 
مى کرد  مسافرت  عزم  که  بار  چند  سالى  اصل  این  روى  باشد 
سـفرنامه هاى منـفظومـى گـرد هم مـى آورد که در حال حاضـر 
آماده چاپ  سـفرنامه هاى کریمـى در حدود 300 صفحه وزیرى 
مى باشد که در هر یک از ابیات سفرنامه ها دریایى از پند و اندرز 
گنجانیده شده  است. ولى متاسفانه این سفرنامه ها مانند دیگر آثار 
سرودن  ضمن  وى  مانده  است.  باقى  چاپ  بدون  همچنان  استاد 
مراثى و ذکر مصیبت هاى حضرت حسین (ع) با عالقه اى که به طنز 
داشته راه طنز را براى اشعار خود برگزید چرا که بخوبى تشخیص 
داده بود که تنها از راه طنز و فکاهى مى تواند دردها و آالم جامعه 
را به گوش مسـئولین امر برسـاند و باز متـوجه شده بود که تنها 
مى تواند مردم به خواب رفته و بى خبر از مظالم ظلم پیشگان را با 
شیپور طنز بیدار سازد. روى این اصل سروده هاى خود را در سال 
به قطع  رنگارنگ  نام  به  قالب یک جلد  1338هجرى شمسى در 
از  صباحى  چند  هنور  رسانید.  چاپ  به  صفحه  سیصد  در  جیبى 
توزیع کتاب نگذشته بود که جلد اول خاتمه یافت و اشعار آمیخته 
بدست  و دست  را شکست  خانه ها  دیوار  کریمى  به چاشنى طنز 
مردم مشتاق شهرهاى آذربایجان گردید و اشعارش دهن به دهن 
در کوچه و بازار پخش شد. استقبال مردم از یک طرف و به هدف 
و  تشویق  موجبات  دیگر  از طرف  شاعر  خواسته هاى  تیر  نشاندن 
دوم  جلد  چاپ  براى  را  مراغه اى  کریمى  حسین  میرزا  ترغیب 
رنگارنگ فراهم ساخت و در سال 1339 جلد دوم رنگارنگ به چاپ 
طنز،  اجتماعى،  شعر  بیت  هزار  از 350  بیش  نتیجه  در  و  رسید 
مداحى و مرثیه را سروده و اشعار اجتماعى و طنز این شاعر بلند 
آوازه آذربایجان در قالب 25 جلد کتاب رنگارنگ و اشعار مرثیه و 
است.  شده  منتشر  و  چاپ  جلد   30 قالب  در  استاد  این  مداحى 
اشک»،  «دریاى  کربال»،  «سوغات  اشک»،  «سحاب  آه»،  «شعله 
«توشه  و  معصوم»  «چهارده  کربال»،  «خیمه گاه  «زیارتنامه»، 
عتبات» از جمله آثار مرثیه استاد کریمى مراغه اى است. در سال 
توسط  هنرى  فرهنگى  کوشش  و  خدمت  سال ها  پاس  به   1399
گواهینامه درجه یک هنرى  مراغه اى،  استاد کریمى  الشعرا  شیخ 
(معادل دکترى) در رشته شعر آیینى با امضاى مقام عالى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى به ایشان اعطا شد. متاسفانه ایشان در 20
بهمن 1401 به دلیل کهولت سن و بیمارى، پس از گذراندن 92

سال عمر باعزت چشم از جهان فرو بست و پیکرش در کنار مقبره 
اوحدى مراغه اى موسوم در مقبره الشعراى مراغه خاکسپارى شد. 



استاد محمدحسین نسبت  کریمى مراغه  اى در 12 مرداد 
1310در روستاى روشت شهرستان مراغه در خانواده اى 
متدین و معتقد به اصول و احکام شیعه چشم به جهان 
محدود  و  خانواده  جمع  در  را  کودکى  دوران  گشود. 
با صفا و صمیمیت خود سپرى  زندگى فقیرانه ولى 
با  مراغه اى  ذاکر  مرحوم  او  پدر  است.  ساخته  
که  احساس  با  قدیمى خود، شاعریست  تحصیالت 
مشغول  بقالى  و  شمع ریزى  کار  به  مراغه  بازار  در 
بوده و با اندك سرمایه  اى چرخ سنگین زندگى را به 
چرخش انداخته بود. گرچه از لحاظ مالى امکانات 
چندانى نداشته  است ولى داراى مناعت طبع بوده 
که در قبال هر کس و نا کسى سرخم نکرده و با 
احترام  و  محبوبیت  از  پروردگار  عنایت  به  اتکاء 
همگان برخوردار بوده  است. در دوران حیات خویش 
یادگار گذاشته  است که  به  از خود  آثارى بس گرانبها 
مقادیرى زیاد از آثار وى هنوز چاپ نشده  است. او در زمان 
حیات خود تربیت فرزند ارشد خویش حسین کریمى را زیر 
نظر گرفته و براى تعلیم و تربیت فرزند کمر همت بسته  است. 
کریمى تحصیالت اولیه خود را با فراگیرى درس هایى از 
قرآن مجید آغاز و سپس براى اخذ معلومات 
کالسیک وارد مدرسه شد و اوایل سال
1320هجرى شمسى دست در دست 
پدر فاضلش قدم به عرصه بازار نهاد. 
تنها  نه  کافى  سرمایه  عدم  متاسفانه 
کریمى  آقاى  تحصیالت  ادامه  مانع 
براى  پدر  که  شد  مانع  بلکه  گردید 
یگانه فرزندش محل کسبى دست و پا 
کند. روى این اصل آقاى کریمى باالجبار 
براى تامین معاش خود به دستفروشى در بازار 
با تنى خسته و رنجور پاى درس پدر  مراغه پرداخت و شب ها 
و  مجید  قرآن  و  فارسى  زبان  فراگیرى  منظور  به  و  نشست 
معلومات عربى و کسب مسائل دینى از پدر کسب فیض کرد تا 
بوستان  چین  خوشه  خود  خدادادى  استعداد  با  توانست  اینکه 
پربار پدر فاضلش گردد و آشنایى کامل با اصول دینى پیدا کند. 
و  شمع ریزى  کوچک  کارگاه  کنار  در  حالیکه  در  روزها  کریمى 
بقالى پدر بى وقفه کار مى کرد و ساعات بیکارى پشت پیشخوان 
دست فروشى قرار مى گرفت و کوى و برزن شهر را براى فروش 
به مشقت هاى طاقت  توجه  بى  پا مى گذاشت  زیر  اجناس خود 
فرساى زندگى ترانه هاى امید را در زیر زبان زمزمه و کلماتى را 
با  متوجه شود  کار خود  ارزش  به  آنکه  بى  مى کرد  متصل  بهم 
آهنگ و موسیقى مخصوص بخود در مى آورد. رفته رفته بازى با 
رشته  به  را  کلمات  که  ساخت  واقعیت  این  متوجه  را  او  الفاظ 
تحـریر کشـیده و کلمات مـوزونى را بـوجود آورده  اسـت. گاه 
مى ایسـتاد و آنچـه را که زمـزمه مى کـرد روى ورق پاره هـایى 
و  نوشـته هـا  که  نداشـت  را  آن  وجـرات  دل  ولـى  مى نوشـت. 
گفته هایش را در محضر استاد خود ارائه دهد، چرا که مى دانست 
تا  مى باشد.  شهر  ادیبان  محفل  شمع  و  ادب  چهره هاى  از  پدر 
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بساط  کنار  در  مراغه اى  ذاکر  مرحوم  روزها  از  روزى  اینکه 
مى کاغذى  پاره  به  کریمى چشمش  پسرش حسین  دستفروشى 

و  کشیده شده  است  نظم  به  کلماتى  و  آن حروف  روى  که   افتد 
و  روزى  جزئى  تربیت  و  تعلیم  یک  با  پسرش  که  داد  تشخیص 
روزگارى در مسلک شاعران قرار مى گیرد، ولى واقعیت این است 
که مرحوم ذاکر هرگز در دوران 15سالگى پسرش نمى توانست این 
پیش بینى را بکند که فرزند خلفش قدم هاى حساب شده اش را 
جاى پاى پدر خـواهد گذاشـت و شـاید در آن زمان این تصـور 
نمى رفت که روزى شهرت دست پرورده صدرنشین اریکه ادبیات 
کشورمان خواهد بود و باز نمى توانست پیش بینى کند که شاگرد 
مکتب آموز پدر روزى و روزگارى در مقام استادى محافل ادبى قرار 
خواهد گرفت و شمع جمع ارباب فضل و دانش و شعر و شاعرى 
خواهد بود. از این رو دست فرزند خود را بر گرفت و بسوى گلستان 
و بوستان همیشه پربار شیخ اجل سعدى شیراز برد و این بار باب 
شعر و شاعرى رو در روى فرزند قرار داد و به تدریس فنون فصاحت 
و بالغت و قواعد پیچیده شعرى پرداخت. حسین کریمى مراغه اى 
با دلى پر شور و احساس تضادهاى نارواى حاکم بر جامعه را مورد 
بررسى قرار داد و آنان را در قالب اشعار خود گنجانید. گرچه استاد 
ذاکر از پیشرفت شاگرد خود خوشحال بود ولى عقیده و ایمانى که 
ساالر  قتلگاه  بسوى  را  فرزند  افکار  داشته  عصمت  خاندان  به 
شهیدان و ظلم و جنایت یزیدیان سوق داد. ناگفته نماند که مرحوم 
ذاکر همه هفته عزاى حسینى را برپا مى داشت و به همت این مرد 
وارسته مراغه اى هیئت شعرا و نوحه خوانان مراغه بنیان گذاشته 
شد و در آن زمان که مراغه فاقد انجمن ادبى بوده، شعرا و ادبا در 
به  را  و سروده هاى خود  بیرق عزاى حسینى جمع مى شدند  زیر 
مشتاقان عرضه مى کردند و مورد نقد و بررسى و اصالح استاد قرار 
مى گرفتند و حسین کریمى نیز در این مجالس همراه پدر شرکت 
و  سر  به  دستى  کریمى  حسین  مى برد.  بهره  آن  از  و  مى جست 
نبات آب  به  آن  در جوار  و  پدر کشیده  مغازه شمع ریزى  صورت 

 ریزى، سوجوق فروشى پرداخت تا اینکه در سال 1354پدر را از 
دست داد و باز دکان پدرى را ترك نگفت و همچنان جانشین پدر 
در دکان و در هیئت شعرا و نوحه خوانان قرار گرفت و زمام امور را 
با لیاقت و با تجربیاتى که از پدر اندوخته بود بدست گرفت. استاد 
کریمى از ازدواج با تنها همسر خویش داراى 5 پسر و جمعا 11 نوه 
مى باشد. استاد کریمى شغل پدر را بر اساس عالقه اى که به کتاب 
از  قسمتى  و  کرد  تبدیل  کتابفروشى  به  داشت  فرهنگ  اشاعه  و 
باقى  مرحومش  پدر  صمیمیت  و  کیفیت  همان  با  را  کتابفروشى 
گذاشت. قریب نیم قرن از عمر استاد کریمى مراغه اى در روزگار 
روزگار  این  در  مملکت سپرى شد. وى  این  بر  حاکمیت طاغوت 
تاریک، عالوه بر سرودن اشعار آئینى و انتشار آن ها ، اشعارى طنز 
در تقبیح فرهنگ طاغوت و ُمدها و مدل هاى غربى و بى حجابى و 
در مذمت گریز از فرهنگ خودى سرود. در واقع کریمى مراغه اى 
انحطاط  با  مجاهده  به  شعر  زبان  با  طاغوت  حاکمیت  روزگار  در 
سخن  از  تبعیت  به  را  خود  شاعرى  رسالت  و  برخاست  فرهنگى 
نورانى رسول اکرم «صلوات اهللا علیه و آله» ادا کرد که فرمود: «إّن 
الُمؤِمَن ُمجاِهٌد بَِسیِفِه و لِسانِِه» و بیش از چهار دهه از عمر روشن 
مرحوم استاد کریمى مراغه اى پس از پیروزى انقالب اسالمى و در 

روزگار  که  روزگار  این  در  شد.  سپرى  اسالمى  حاکمیت  روزگار 
پختگى اندیشه و ذوق و استعداد و شعر کریمى مراغه اى بود، او با 
تمام توان در حمایت از تشیع، انقالب و نظام اسالمى فعالیت کرد. 
اشعار فراوانى درباره دفاع مقدس سرود، حتى منظومه اى مستقل 
با عنوان «صدام نامه» در هجو صدام جنایتکار سرود. درباره شهدا 
و ارزش هاى انقالب اشعار فراوانى به نظم آورد. نسبت به تحوالت 
سـیاسى در ایران و حتى خارج از ایران، شـاعرانه واکنـش نشان 
مى داد، چنان که درباره فروپاشى شوروى و وضعیت آذرى هاى جدا 
باکو» سرود.  نام «سفرنامه  با  مفصلى  منظومه  نیز  ایران  از  مانده 
استاد کریمى على رغم کهولت سن تنى سالم و روحیه اى قوى و 
عزمى استوار داشت و اغلب در سیر و سیاحت بود و عقیده بر این 
داشت که انسان بخصوص شاعر همیشه باید سیر و سیاحت داشته 
مى کرد  مسافرت  عزم  که  بار  چند  سالى  اصل  این  روى  باشد 
سـفرنامه هاى منـفظومـى گـرد هم مـى آورد که در حال حاضـر 
آماده چاپ  سـفرنامه هاى کریمـى در حدود 300 صفحه وزیرى 
مى باشد که در هر یک از ابیات سفرنامه ها دریایى از پند و اندرز 
گنجانیده شده  است. ولى متاسفانه این سفرنامه ها مانند دیگر آثار 
سرودن  ضمن  وى  مانده  است.  باقى  چاپ  بدون  همچنان  استاد 
مراثى و ذکر مصیبت هاى حضرت حسین (ع) با عالقه اى که به طنز 
داشته راه طنز را براى اشعار خود برگزید چرا که بخوبى تشخیص 
داده بود که تنها از راه طنز و فکاهى مى تواند دردها و آالم جامعه 
را به گوش مسـئولین امر برسـاند و باز متـوجه شده بود که تنها 
مى تواند مردم به خواب رفته و بى خبر از مظالم ظلم پیشگان را با 
شیپور طنز بیدار سازد. روى این اصل سروده هاى خود را در سال 
به قطع  رنگارنگ  نام  به  قالب یک جلد  1338هجرى شمسى در 
از  صباحى  چند  هنور  رسانید.  چاپ  به  صفحه  سیصد  در  جیبى 
توزیع کتاب نگذشته بود که جلد اول خاتمه یافت و اشعار آمیخته 
بدست  و دست  را شکست  خانه ها  دیوار  کریمى  به چاشنى طنز 
مردم مشتاق شهرهاى آذربایجان گردید و اشعارش دهن به دهن 
در کوچه و بازار پخش شد. استقبال مردم از یک طرف و به هدف 
و  تشویق  موجبات  دیگر  از طرف  شاعر  خواسته هاى  تیر  نشاندن 
دوم  جلد  چاپ  براى  را  مراغه اى  کریمى  حسین  میرزا  ترغیب 
رنگارنگ فراهم ساخت و در سال 1339 جلد دوم رنگارنگ به چاپ 
طنز،  اجتماعى،  شعر  بیت  هزار  از 350  بیش  نتیجه  در  و  رسید 
مداحى و مرثیه را سروده و اشعار اجتماعى و طنز این شاعر بلند 
آوازه آذربایجان در قالب 25 جلد کتاب رنگارنگ و اشعار مرثیه و 
است.  شده  منتشر  و  چاپ  جلد   30 قالب  در  استاد  این  مداحى 
اشک»،  «دریاى  کربال»،  «سوغات  اشک»،  «سحاب  آه»،  «شعله 
«توشه  و  معصوم»  «چهارده  کربال»،  «خیمه گاه  «زیارتنامه»، 
عتبات» از جمله آثار مرثیه استاد کریمى مراغه اى است. در سال 
توسط  هنرى  فرهنگى  کوشش  و  خدمت  سال ها  پاس  به   1399
گواهینامه درجه یک هنرى  مراغه اى،  استاد کریمى  الشعرا  شیخ 
(معادل دکترى) در رشته شعر آیینى با امضاى مقام عالى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى به ایشان اعطا شد. متاسفانه ایشان در 20
بهمن 1401 به دلیل کهولت سن و بیمارى، پس از گذراندن 92

سال عمر باعزت چشم از جهان فرو بست و پیکرش در کنار مقبره 
اوحدى مراغه اى موسوم در مقبره الشعراى مراغه خاکسپارى شد. 
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مقدمه: با پیشرفته شدن زندگى صنعتى و افزایش جمعیت در 
دنیاى کنونى، آلودگى هوا نیز در شهرهاى صنعتى و پر جمعیت 
افزایش یافته و بالطبع مشکالت و بیمارى هاى ناشى از آن نیز 

افزایش مى یابد.
از اوایل دهه 1990 آلودگى هواى شهرها به ویژه کالن شهرهاى 
کشورهاى در حال توسعه به عنوان مهم ترین نگرانى هاى زیست 
رغم  به  دهه  دو  گذشت  با  است.  شده  شناخته  جهان  محیطى 
زیست  محیط  کیفیت  براى سنجش  متعدد  وجود شاخص هاى 
هنوز وضعیت نامناسب و آلوده هوا در کشورهاى در حال توسعه 
ادامه دارد و اجراى موثر سیستم هاى مبارزه با آلودگى هوا در این 

کشورها با مشکل مواجه است. 
هوا  آلودگى  بررسى  به  داشت  اجمالى خواهیم  نگاهى  ادامه  در 

خطرات ناشى از آن بر زندگى و سالمتى انسان ها...

آمار وحشتناك مرگ و میر در ایران بر اثر آلودگى هوا:
در یک دهه اخیر منابع ثابت و منابع متحرك آلودگى هوا مانند 
هزار خودرو  اضافه شده اند. سال گذشته حداکثر 24  خودروها 
از  خیلى  هنوز  که  حالى  در  شدند.  خارج  رده  از  فرسوده 
خودروهاى ما فرسوده هستند. از 25 میلیون خودرو در کشور 
چیزى حدود 6/5 میلیون خودرو فرسوده هستند و باید از رده 
شده  شماره گذارى  موتورسیکلت  میلیون   12 از  شوند.  خارج 
که  هستند  فرسوده  موتورسیکلت هاى  آن ها  درصد   90 نزدیک 
چندین برابر یک خودروى استاندارد انتشار آلودگى دارند. همین 
مسئله سبب شده که هر سال به شدت آلودگى هوا افزوده شود.

بارگذارى  اکولوژیکى شهرها در آن ها  توان  از  همین طور بیش 
اینکه  به  با توجه  تا جمعیت،  بارگذارى صنعت گرفته  از  داریم. 
مصرف انرژى سه برابر نرمال جهانى است. حدود 94 درصد تولید 
وضعیتى  چنین  در  است.  فسیلى  سوخت  پایه  بر  هم  انرژى 
هرچقدر هم انتشار آلودگى استاندارد شود اما اثر تجمیعى آن ها 

در وضعیت وارونگى هوا ما را با آلودگى زیاد مواجه مى کند.
وزارت بهداشت درخصوص مرگ ومیرهاى منتسب به آلودگى هوا 
در 27 شهر کشور و جمعیتى حدود 35 میلیون نفر مطالعه اى 
انجام داده است. نتیجه مطالعات نشان مى دهد که نزدیک به 21

هزار نفر از بزرگساالن در کشور طى سال 1400 به دلیل آلودگى 
شدند.  فوت  میکرون   2/5 از  کمتر  معلق  ذرات  از  ناشى  هواى 
خسارت ناشى از آن هم چیزى حدود 11/3 میلیارد دالر برآورد 
شده است. اگر همین شـرایط ادامه پیدا کند، تبدیل به بحران 
ابزارهاى اجراى قانون هواى پاك فراهم شود.  باید  اما  مى شود. 
بیشتر هم از جنس هزینه است؛ یعنى نیاز به منابع مالى دارد. از 
توسعه حمل و نقل عمومى گرفته تا تجهیز نیروگاه ها و از رده 
خارج کردن خودروهاى فرسوده نیاز به پول دارد. با دست خالى 
از  کالنشهرها  نجات  براى  کرد.  حل  را  هوا  آلودگى  نمى شود 
آلودگى هوا باید سـایر شهرها توسـعه پیدا کنند تا مهاجرت از 
نباشد،  بزرگ  شهرهاى  به  مهاجرت  وقتى  نگیرد.  شکل  آن ها 

مصرف انرژى در این شهرها کاهش پیدا مى کند و با یک مدیریت 
مستمر مى شود آلودگى هوا را کنترل کرد.

آلودگى هواى تبریز:
پاییز و زمستان امسال شاهد آلودگى کالنشهر تبریز بودیم که به 
تعطیلى مدارس منجر شد. چرا که شاخص آلودگى هوا در این 
روزها به 155 رسید که این شاخص وضعیت ناسالم براى تمام 
افزایش  از  ناشى  امر  این  که  مى دهد.  نشان  را  سنى  گروه هاى 

آالینده هاى زیست محیطى، ساکن بودن هوا و .... مى باشد.
و  تابستان  فصل  به  مربوط   10 pm غلظت  مقدار  بیشترین 
باالتر از حد  116  و در اغلب روزها  mg/l زمستان در حدود
مجاز بود. منوکسید کربن در ماه هاى سرد سال داراى بیشترین 
7/66  بوده در اغلب مواقع در شرایط ناسالم قرار  ppm  مقدار
داشته است. غلظت هاى SO2 , O3 , NO2  اغلب پایین تر از حد 
مجاز بوده و در کمتر از 5 درصد مواقع باعث اعالن شرایط ناسالم 
شده است. محاسبات نشان مى دهد که تعداد ایستگاه هاى پایش 
ایستگاه  فعلى 21  براى شرایط  و طبق محاسبات  نیست  کافى 

دیگر مورد نیاز است. 
نتیجه گیرى: دو عامل مهم آلودگى شهر تبریز منوکسید کربن و 
10 هستند و بیشترین وقایع آلودگى مربوط به فصل هاى  PM
توسعه  و  پایش  ایستگاه هاى  تعداد  افزایش  مى باشد.  سرد سال 
مهم  اقدامات  از  یکى  آالینده اى  روزانه  اندازه گیرى  سیستم 

مدیریتى براى کنترل آلودگى هوا در شهر تبریز مى باشد.

نقش استنشاق هواى آلوده بر بروز نابارورى زنان: 
آلودگى هوا با مسیرهاى بیولوژیک مختلفى بر بارورى تأثیر مى

 گذارد. مطالعات اپیدمیولوژیک ( مطالعه نحوه انتشار بیماریها و 
عوامل بیمارى زا یا هر عاملى که به سالمت مربوط باشد) حیوانى 
باعث  هوا  آالینده هاى  مى کنند.  حمایت  ایده  این  از  انسانى  و 
ایجاد نقص در طول گامتوژنز (عمل لقاح) مى شود که منجر به 
معرض  در  جمعیت هاى  نابارورى  و  مثل  تولید  ظرفیت  کاهش 
خطر مى گردد.   هرچند قرار گرفتن در معرض هواى آلوده به 
طور مداوم با کاهش بارورى زنان مرتبط است. اما مطالعات نشان 

موفقیت  اسید فولیک  مانند  مغذى  مواد  مصرف  که  است  داده 
بارورى را در زنان افزایش مى دهد و مى تواند سمیت آالینده هوا 

را کاهش دهد.
باعث  باردارى  دوران  در  آلوده  هواى  با  مواجهه   : گیرى  نتیجه 
افزایش نتایج نامطلوب باردارى شده و بر رشد و سالمت دوران 

زندگى تاثیر مى گذارد.

اثرات اقتصادى آالیندگى هوا:
است  ممکن  انسان  در  بیمارى  ایجاد  دلیل  به  هوا  آلودگى 
پیامدهاى زیانبارى نیز براى اقتصاد جهان داشته باشد. سازمان 
جهانى بهداشت هشدار داده است که افزایش بیمارى هاى ناشى 
از آلودگى هوا پیامدهاى مالى و زیان هاى اقتصادى فراوانى را بر 
افراد تحمیـل  و خـود  برنامه هاى سـالمتى دولت ها  سازمان ها، 
مى کند. غیبت از مدرسه یا تعطیلى مدارس به علت آلودگى هوا 
تنها  زیر  موارد  مى کند.  محروم  آموزشى  فرصت هاى  از  را  افراد 

گوشه اى از پیامدهاى اقتصادى آلودگى هوا هستند:
علت  به  دولت،  و  مقیاس  کوچک  صنایع  به  هزینه  تحمیل  •
جلوگیرى از فعالیت صنایع کوچک و فرسوده در زمان بروز حالت 

هشدار و بحران
تحمیل هزینه به شهروندان به علت بروز بیمارهاى مزمن ناشى  •

از آلودگى هوا
تحمیل هزینه به دولت و نظام آموزشى کشور به علت تعطیلى  •

ناشى از آلودگى هوا
تحمیل هزینه به جامعه و دولت به علت کاهش سطح هوشى  •

کودکان در کالن شهرها
تهران  شهردارى  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  دفتر  پژوهش 
نشان داد که 33 درصد مردم از افزایش هزینه درمان خانواده و 
حدود 40 درصد از خانه نشینى اجبارى در نتیجه آلودگى هوا 
این هزینه ها و در خانه  شاکى بودند و مى توان  تصور کرد که 
ماندن اجبارى و بى تحرکى چه پیامدهاى اقتصادى و اجتماعى 

در بر خواهد داشت .
مهم ترین جزء آالینده هاى هوا که عامل اصلى خوردگى محسوب 
مى گردد، گاز SO2  است، این گاز در اثر ترکیب با آب و رطوبت 
و  خوردگى  موجب  و  مى شود  سولفوریک  اسید  به  تبدیل  هوا، 
تسریع در فساد فلزات ساختمانى و سایر اجزاى بناهاى تاریخى، 
البسه، کاغذ ، چرم و … مى شود . عالوه برSO2 ، اکسیدهاى ازت 
منسوجات  و  البسه  دوام  کاهش  و  رنگ ها  محو  در  نیز  ازن  و 
دخالت دارند. از طرف دیگر ازن به عنوان فاسد کننده ى اصلى 
الستیک مطرح مى باشد. ازن با حمله به باندهاى دوگانه پلیمر 
نتیجه  هیدروکربن موجود در الستیک، موجب حذف آن و در 
ترك خوردن و فساد الستیک و کاهش عمر آن مى شود. اگر این 
هزینه ها با هزینه هاى اضافى ناشى از تمیزکارى در همه ى ابعاد 
هزینه هاى  و  جامعه جمع شده  در  عمومى  و  زندگى خصوصى 

اضافى ناشى از کاهش رشد و محصول گیاهان و تغییرات حاصله 
هنگفت  ارقامى  شود،  افزوده  آن  به  طبیعى  اکوسیستم هاى  در 
حاصل مى شود. گرچه خسارات اصلى آلودگى هوا یعنى آسیب به 

سالمت انسان، غیر قابل جبران است.
بر طبق گزارش بانک جهانى نیز هزینه اقتصادى ساالنه مربوط 
به آلودگى هوا در تهران 2/6 میلیارد دالر برآورد شده است. این 
انسان را در نظر گرفته  تاثیرات آلودگى بر سالمت  برآورد تنها 
است و به همین دلیل هزینه آن از مقدار واقعى هزینه هاى ناشى 

از آلودگى هوا کمتر است.

راه حل این مسئله چیست:
چند موضوع باید به موازات هم پیش برود، یکى این که توسعه و 
نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى انجام شود، تولید و توزیع 
سوخت استاندارد چه براى خودرو و چه براى صنایع انجام شود، 
توسعه نیروگاه هاى تجدیدپذیر و کاهش وابستگى به نیروگاه هاى 
خودروها  بر  عالوه  بگیرد،  قرار  کار  دستور  در  فسیلى  سوخت 
تجارى،  منازل، ساختمان هاى  موتورخانه هاى  براى  فنى  معاینه 
کاهش مصرف  اقدامات سبب  این  انجام شود؛  و صنایع  ادارات 

انرژى و آالینده ها مى شود.
اما درکنار بایدهایى که گفتیم، یکسرى نبایدها وجود دارد، یعنى 
کارهایى که نباید انجام داد، مانند عدم تصویب و اجراى برخى 
پروژه هایى که منجر به تشدید آلودگى هوا مى شوند، پروژه هایى 
بارگذارى  جمعیت،  افزایش  انرژى،  مصرف  افزایش  سبب  که 
بیشـتر  که سـبب جذب جمعیت  برنامه هایـى  بیشـتر صنعت، 
مى شوند یعنى مهاجرت داخلى را شکل مى دهند، در تمام این 
محور  نباید خودرو  دیگر  تجدیدنظر شود، شهرها  باید  برنامه ها 

شوند و حمل و نقل عمومى پاك باید توسعه پیدا کند.
البته حتى اگر سوخت و خودروى استاندارد هم داشته باشیم با 
توجه به بارگذارى مضاعفى که انجام دادیم آلودگى هوا خواهیم 
داشت، اگر تعداد منابع انتشار آلودگى زیاد باشد و ظرفیت انتقال 

هوا وجود نداشته باشد، آلودگى هوا قطعى است.

منابع:
https://www.tabnak.ir/fa/news/1147639/                         
https://medist.ir/mag/12-air-pollution-effects-on-health
https://mom.ir/blog/article/effect-air-pollution-female-fertility
https://www.havapo.ir/1399/07/29/
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غول آلودگى هوا بر سر کالنشهرها
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مقدمه: با پیشرفته شدن زندگى صنعتى و افزایش جمعیت در 
دنیاى کنونى، آلودگى هوا نیز در شهرهاى صنعتى و پر جمعیت 
افزایش یافته و بالطبع مشکالت و بیمارى هاى ناشى از آن نیز 

افزایش مى یابد.
از اوایل دهه 1990 آلودگى هواى شهرها به ویژه کالن شهرهاى 
کشورهاى در حال توسعه به عنوان مهم ترین نگرانى هاى زیست 
رغم  به  دهه  دو  گذشت  با  است.  شده  شناخته  جهان  محیطى 
زیست  محیط  کیفیت  براى سنجش  متعدد  وجود شاخص هاى 
هنوز وضعیت نامناسب و آلوده هوا در کشورهاى در حال توسعه 
ادامه دارد و اجراى موثر سیستم هاى مبارزه با آلودگى هوا در این 

کشورها با مشکل مواجه است. 
هوا  آلودگى  بررسى  به  داشت  اجمالى خواهیم  نگاهى  ادامه  در 

خطرات ناشى از آن بر زندگى و سالمتى انسان ها...

آمار وحشتناك مرگ و میر در ایران بر اثر آلودگى هوا:
در یک دهه اخیر منابع ثابت و منابع متحرك آلودگى هوا مانند 
هزار خودرو  اضافه شده اند. سال گذشته حداکثر 24  خودروها 
از  خیلى  هنوز  که  حالى  در  شدند.  خارج  رده  از  فرسوده 
خودروهاى ما فرسوده هستند. از 25 میلیون خودرو در کشور 
چیزى حدود 6/5 میلیون خودرو فرسوده هستند و باید از رده 
شده  شماره گذارى  موتورسیکلت  میلیون   12 از  شوند.  خارج 
که  هستند  فرسوده  موتورسیکلت هاى  آن ها  درصد   90 نزدیک 
چندین برابر یک خودروى استاندارد انتشار آلودگى دارند. همین 
مسئله سبب شده که هر سال به شدت آلودگى هوا افزوده شود.
بارگذارى  اکولوژیکى شهرها در آن ها  توان  از  همین طور بیش 
اینکه  به  با توجه  تا جمعیت،  بارگذارى صنعت گرفته  از  داریم. 
مصرف انرژى سه برابر نرمال جهانى است. حدود 94 درصد تولید 
وضعیتى  چنین  در  است.  فسیلى  سوخت  پایه  بر  هم  انرژى 
هرچقدر هم انتشار آلودگى استاندارد شود اما اثر تجمیعى آن ها 

در وضعیت وارونگى هوا ما را با آلودگى زیاد مواجه مى کند.
وزارت بهداشت درخصوص مرگ ومیرهاى منتسب به آلودگى هوا 
در 27 شهر کشور و جمعیتى حدود 35 میلیون نفر مطالعه اى 
انجام داده است. نتیجه مطالعات نشان مى دهد که نزدیک به 21
هزار نفر از بزرگساالن در کشور طى سال 1400 به دلیل آلودگى 
شدند.  فوت  میکرون   2/5 از  کمتر  معلق  ذرات  از  ناشى  هواى 
خسارت ناشى از آن هم چیزى حدود 11/3 میلیارد دالر برآورد 
شده است. اگر همین شـرایط ادامه پیدا کند، تبدیل به بحران 
ابزارهاى اجراى قانون هواى پاك فراهم شود.  باید  اما  مى شود. 
بیشتر هم از جنس هزینه است؛ یعنى نیاز به منابع مالى دارد. از 
توسعه حمل و نقل عمومى گرفته تا تجهیز نیروگاه ها و از رده 
خارج کردن خودروهاى فرسوده نیاز به پول دارد. با دست خالى 
از  کالنشهرها  نجات  براى  کرد.  حل  را  هوا  آلودگى  نمى شود 
آلودگى هوا باید سـایر شهرها توسـعه پیدا کنند تا مهاجرت از 
نباشد،  بزرگ  شهرهاى  به  مهاجرت  وقتى  نگیرد.  شکل  آن ها 

مصرف انرژى در این شهرها کاهش پیدا مى کند و با یک مدیریت 
مستمر مى شود آلودگى هوا را کنترل کرد.

آلودگى هواى تبریز:
پاییز و زمستان امسال شاهد آلودگى کالنشهر تبریز بودیم که به 
تعطیلى مدارس منجر شد. چرا که شاخص آلودگى هوا در این 
روزها به 155 رسید که این شاخص وضعیت ناسالم براى تمام 
افزایش  از  ناشى  امر  این  که  مى دهد.  نشان  را  سنى  گروه هاى 

آالینده هاى زیست محیطى، ساکن بودن هوا و .... مى باشد.
و  تابستان  فصل  به  مربوط   10 pm غلظت  مقدار  بیشترین 
باالتر از حد  116  و در اغلب روزها  mg/l زمستان در حدود
مجاز بود. منوکسید کربن در ماه هاى سرد سال داراى بیشترین 
7/66  بوده در اغلب مواقع در شرایط ناسالم قرار  ppm  مقدار
داشته است. غلظت هاى SO2 , O3 , NO2  اغلب پایین تر از حد 
مجاز بوده و در کمتر از 5 درصد مواقع باعث اعالن شرایط ناسالم 
شده است. محاسبات نشان مى دهد که تعداد ایستگاه هاى پایش 
ایستگاه  فعلى 21  براى شرایط  و طبق محاسبات  نیست  کافى 

دیگر مورد نیاز است. 
نتیجه گیرى: دو عامل مهم آلودگى شهر تبریز منوکسید کربن و 
10 هستند و بیشترین وقایع آلودگى مربوط به فصل هاى  PM
توسعه  و  پایش  ایستگاه هاى  تعداد  افزایش  مى باشد.  سرد سال 
مهم  اقدامات  از  یکى  آالینده اى  روزانه  اندازه گیرى  سیستم 

مدیریتى براى کنترل آلودگى هوا در شهر تبریز مى باشد.

نقش استنشاق هواى آلوده بر بروز نابارورى زنان: 
آلودگى هوا با مسیرهاى بیولوژیک مختلفى بر بارورى تأثیر مى
 گذارد. مطالعات اپیدمیولوژیک ( مطالعه نحوه انتشار بیماریها و 
عوامل بیمارى زا یا هر عاملى که به سالمت مربوط باشد) حیوانى 
باعث  هوا  آالینده هاى  مى کنند.  حمایت  ایده  این  از  انسانى  و 
ایجاد نقص در طول گامتوژنز (عمل لقاح) مى شود که منجر به 
معرض  در  جمعیت هاى  نابارورى  و  مثل  تولید  ظرفیت  کاهش 
خطر مى گردد.   هرچند قرار گرفتن در معرض هواى آلوده به 
طور مداوم با کاهش بارورى زنان مرتبط است. اما مطالعات نشان 

موفقیت  اسید فولیک  مانند  مغذى  مواد  مصرف  که  است  داده 
بارورى را در زنان افزایش مى دهد و مى تواند سمیت آالینده هوا 

را کاهش دهد.
باعث  باردارى  دوران  در  آلوده  هواى  با  مواجهه   : گیرى  نتیجه 
افزایش نتایج نامطلوب باردارى شده و بر رشد و سالمت دوران 

زندگى تاثیر مى گذارد.

اثرات اقتصادى آالیندگى هوا:
است  ممکن  انسان  در  بیمارى  ایجاد  دلیل  به  هوا  آلودگى 
پیامدهاى زیانبارى نیز براى اقتصاد جهان داشته باشد. سازمان 
جهانى بهداشت هشدار داده است که افزایش بیمارى هاى ناشى 
از آلودگى هوا پیامدهاى مالى و زیان هاى اقتصادى فراوانى را بر 
افراد تحمیـل  و خـود  برنامه هاى سـالمتى دولت ها  سازمان ها، 
مى کند. غیبت از مدرسه یا تعطیلى مدارس به علت آلودگى هوا 
تنها  زیر  موارد  مى کند.  محروم  آموزشى  فرصت هاى  از  را  افراد 

گوشه اى از پیامدهاى اقتصادى آلودگى هوا هستند:
علت  به  دولت،  و  مقیاس  کوچک  صنایع  به  هزینه  تحمیل  •
جلوگیرى از فعالیت صنایع کوچک و فرسوده در زمان بروز حالت 

هشدار و بحران
تحمیل هزینه به شهروندان به علت بروز بیمارهاى مزمن ناشى  •

از آلودگى هوا
تحمیل هزینه به دولت و نظام آموزشى کشور به علت تعطیلى  •

ناشى از آلودگى هوا
تحمیل هزینه به جامعه و دولت به علت کاهش سطح هوشى  •

کودکان در کالن شهرها
تهران  شهردارى  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  دفتر  پژوهش 
نشان داد که 33 درصد مردم از افزایش هزینه درمان خانواده و 
حدود 40 درصد از خانه نشینى اجبارى در نتیجه آلودگى هوا 
این هزینه ها و در خانه  شاکى بودند و مى توان  تصور کرد که 
ماندن اجبارى و بى تحرکى چه پیامدهاى اقتصادى و اجتماعى 

در بر خواهد داشت .
مهم ترین جزء آالینده هاى هوا که عامل اصلى خوردگى محسوب 
مى گردد، گاز SO2  است، این گاز در اثر ترکیب با آب و رطوبت 
و  خوردگى  موجب  و  مى شود  سولفوریک  اسید  به  تبدیل  هوا، 
تسریع در فساد فلزات ساختمانى و سایر اجزاى بناهاى تاریخى، 
البسه، کاغذ ، چرم و … مى شود . عالوه برSO2 ، اکسیدهاى ازت 
منسوجات  و  البسه  دوام  کاهش  و  رنگ ها  محو  در  نیز  ازن  و 
دخالت دارند. از طرف دیگر ازن به عنوان فاسد کننده ى اصلى 
الستیک مطرح مى باشد. ازن با حمله به باندهاى دوگانه پلیمر 
نتیجه  هیدروکربن موجود در الستیک، موجب حذف آن و در 
ترك خوردن و فساد الستیک و کاهش عمر آن مى شود. اگر این 
هزینه ها با هزینه هاى اضافى ناشى از تمیزکارى در همه ى ابعاد 
هزینه هاى  و  جامعه جمع شده  در  عمومى  و  زندگى خصوصى 

اضافى ناشى از کاهش رشد و محصول گیاهان و تغییرات حاصله 
هنگفت  ارقامى  شود،  افزوده  آن  به  طبیعى  اکوسیستم هاى  در 
حاصل مى شود. گرچه خسارات اصلى آلودگى هوا یعنى آسیب به 

سالمت انسان، غیر قابل جبران است.
بر طبق گزارش بانک جهانى نیز هزینه اقتصادى ساالنه مربوط 
به آلودگى هوا در تهران 2/6 میلیارد دالر برآورد شده است. این 
انسان را در نظر گرفته  تاثیرات آلودگى بر سالمت  برآورد تنها 
است و به همین دلیل هزینه آن از مقدار واقعى هزینه هاى ناشى 

از آلودگى هوا کمتر است.

راه حل این مسئله چیست:
چند موضوع باید به موازات هم پیش برود، یکى این که توسعه و 
نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى انجام شود، تولید و توزیع 
سوخت استاندارد چه براى خودرو و چه براى صنایع انجام شود، 
توسعه نیروگاه هاى تجدیدپذیر و کاهش وابستگى به نیروگاه هاى 
خودروها  بر  عالوه  بگیرد،  قرار  کار  دستور  در  فسیلى  سوخت 
تجارى،  منازل، ساختمان هاى  موتورخانه هاى  براى  فنى  معاینه 
کاهش مصرف  اقدامات سبب  این  انجام شود؛  و صنایع  ادارات 

انرژى و آالینده ها مى شود.
اما درکنار بایدهایى که گفتیم، یکسرى نبایدها وجود دارد، یعنى 
کارهایى که نباید انجام داد، مانند عدم تصویب و اجراى برخى 
پروژه هایى که منجر به تشدید آلودگى هوا مى شوند، پروژه هایى 
بارگذارى  جمعیت،  افزایش  انرژى،  مصرف  افزایش  سبب  که 
بیشـتر  که سـبب جذب جمعیت  برنامه هایـى  بیشـتر صنعت، 
مى شوند یعنى مهاجرت داخلى را شکل مى دهند، در تمام این 
محور  نباید خودرو  دیگر  تجدیدنظر شود، شهرها  باید  برنامه ها 

شوند و حمل و نقل عمومى پاك باید توسعه پیدا کند.
البته حتى اگر سوخت و خودروى استاندارد هم داشته باشیم با 
توجه به بارگذارى مضاعفى که انجام دادیم آلودگى هوا خواهیم 
داشت، اگر تعداد منابع انتشار آلودگى زیاد باشد و ظرفیت انتقال 

هوا وجود نداشته باشد، آلودگى هوا قطعى است.

منابع:
https://www.tabnak.ir/fa/news/1147639/                         
https://medist.ir/mag/12-air-pollution-effects-on-health
https://mom.ir/blog/article/effect-air-pollution-female-fertility
https://www.havapo.ir/1399/07/29/
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افزایش  دلیل  به  اخیر  قرن  در  محیط  فزاینده  تدریجا  تالطم 
سرعت آهنگ تغییرات محیطى و همچنین  پیچیدگى و تعدد 
ابداع شیوه هاى  به  تاثیرگذار، دانشمندان را  متغیرهاى محیطى 
برنامه نظیر  روش هایى  است.  واداشته  محیط  مدیریت  متفاوت 

 ریزى بلندمدت، برنامه ریزى استراتژیک، مدیریت عالئم کم سو، 
مدیریت غافل گیرى استراتژیک و ده ها نمونه دیگر به پاسخگویى 
معیار  مى پردازند.  محیط  نشده  پیش بینى  و  سریع  تغییرات  به 
آینده نگرى در تشخیص میزان تالطم محیطى را با مشکل مواجه 
دنبال  به  پژوهشگران  از  بسیارى  رو  این  از  است؛  ساخته 
راهکارهاى کاهش عدم اطمینان مسایل آینده به منظور اتخاذ 

تصمیمات استراتژیک اثربخش هستند.
تکنولوژى،  سریع  تغییرات  سیاسى،  و  اقتصادى  ناپایدارى هاى 
همه  و  همه   ، کرونا  همه گیرى  زیستى،  محیط  سیاست هاى 
کارآمدى استراتژى ها و برنامه ریزى هاى بلند مدت تدوین شده 

را زیر سوال مى برد.
عدم اطمینان (عدم قطعیت) با این حال که ممکن است با مفهوم 
ریسک مشابه باشد، اما در واقع و از اساس این دو مفهوم با هم 
متفاوت هستند. بطور کلى عدم اطمینان محیطى نتیجه غیرقابل 
پیش بینى بودن تغییرات آینده محیط است در حالى که ریسک 
ناشى از شکست احتمالى سازمان در پاسخگویى مناسب به این 

تغییرات است. 
در نظرسنجى نشریه مدیریت اقتصادى در جوالى 2022، تنها 
18 درصد از پاسخ دهندگان اذعان کردند که استراتژى سازمانى 
در طول پاندمى تغییر نکرده و جوابگوى شرایط پیش آمده بوده 
است. 17 درصد تا کشف آثار بلندمدت پاندمى استراتژى خود را 
کنار گذاشتند، 24 درصد تغییر استراتژى داده و 41 درصد باقى 
مانده، تغییرات اساسى در روند مدیریت استراتژیک سازمان خود 

دادند.
هنگامى که آینده واقعا نامشخص است، دست کم گرفتن عدم 
یک  از  نه  که  شود  منجر  استراتژى هایى  به  مى تواند  اطمینان 
از فرصت هایى که  نه  و  تهدیدات دفاع مى کند  برابر  شرکت در 
سطوح باالتر عدم اطمینان فراهم مى کند. خطر دیگر این است 
که اگر مدیران نتوانند استراتژى را تحت تجزیه و تحلیل سنتى 
برنامه ریزى  روند  تحلیلى  سخت گیرى  است  ممکن  برند،  پیش 
خود را به طور کلى رها کرده و تصمیمات خود را بر اساس شهود 
پایه گذارى کنند. درواقع در شرایط عدم قطعیت مدیران دچار 
از شیوه سنتى  یا  یعنى  مى شوند  یک)  و  (صفر  باینرى  دیدگاه 
را  به کل عدم قطعیت  و  استفاده کرده  استراتژیک  برنامه ریزى 
نادیده مى انگارند و یا صرف بر اساس شهود تصمیم مى گیرند که 

هر دو حالت بسیار خطرناك است.

سطوح عدم قطعیت
در شرایط نامطمئن، بهترین راهکار، تعیین سطح عدم قطعیت 

عدم  این  با  استراتژى  تطبیق  و  استراتژیک  تصمیمات  پیرامون 
عدم  چالش هاى  کلیه  حل  براى  رویکردى  هیچ  است.  قطعیت 
اما شناخت میزان عدم قطعیت، منجر به  قطعیت وجود ندارد، 

اخذ تصمیمات استراتژیک آگاهانه و مطمئن تر مى شود. 

 :Clear Enough Futureآینده با وضوح کافى
استراتژى  بتوان  که  سطحیست  در  قطعیت  عدم 
استراتژیک  جهت گیرى  یا  نمود  تدوین  دقیقى 
بینى  پیش  توانند  مى  مدیران  بنابراین  نمود.  اتخاذ  را  خاصى 
براى  کافى  اندازه  به  دقیق  مبناى  که  برگزینند  را  واحدى 
استراتژى هاى آن ها باشد. براى کمک به پیش بینى دقیق آینده، 
بازار،  تحقیقات  نظیر  استاندارد  استراتژى  ابزار  کیت  از  مدیران 
تجزیه و تحلیل هزینه ها و ظرفیت رقبا، تجزیه و تحلیل زنجیره 

ارزش، چارچوب پنج نیروهاى مایکل پورتر استفاده کنند.

Alternative): در  futures) آینده هاى جایگزین
یا  معدود  برآیندهاى  صورت  به  آینده  سطح،  این 
سناریوهاى مجزا توصیف مى شود. در این سطح با 
آینده  توان  نمى  همیشگى  تحلیل هاى  و  تجزیه 
در  را  عناصرى  مى توان  بلکه  کرد  تعیین  را  قطعى 
نتایج  نمود.  مشخص  هستند  دخیل  استراتژى  مسیر  تغییر 
مشخصه  عمده  دشوار  پیش بینى  با  واضح  و  گسسته  احتمالى 

سطح 2 است. 

:(A Range of محتمل  آینده هاى  از  طیفى 
(Future در این سطح، سناریوهاى گسسته وجود 
ندارد و برایند متغییرهاى محدود ممکن است در 
بپیوندد. شرکت وقوع  به  معین  از طیف  نقطه  هر 

یا  و  جدید  جغرافیایى  منطقه  یا  نوظهور  صنایع  در  فعال   هاى 
وجود شرایط اقتصاد کالن ناپایدار در این سطح از عدم قطعیت 
قرار دارند. براى اتخاذ تصمیمات در چنین شرایطى، باید طیف 

وسیعى از هزینه ها و پتانسیل هاى سازمان را در نظر گرفت.

سطح  این  True): در  Ambiguity)واقعى ابهام 
برخالف سطح 3، دامنه بالقوه نتایج و برآیندها قابل 
تشخیص نیست و نمى توان متغیرهایى که آینده را 
تعریف مى کنند، شناسایى نمود. در این سطح ابعاد 
کامال  محیطى  تا  باهمند  تعامل  در  قطعیت  عدم  از  مختلفى 
نادر  بسیار  چهار  موقعیت  آورند.  بوجود  را  بینى  پیش  غیرقابل 
تبدیل مى شود.  دیگر  به سطوح  و  است  موقتى  معموال  و  است 
و  اقتصادى  شرایط  با  تعامل  در  نوظهور  فناورى هاى  برایند 
اجتماعى ناپیوسته و بازارهایى که در حال شکل گیرى هستند. 
عدم  شرایط  در  استراتژى  تدوین  دینامیزم  و  پویایى ها  بررسى 

مى شود.  تسهیل  استراتژیکى  وضعیت  سه  تعریف  با  اطمینان، 
شرکت مى تواند در مقابل عدم قطعیت تصمیم بگیرد: 1- شکل 
Adopt) یا 3-  the fastest) 2- تطبیق ،(shape the future) دادن

.(Reserve the right to play) محفوظ نگه داشتن حق بازى
و  فعلى  وضعیت  به  نسبت  را  هدف  استراتژى  سوگیرى  اساسا 
آینده صنعت تعریف مى کند. هدف شکل دهنده ها این است که 
صنعت را به سمت ساختار جدیدى که خودشان ابداع کرده اند، 
سوق دهند. استراتژى هاى آن ها ایجاد فرصت هاى جدید در یک 
پایدار یا تالش براى  یا تحریک صنایع نسبتا  با تغییر  بازار-چه 
کنترل جهت گیرى بازار در سطوح باالتر عدم قطعیت میسر مى

با ساختار   گردد. در مقابل، تطبیق دهنده ها (آداپتورها) همسو 
آن ها  به  مسیر  تدریجى  تکامل  و  کرده  حرکت  صنعت  موجود 
قطعیت  عدم  با  محیط  در  روش  این  مى دهد.  واکنش  فرصت 
حق  داشتن  نگه  محفوظ  حالت،  سومین  است.  کارساز  پایین 
بازى، در حقیقت شکل خاصى از سازگارى است. این حالت نوعى 

سرمایه گذارى هاى افزایشى است که شرکت را از طریق تحقیق و 
و  مشتریان  بین  روابط  یا  هزینه  ساختارهاى  نوآورى،  و  توسعه 
به شرکت  قرار مى دهد و  تامین کنندگان در موقعیت ممتازى 
عدم  کاهش  و  محیط  رصد  فرصت  استراتژى،  اجراى  از  قبل 

قطعیت را مى دهد. 

راهکارها و نتیجه گیرى
سطح 1: به دلیل عدم قطعیت بسیار کم، انتخاب استراتژى هاى 
سازى هاى  شبیه  اغلب،  بود.  خواهد  ساده  سطح  این  در  غالب 
ساده و تحلیل هاى حساس و زمان محور و هزینه محور ترجیح 
برنامه ریزى  کالسیک  عمدتا  تحلیل هاى  مى شود.  داده 
استراتژیک، ریسک ناشى از عدم قطعیت را تا حد زیادى پوشش 

مى دهد.

سطح 2: مى توان مجموعه اى منحصر بفرد و در مجموع جامع از 
نتایج  باید  محتمل،  سناریوهاى  تنظیم  کرد.  تعریف  را  نتایج 
احتمالى را با جزئیات کامل تعیین کرده و پیامدهایى را که هر 
نتیجه براى تصمیم مورد نظر دارد، مشخص کند. همچنین باید 
احتماالت نسبى این نتایج متفاوت، معین شده و مسیرى پویا برا 
هرکدام تدوین شود. دلیل اهمیت این اطالعات این است که طى 
مرور زمان مشخص مى شود پیگیرى کدام پارامتر مهمتر بوده که 
در نتیجه احتماالت درك شده از سناریوهاى جایگزین تغییر مى

 کند. حتى ممکن است عنوان "بهترین" سناریو نیز تغییر کند. در 
زمان تصمیم گیرى، استراتژیست باید به کمک روش هاى تجزیه 
پذیرش  میزان  ویژه  به  و  به هدف  توجه  با  و  تصمیم  تحلیل  و 
ریسک، گزینه هاى استراتژیک را با پروفایل ریسک-بازده متفاوت 

و  تصمیم گیرى  و  کرده  ارزش گذارى  مختلف  سناریوهاى  در 
عمدتا روى دو سوال تمرکز کند:

"ریسک و بازده این استراتژى در هر سناریو چیست؟" و "چگونه 

این استراتژى احتماالت نسبى هر سناریو را تغییر مى دهد؟"

سطح 3:  در این سطح، تنها مى توان دامنه نتایج آتى را محدود 
کرد و مجموعه اى محدود از نتایج جامع و منحصر را شناسایى 

کنند. سه قانون کلى براى ارائه سناریوها وجود دارد:
1- محدود کردن تعداد سناریوهاى ممکن و اجتناب از تدوین 

بیش از 4 سناریو
2- عدم ارائه سناریوهاى بدون نتیجه خاص در راستاى تصمیم 

گیرى استراتژیک
3- ایجاد مجموعه اى از سناریو ها شامل حداقل محدوده احتمالى

همانند موقعیت هاى سطح 2، پس از تعریف سناریوها، گام بعدى 
هر  ارزیابى  و  نتیجه  هر  براى  بالقوه  پویا  مسیرهاى  شناسایى 
گزینه استراتژیک در هر سناریو است. اما در موقعیت هاى سطح 
نتایج  از  زیرمجموعه اى  فقط  سناریوها   ،2 سطح  برخالف   ،3

احتمالى را نشان خواهند داد.
منطق ارزیابى گزینه هاى استراتژیک در موقعیت هاى سطح 2 و 
سطح 3 بسیار مشابه است. در هر صورت، ارزیابى هر گزینه در 
برابر هر سناریو به مدیران این امکان را مى دهد تا تعیین کنند 
ویژگى هاى  و  هستند  قوى  چقدر  مختلف  استراتژى هاى  که 
کنند. شـرکت ها  ارزیابى  را  استراتژى ها  این  کلى  ریسک-بازده 
انتخاب  اساس  بر  سناریوها  کدام  که  کنند  ارزیابى  مى توانند 
استراتژى خودشان بیشتر و کمتر محتمل بوده و تنها تفاوت این 
است که در موقعیت هاى سطح 3، این ارزیابى ها را نمى توان به 
انتظار و سایر  مانند مقادیر مورد  معیارهاى تصمیم گیرى ساده 
مفید   2 سطح  تصمیم گیرندگان  براى  که  کلیدى  آمارهاى 
هستند، تقلیل داد یعنى همان منطق تحلیل تصمیم گیرى دقیق 
براى هر دو موقعیت سطح 2 و سطح 3 اعمال مى شود، اما عوامل 
کیفى "قضاوت تجارى" به ناچار نقش برجسته ترى را تحت عدم 

قطعیت سطح 3 ایفا خواهند کرد.
با این حال،  سطح 4: تحلیل موقعیت در سطح 4 کیفى است. 
است، موقعیت هاى سطح 4 باینرى ضرورى  از دیدگاه  اجتناب 

ذاتا انتقالى هستند و اغلب پس از یک شوك بزرگ تکنولوژیکى، 
اقتصاد کالن یا سیاسى رخ مى دهند. از آنجایى که هیچ بازیکنى 
لزوما بهترین استراتژى را در این محیط ها نمى داند، نقش شکل
استانداردهایى  و  صنعتى  ساختار  از  چشم اندازى  ارائه   دهنده، 
است که استراتژى هاى سایر بازیگران را هماهنگ مى کند و بازار 
را به سمت یک نتیجه پایدارتر و مطلوب تر سوق مى دهد. چند 
قانون کلى وجود دارد: اول، از میان این سناریوهاى معتبر، کدام 
گزینه از کمترین ریسک نزولى و کدام از بیشترین سود صعودى 
و  سازمانى  قابلیت هاى  با  بیشتر  کدامیک  مى کند؟  پشتیبانى 
اهداف استراتژیک بلندمدت ما سازگار است؟ انتخاب شود. دوم: 
بندى  مرحله  و  استراتژى ها  مداوم  ارزیابى  و  ایستایى  عدم 
سناریوها، چرا که موقعیت 4، در حال گذار به موقعیت هاى 2 و 

3 است. 

تصمیم گیرى استراتژیک در شرایط عدم اطمینان
فرشته سپهرى/مدیر واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتى پارس ساختار

سطح 1

سطح 3

سطح 2

سطح 4
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افزایش  دلیل  به  اخیر  قرن  در  محیط  فزاینده  تدریجا  تالطم 
سرعت آهنگ تغییرات محیطى و همچنین  پیچیدگى و تعدد 
ابداع شیوه هاى  به  تاثیرگذار، دانشمندان را  متغیرهاى محیطى 
برنامه نظیر  روش هایى  است.  واداشته  محیط  مدیریت  متفاوت 
 ریزى بلندمدت، برنامه ریزى استراتژیک، مدیریت عالئم کم سو، 
مدیریت غافل گیرى استراتژیک و ده ها نمونه دیگر به پاسخگویى 
معیار  مى پردازند.  محیط  نشده  پیش بینى  و  سریع  تغییرات  به 
آینده نگرى در تشخیص میزان تالطم محیطى را با مشکل مواجه 
دنبال  به  پژوهشگران  از  بسیارى  رو  این  از  است؛  ساخته 
راهکارهاى کاهش عدم اطمینان مسایل آینده به منظور اتخاذ 

تصمیمات استراتژیک اثربخش هستند.
تکنولوژى،  سریع  تغییرات  سیاسى،  و  اقتصادى  ناپایدارى هاى 
همه  و  همه   ، کرونا  همه گیرى  زیستى،  محیط  سیاست هاى 
کارآمدى استراتژى ها و برنامه ریزى هاى بلند مدت تدوین شده 

را زیر سوال مى برد.
عدم اطمینان (عدم قطعیت) با این حال که ممکن است با مفهوم 
ریسک مشابه باشد، اما در واقع و از اساس این دو مفهوم با هم 
متفاوت هستند. بطور کلى عدم اطمینان محیطى نتیجه غیرقابل 
پیش بینى بودن تغییرات آینده محیط است در حالى که ریسک 
ناشى از شکست احتمالى سازمان در پاسخگویى مناسب به این 

تغییرات است. 
در نظرسنجى نشریه مدیریت اقتصادى در جوالى 2022، تنها 
18 درصد از پاسخ دهندگان اذعان کردند که استراتژى سازمانى 
در طول پاندمى تغییر نکرده و جوابگوى شرایط پیش آمده بوده 
است. 17 درصد تا کشف آثار بلندمدت پاندمى استراتژى خود را 
کنار گذاشتند، 24 درصد تغییر استراتژى داده و 41 درصد باقى 
مانده، تغییرات اساسى در روند مدیریت استراتژیک سازمان خود 

دادند.
هنگامى که آینده واقعا نامشخص است، دست کم گرفتن عدم 
یک  از  نه  که  شود  منجر  استراتژى هایى  به  مى تواند  اطمینان 
از فرصت هایى که  نه  و  تهدیدات دفاع مى کند  برابر  شرکت در 
سطوح باالتر عدم اطمینان فراهم مى کند. خطر دیگر این است 
که اگر مدیران نتوانند استراتژى را تحت تجزیه و تحلیل سنتى 
برنامه ریزى  روند  تحلیلى  سخت گیرى  است  ممکن  برند،  پیش 
خود را به طور کلى رها کرده و تصمیمات خود را بر اساس شهود 
پایه گذارى کنند. درواقع در شرایط عدم قطعیت مدیران دچار 
از شیوه سنتى  یا  یعنى  مى شوند  یک)  و  (صفر  باینرى  دیدگاه 
را  به کل عدم قطعیت  و  استفاده کرده  استراتژیک  برنامه ریزى 
نادیده مى انگارند و یا صرف بر اساس شهود تصمیم مى گیرند که 

هر دو حالت بسیار خطرناك است.

سطوح عدم قطعیت
در شرایط نامطمئن، بهترین راهکار، تعیین سطح عدم قطعیت 

عدم  این  با  استراتژى  تطبیق  و  استراتژیک  تصمیمات  پیرامون 
عدم  چالش هاى  کلیه  حل  براى  رویکردى  هیچ  است.  قطعیت 
اما شناخت میزان عدم قطعیت، منجر به  قطعیت وجود ندارد، 

اخذ تصمیمات استراتژیک آگاهانه و مطمئن تر مى شود. 

 :Clear Enough Futureآینده با وضوح کافى
استراتژى  بتوان  که  سطحیست  در  قطعیت  عدم 
استراتژیک  جهت گیرى  یا  نمود  تدوین  دقیقى 
بینى  پیش  توانند  مى  مدیران  بنابراین  نمود.  اتخاذ  را  خاصى 
براى  کافى  اندازه  به  دقیق  مبناى  که  برگزینند  را  واحدى 
استراتژى هاى آن ها باشد. براى کمک به پیش بینى دقیق آینده، 
بازار،  تحقیقات  نظیر  استاندارد  استراتژى  ابزار  کیت  از  مدیران 
تجزیه و تحلیل هزینه ها و ظرفیت رقبا، تجزیه و تحلیل زنجیره 

ارزش، چارچوب پنج نیروهاى مایکل پورتر استفاده کنند.

Alternative): در  futures) آینده هاى جایگزین
یا  معدود  برآیندهاى  صورت  به  آینده  سطح،  این 
سناریوهاى مجزا توصیف مى شود. در این سطح با 
آینده  توان  نمى  همیشگى  تحلیل هاى  و  تجزیه 
در  را  عناصرى  مى توان  بلکه  کرد  تعیین  را  قطعى 
نتایج  نمود.  مشخص  هستند  دخیل  استراتژى  مسیر  تغییر 
مشخصه  عمده  دشوار  پیش بینى  با  واضح  و  گسسته  احتمالى 

سطح 2 است. 

:(A Range of محتمل  آینده هاى  از  طیفى 
(Future در این سطح، سناریوهاى گسسته وجود 
ندارد و برایند متغییرهاى محدود ممکن است در 
بپیوندد. شرکت وقوع  به  معین  از طیف  نقطه  هر 
یا  و  جدید  جغرافیایى  منطقه  یا  نوظهور  صنایع  در  فعال   هاى 
وجود شرایط اقتصاد کالن ناپایدار در این سطح از عدم قطعیت 
قرار دارند. براى اتخاذ تصمیمات در چنین شرایطى، باید طیف 

وسیعى از هزینه ها و پتانسیل هاى سازمان را در نظر گرفت.

سطح  این  True): در  Ambiguity)واقعى ابهام 
برخالف سطح 3، دامنه بالقوه نتایج و برآیندها قابل 
تشخیص نیست و نمى توان متغیرهایى که آینده را 
تعریف مى کنند، شناسایى نمود. در این سطح ابعاد 
کامال  محیطى  تا  باهمند  تعامل  در  قطعیت  عدم  از  مختلفى 
نادر  بسیار  چهار  موقعیت  آورند.  بوجود  را  بینى  پیش  غیرقابل 
تبدیل مى شود.  دیگر  به سطوح  و  است  موقتى  معموال  و  است 
و  اقتصادى  شرایط  با  تعامل  در  نوظهور  فناورى هاى  برایند 
اجتماعى ناپیوسته و بازارهایى که در حال شکل گیرى هستند. 
عدم  شرایط  در  استراتژى  تدوین  دینامیزم  و  پویایى ها  بررسى 

مى شود.  تسهیل  استراتژیکى  وضعیت  سه  تعریف  با  اطمینان، 
شرکت مى تواند در مقابل عدم قطعیت تصمیم بگیرد: 1- شکل 
Adopt) یا 3-  the fastest) 2- تطبیق ،(shape the future) دادن

.(Reserve the right to play) محفوظ نگه داشتن حق بازى
و  فعلى  وضعیت  به  نسبت  را  هدف  استراتژى  سوگیرى  اساسا 
آینده صنعت تعریف مى کند. هدف شکل دهنده ها این است که 
صنعت را به سمت ساختار جدیدى که خودشان ابداع کرده اند، 
سوق دهند. استراتژى هاى آن ها ایجاد فرصت هاى جدید در یک 
پایدار یا تالش براى  یا تحریک صنایع نسبتا  با تغییر  بازار-چه 
کنترل جهت گیرى بازار در سطوح باالتر عدم قطعیت میسر مى

با ساختار   گردد. در مقابل، تطبیق دهنده ها (آداپتورها) همسو 
آن ها  به  مسیر  تدریجى  تکامل  و  کرده  حرکت  صنعت  موجود 
قطعیت  عدم  با  محیط  در  روش  این  مى دهد.  واکنش  فرصت 
حق  داشتن  نگه  محفوظ  حالت،  سومین  است.  کارساز  پایین 
بازى، در حقیقت شکل خاصى از سازگارى است. این حالت نوعى 

سرمایه گذارى هاى افزایشى است که شرکت را از طریق تحقیق و 
و  مشتریان  بین  روابط  یا  هزینه  ساختارهاى  نوآورى،  و  توسعه 
به شرکت  قرار مى دهد و  تامین کنندگان در موقعیت ممتازى 
عدم  کاهش  و  محیط  رصد  فرصت  استراتژى،  اجراى  از  قبل 

قطعیت را مى دهد. 

راهکارها و نتیجه گیرى
سطح 1: به دلیل عدم قطعیت بسیار کم، انتخاب استراتژى هاى 
سازى هاى  شبیه  اغلب،  بود.  خواهد  ساده  سطح  این  در  غالب 
ساده و تحلیل هاى حساس و زمان محور و هزینه محور ترجیح 
برنامه ریزى  کالسیک  عمدتا  تحلیل هاى  مى شود.  داده 
استراتژیک، ریسک ناشى از عدم قطعیت را تا حد زیادى پوشش 

مى دهد.

سطح 2: مى توان مجموعه اى منحصر بفرد و در مجموع جامع از 
نتایج  باید  محتمل،  سناریوهاى  تنظیم  کرد.  تعریف  را  نتایج 
احتمالى را با جزئیات کامل تعیین کرده و پیامدهایى را که هر 
نتیجه براى تصمیم مورد نظر دارد، مشخص کند. همچنین باید 
احتماالت نسبى این نتایج متفاوت، معین شده و مسیرى پویا برا 
هرکدام تدوین شود. دلیل اهمیت این اطالعات این است که طى 
مرور زمان مشخص مى شود پیگیرى کدام پارامتر مهمتر بوده که 
در نتیجه احتماالت درك شده از سناریوهاى جایگزین تغییر مى

 کند. حتى ممکن است عنوان "بهترین" سناریو نیز تغییر کند. در 
زمان تصمیم گیرى، استراتژیست باید به کمک روش هاى تجزیه 
پذیرش  میزان  ویژه  به  و  به هدف  توجه  با  و  تصمیم  تحلیل  و 
ریسک، گزینه هاى استراتژیک را با پروفایل ریسک-بازده متفاوت 

و  تصمیم گیرى  و  کرده  ارزش گذارى  مختلف  سناریوهاى  در 
عمدتا روى دو سوال تمرکز کند:

"ریسک و بازده این استراتژى در هر سناریو چیست؟" و "چگونه 

این استراتژى احتماالت نسبى هر سناریو را تغییر مى دهد؟"

سطح 3:  در این سطح، تنها مى توان دامنه نتایج آتى را محدود 
کرد و مجموعه اى محدود از نتایج جامع و منحصر را شناسایى 

کنند. سه قانون کلى براى ارائه سناریوها وجود دارد:
1- محدود کردن تعداد سناریوهاى ممکن و اجتناب از تدوین 

بیش از 4 سناریو
2- عدم ارائه سناریوهاى بدون نتیجه خاص در راستاى تصمیم 

گیرى استراتژیک
3- ایجاد مجموعه اى از سناریو ها شامل حداقل محدوده احتمالى

همانند موقعیت هاى سطح 2، پس از تعریف سناریوها، گام بعدى 
هر  ارزیابى  و  نتیجه  هر  براى  بالقوه  پویا  مسیرهاى  شناسایى 
گزینه استراتژیک در هر سناریو است. اما در موقعیت هاى سطح 
نتایج  از  زیرمجموعه اى  فقط  سناریوها   ،2 سطح  برخالف   ،3

احتمالى را نشان خواهند داد.
منطق ارزیابى گزینه هاى استراتژیک در موقعیت هاى سطح 2 و 
سطح 3 بسیار مشابه است. در هر صورت، ارزیابى هر گزینه در 
برابر هر سناریو به مدیران این امکان را مى دهد تا تعیین کنند 
ویژگى هاى  و  هستند  قوى  چقدر  مختلف  استراتژى هاى  که 
کنند. شـرکت ها  ارزیابى  را  استراتژى ها  این  کلى  ریسک-بازده 
انتخاب  اساس  بر  سناریوها  کدام  که  کنند  ارزیابى  مى توانند 
استراتژى خودشان بیشتر و کمتر محتمل بوده و تنها تفاوت این 
است که در موقعیت هاى سطح 3، این ارزیابى ها را نمى توان به 
انتظار و سایر  مانند مقادیر مورد  معیارهاى تصمیم گیرى ساده 
مفید   2 سطح  تصمیم گیرندگان  براى  که  کلیدى  آمارهاى 
هستند، تقلیل داد یعنى همان منطق تحلیل تصمیم گیرى دقیق 
براى هر دو موقعیت سطح 2 و سطح 3 اعمال مى شود، اما عوامل 
کیفى "قضاوت تجارى" به ناچار نقش برجسته ترى را تحت عدم 

قطعیت سطح 3 ایفا خواهند کرد.
با این حال،  سطح 4: تحلیل موقعیت در سطح 4 کیفى است. 
است، موقعیت هاى سطح 4 باینرى ضرورى  از دیدگاه  اجتناب 

ذاتا انتقالى هستند و اغلب پس از یک شوك بزرگ تکنولوژیکى، 
اقتصاد کالن یا سیاسى رخ مى دهند. از آنجایى که هیچ بازیکنى 
لزوما بهترین استراتژى را در این محیط ها نمى داند، نقش شکل

استانداردهایى  و  صنعتى  ساختار  از  چشم اندازى  ارائه   دهنده، 
است که استراتژى هاى سایر بازیگران را هماهنگ مى کند و بازار 
را به سمت یک نتیجه پایدارتر و مطلوب تر سوق مى دهد. چند 
قانون کلى وجود دارد: اول، از میان این سناریوهاى معتبر، کدام 
گزینه از کمترین ریسک نزولى و کدام از بیشترین سود صعودى 
و  سازمانى  قابلیت هاى  با  بیشتر  کدامیک  مى کند؟  پشتیبانى 
اهداف استراتژیک بلندمدت ما سازگار است؟ انتخاب شود. دوم: 
بندى  مرحله  و  استراتژى ها  مداوم  ارزیابى  و  ایستایى  عدم 
سناریوها، چرا که موقعیت 4، در حال گذار به موقعیت هاى 2 و 

3 است. 

1 2 3
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نماینده ولى فقیه در آذربایجان شرقى با حضور در نمایشگاه 
صنعت  و  کشت  غرفه  از  بازدید  ضمن   2023 اکسپو  ارس 
عامل  هیات  رییس  اباذر  مهندس  با  دیدار  و  ساختار  پارس 
گروه صنعتى پارس ساختار در جریان آخرین دستاوردها و 
توانمندى هاى این گروه صنعتى در عرصه هاى مختلف نیرو، 

فوالد، معدن، خدمات و کشت و صنعت قرار گرفت.
کرد:  اشاره  آل هاشم  محمدعلى  سید  دکتر  االسالم  حجت 
بایستى از تالش ها و سرمایه گذارى آقاى اباذر در احداث یکى 
منطقه  در  هیدروپونیک  شیشه اى  گلخانه هاى  بزرگترین  از 

آزاد ارس قدردانى کرد. 
امام جمعه تبریز ادامه داد: منطقه آزاد ارس امتیاز و افتخارى 
بزرگ براى آذربایجان شرقى و منطقه شمالغرب است و باید 
رونق  موفق  تجربه  براى  را  استفاده  نهایت  فرصت  این  از 

اقتصادى و توسعه استان، منطقه و کشور کنیم.
نمایشگاهى در  رویدادهاى  برگزارى  اهمیت  بر  تاکید  با  وى 
نمایش قدرت صنعتى و تکنولوژیک خاطرنشان شد: نمایشگاه 
اقتصادى،  علمى،  پیشرفت  نمایانگر  باید  نیز  اکسپو  ارس 
و  باشد  ارس  آزاد  منطقه  فرهنگى  حتى  و  فنى  صنعتى، 
دستاوردهاى این منطقه در عرصه رقابت هاى خارجى را به 
اطالع مردم برساند. چراکه چنین رویدادهایى زمینه ساز رشد 
رغبت  داخلى،  تولیدات  کیفیت  افزایش  اشتغال،  اقتصادى، 
مصرف کننده به استفاده از این محصوالت و در نتیجه توسعه 

کشور مى شوند.
وى با اشاره به بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار اخیر مردم 
استان به مناسبت گرامیداشت سالروز قیام 29 بهمن، متذکر 
این  و  نداشته  پیشرفت  نظامى  حوزه  در  تنها  کشور  شد: 
فرموده  به  و  افتاده  اتفاق  مختلفى  بخش هاى  در  پیشرفت 
رهبرى، حتى تصور برخى پیشرفت هاى امروز در اوایل انقالب 
اکسپو  ارس  چون  نمایشگاه هایى  برگزارى  و  بود  غیر ممکن 
نیز نشان  را  باید پیشرفت هاى کشور در عرصه هاى مختلف 

دهد.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم عنوان کرد: امروز توسعه 
اقتصادى کشور نیازمند سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف 
است و در این میان مناطق آزاد باید پلى بین اقتصاد ایران و 
خارج کشور باشند و با رویکرد تولید صادرات محور به تحقق 
اهداف توسعه اى کشور کمک کنند.  در این زمینه رفع موانعى 
چون لزوم تسهیل قوانین بروکراسى زا و احکام محدود کننده 

اختیارات مناطق آزاد ضرورت دارد.
مالیاتى، کاهش  وى متذکر شد: مباحثى چون معافیت هاى 

عنوان  به  صادرات  مشوق هاى  و  رقابتى  مزیت  نهایى،  قیمت 
دغدغه هاى اصلى فعاالن مستقر در ارس باید مورد توجه جدى 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد و نیز تصمیم گیران و تصمیم سازان 

و مجریان ارشد استانى باشد.

دبیر شوراى عالى مناطق آزاد در بازدید از غرفه پارس ساختار؛
بالفعل  ایران  پیشرفت  انقالب ظرفیت  دوم  گام  در  باید 

شود 
مشاور رییس جمهور و دبیر شوراى عالى مناطق آزاد کشور در 
فرصت هاى  و  توانمندى ها  دستاوردها،  نمایشگاه  افتتاح  آیین 
سرمایه گذارى منطقه آزاد ارس در تبریز با حضور در غرفه کشت 
را  کشورمان  ظرفیت هاى  اگر  گفت:  ساختار  پارس  صنعت  و 
اسالمى  نوین  تمدن  ظهور  شاهد  برسانیم،  فعلیت  به  بتوانیم 
ایران  پیشرفت  ظرفیت  انقالب  دوم  گام  در  باید  بود.  خواهیم 

بالفعل شود.  
این  برگزارى  امکان  که  عزیزانى  از  گفت:  عبدالملکى  حجت اهللا 

نمایشگاه را فراهم کردند، باید تشکر کنیم. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس یکى از پرتالش ترین مدیران 
مناطق کشور هستند و با تیم جوان شان فعالیت هاى مفیدى را 

در این منطقه راهبرى مى کنند.
داشـت:  اظهار  نمایشـگاه  این  برگـزارى  اهمیت  درباره  وى 
ظرفیت هاى منطقه آزاد را باید به مردم ایران و دنیا و به ویژه 

فعاالن اقتصادى نشان بدهیم.
وى تاکید کرد: تقریبا تمام مرزهاى ما به مناطق آزاد تجارى و 
صنعتى مجهز شده اند و این فرصتى عالى براى جمهورى اسالمى 

است که به نحو موثر وارد اقتصاد جهانى شود.

عبدالملکى با بیان اینکه مناطق آزاد ما در دوران انقالب اسالمى 
نیز  آینـده  براى  کرد:  اعالم  داشـته اند،  خوبى  پیشـرفت هاى 
برنامه هاى خوبى داریم. راهبرد اول مردمى کردن و راهبرد دوم 

جهانى کردن مناطق آزاد است است.
و  اهالى  رفاه  ارتقا  کارآفرینان،  کار  از  گره گشایى  وى  گفته   به 
منفعت ملى مردم ایران در زمره این راهبردها قرار مى گیرد که 
اتفاقا منطقه آزاد ارس یکى از مناطق موفق در شاخص ارتقا رفاه 

اهالى است.
با 16 کشور  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  رییس جمهور  مشاور 
براى مناطق آزاد مشترك و متناظر مذاکره کرده ایم که یکى هم 
ارس است، ادامه داد: این خبر بسیار خوبى براى فعاالن اقتصادى 

در داخل منطقه آزاد به شمار مى آید.

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

مدرن  گلخانه هاى  ساخت  پرچمدار  شرقى  آذربایجان 
در کشور 

معاون وزیر جهاد کشاورزى در امور باغبانى در حاشیه بازدید از 
اکسپو  ارس  نمایشگاه  در  ساختار  پارس  صنعت  و  کشت  غرفه 
در  مدرن  گلخانه هاى  پرچمدار ساخت  آذربایجان شرقى  گفت: 
کشور است  و منطقه آزاد ارس به واسطه ظرفیت هاى ویژه اى که 

دارد، مى تواند الگویى براى توسعه کشور باشد.
محمدمهدى برومندى اظهار داشت: این نمایشگاه که با حضور 
شرکت هاى تولیدى، سرمایه گذاران و مجموعه هاى دانش بنیان و 
به همت سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، بسترى ارزشمند 

استان  و  منطقه  این  توانمندى هاى  و  ظرفیت ها  معرفى  جهت 
براى اقشار مختلف ایجاد کرده است.

معاون امور باغبانى وزارت جهاد کشاورزى تصریح کرد: اقدامات 
و پیشرفت هایى که در بخش کشاورزى منطقه آزاد ارس صورت 
گرفته، بى نظیر است و در توسعه کشت گلخانه اى اتفاقات مهمى 
گلخانه اى  مجموعه هاى  که  گونه اى  به  داده  رخ  منطقه  این  در 
خود  به  بخش  این  در  را  کشور  یک  رتبه  تردید  بدون  ارس 

اختصاص داده اند.
در  شده  تولید  گلخانه اى  محصوالت  داشت:  اظهار  برومندى 
منطقه ارس با اخذ استانداردهاى الزم قابلیت حضور در بازارهاى 
به مباحثـى چون  این نشـانگـر توجه جدى  و  را دارد  جهانـى 

بخش  این  در  آمایش سرزمین  و  تخصص  دانش،  از  بهره گیرى 
است. 

حضـور  با  امیـدواریم  کرد:  تاکید  کشاورزى  جهاد  وزیر  معاون 
ارس  توانمندى هاى  نمایشـگاه  در  سـرمایه گـذاران  و  مـردم 
این  ظرفیت هاى  خصوص  در  بیشتر  رسانى  اطالع  ساز  زمینه 
منطقه و جذب بیشتر سرمایه گذاران و توسعه بیش از پیش آن 

شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس:
ارس  هاب صادرات محصوالت کشاورزى

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان این که ارس مى تواند 
باشد،  کشور  غرب  شمال  کشاورزى  محصوالت  صادرات  هاب 
زیرکشت  افزایش سطح  براى  بر هدف گذارى  تاکید کرد: عالوه 
افزایش سطح گلخانه هاى  محصوالت گلخانه هاى هیدروپونیک، 

مدرن تا دو هزار هکتار تا افق 1408 برنامه ریزى شده است.
پارس ساختار  و صنعت  غرفه کشت  در  با حضور  کیانى  مجید 
آخرین  پى گیرى  و  ساختار  پارس  مجموعه  قوت  خدا  ضمن 
وضعیت عملیات احداث یکى از بزرگترین گلخانه هاى شیشه اى 
خاورمیانه توسط این گروه صنعتى در منطقه آزاد ارس با اشاره 

به اینکه 30 هزار هکتار زمین در این منطقه به بخش کشاورزى 
اختصاص یافته است، اظهار داشت: در بین مناطق آزاد، منطقه 
اهداف  با  را  انطباق  بیشترین  که  است  مناطقى  ارس جزو  آزاد 
و  در حوزه هاى صنعت  موفقیت هاى خوبى  و  دارد  تعیین شده 

کشاورزى حاصل شده است.
وى به موقعیت مناسب این منطقه براى توسعه کشت محصوالت 
همسایه،  کشورهاى  با  هم مرزى  گفت:  و  کرد  اشاره  گلخانه اى 

قدردانى از پارس ساختار بابت احداث گلخانه شیشه اى 85 هکتارى در ارس
نماینده ولى فقیه در آذربایجان شرقى مطرح کرد؛

ظرفیت هاى  و  مناسب  خاك  و  آب  وجود  ارس،  رود  ظرفیت 
لجستیک موقعیت مناسبى را در این منطقه به وجود آورده است.
 4/8 تاکنون  کرد:  اضافه  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
میلیارد دالر سرمایه گذارى در این منطقه در حوزه هاى مختلف 
در  است.  شده  انجام  گردشگرى  و  تجارى  صنعتى،  زیرساختى، 
حوزه صنعت 12 خوشه صنعتى در 7 زون در ارس شکل گرفته 

که 240 واحد صنعتى فعال و 150 در حال احداث داریم.
وى خاطرنشان ساخت: وجود ذخایر آبى در سدهاى ارس و خدا 
مهیا  کشاورزى  پروژه هاى  توسعه  براى  را  خوبى  فرصت  آفرین 
حوزه  به  زمین  هکتار  هزار   51 از  هکتار  هزار   30 است.  کرده 
کشاورزى تخصیص یافته است و چهار هزار و 500 هکتار باغات 

زیرکشت داریم. 

اظهار  اکسپو  ارس  نمایشگاه  برگزارى  اهمیت  به  اشاره  با  کیانى 
و  کارها  باید  رهبـرى  معظـم  مقام  تاکیدات  طبق  داشـت: 
داده  نمایش  هنرمندانه  شکلى  به  گرفته  صورت  پیشرفت هاى 
شوند و آن چیزى که در قالب 51 غرفه نمایشگاه ارس اکسپو 
ارائه شد، تنها گوشه اى از دستاوردها، توانمندى ها و فرصت هاى 
سرمایه گذارى است که به واسطه حضور و فعالیت 550 واحد در 
بخش هاى مختلف منطقه آزاد ارس از جمله حوزه هاى، صنعتى، 
منطقه  فعال در سطح  و سایر حوزه هاى  دانش بنیان  کشاورزى، 

است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
مطرح کرد؛

نمایشگاه ارس اکسپو  نتیجه خوش فکرى و خالقیت بود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: ارس اکسپو 2023 کارى ابتکارى از سوى سازمان منطقه 

آزاد ارس و نتیجه کار یک تیم خوش فکر و خالق است.
اختتامیه  آیین  در  جمعه  عصر  میرتاج الدینى  محمدرضا  سید 
نمایشگاه ارس اکسپو 2023، در بازدید از غرفه کشت و صنعت 
سازمان  سوى  از  ابتکارى  اقدامى  را  رویداد  این  ساختار  پارس 
منطقه آزاد ارس و نتیجه کار یک تیم خوش فکر و خالق دانست 
و اظهار داشت: منطقه آزاد ارس بهشت سرمایه گذارى شمالغرب 
کشور و نقطه اى طالیى براى سرمایه گذارى کل کشور است و با 
توجه به وجود فرصت هاى متعدد و معافیت هاى اعمال شده بستر 
مناسبى براى حضور سرمایه گذاران محسوب مى شود. بر همین 
اساس باید موانع موجود بر سر راه فعالیت سرمایه گذاران و فعاالن 

این منطقه نیز توسط مسئوالن خود منطقه و استان رفع شود.
وى ادامه داد: ایران اسالمى در شرایط رو به رشد است و هیچ 
موضوعى وجود ندارد که جوانان توانمند ما در آن وارد نشده و 

مشکالت حل نکرده باشند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
این  و  هستیم  تحریم  شرایط  در  چند  هر  ساخت:  خاطرنشان 
شرایط به نوعى یک تهدید و محدودیت است اما زمینه ساز بروز 
و  که موجب رشد  متعهدى شده  و  نیروهاى متخصص  و ظهور 
توسعه کشور هستند و نمونه آن را در مباحثى چون دانش بنیان 

به وضوح مى بینیم.
وى از تصویب اعتبار یک میلیارد دالرى براى ارائه تسهیالت به 
خریداران محصوالت شرکت هاى دانش بنیان در مجلس نیز خبر 
داد و تصریح کرد: با روى کار آمدن دولت سیزدهم ایران عضو 
پیمان شانگهاى شده و در شرایطى که قدرت هاى نوظهور بریکس 
شامل برزیل، هند، روسیه، چین و آفریقاى جنوبى با بیش از 41 
به دست  را  اقتصاد جهانى  آینده  رهبرى  درصد جمعیت جهان 
خواهند گرفت، در سفر اخیر رییس جمهور به چین صحبت هایى 
یک  عنوان  به  حلقه  این  به  ایران  اسالمى  جمهورى  ورود  براى 

قدرت اقتصادى شده است.
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نماینده ولى فقیه در آذربایجان شرقى با حضور در نمایشگاه 
صنعت  و  کشت  غرفه  از  بازدید  ضمن   2023 اکسپو  ارس 
عامل  هیات  رییس  اباذر  مهندس  با  دیدار  و  ساختار  پارس 
گروه صنعتى پارس ساختار در جریان آخرین دستاوردها و 
توانمندى هاى این گروه صنعتى در عرصه هاى مختلف نیرو، 

فوالد، معدن، خدمات و کشت و صنعت قرار گرفت.
کرد:  اشاره  آل هاشم  محمدعلى  سید  دکتر  االسالم  حجت 
بایستى از تالش ها و سرمایه گذارى آقاى اباذر در احداث یکى 
منطقه  در  هیدروپونیک  شیشه اى  گلخانه هاى  بزرگترین  از 

آزاد ارس قدردانى کرد. 
امام جمعه تبریز ادامه داد: منطقه آزاد ارس امتیاز و افتخارى 
بزرگ براى آذربایجان شرقى و منطقه شمالغرب است و باید 
رونق  موفق  تجربه  براى  را  استفاده  نهایت  فرصت  این  از 

اقتصادى و توسعه استان، منطقه و کشور کنیم.
نمایشگاهى در  رویدادهاى  برگزارى  اهمیت  بر  تاکید  با  وى 
نمایش قدرت صنعتى و تکنولوژیک خاطرنشان شد: نمایشگاه 
اقتصادى،  علمى،  پیشرفت  نمایانگر  باید  نیز  اکسپو  ارس 
و  باشد  ارس  آزاد  منطقه  فرهنگى  حتى  و  فنى  صنعتى، 
دستاوردهاى این منطقه در عرصه رقابت هاى خارجى را به 
اطالع مردم برساند. چراکه چنین رویدادهایى زمینه ساز رشد 
رغبت  داخلى،  تولیدات  کیفیت  افزایش  اشتغال،  اقتصادى، 
مصرف کننده به استفاده از این محصوالت و در نتیجه توسعه 

کشور مى شوند.
وى با اشاره به بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار اخیر مردم 
استان به مناسبت گرامیداشت سالروز قیام 29 بهمن، متذکر 
این  و  نداشته  پیشرفت  نظامى  حوزه  در  تنها  کشور  شد: 
فرموده  به  و  افتاده  اتفاق  مختلفى  بخش هاى  در  پیشرفت 
رهبرى، حتى تصور برخى پیشرفت هاى امروز در اوایل انقالب 
اکسپو  ارس  چون  نمایشگاه هایى  برگزارى  و  بود  غیر ممکن 
نیز نشان  را  باید پیشرفت هاى کشور در عرصه هاى مختلف 

دهد.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم عنوان کرد: امروز توسعه 
اقتصادى کشور نیازمند سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف 
است و در این میان مناطق آزاد باید پلى بین اقتصاد ایران و 
خارج کشور باشند و با رویکرد تولید صادرات محور به تحقق 
اهداف توسعه اى کشور کمک کنند.  در این زمینه رفع موانعى 
چون لزوم تسهیل قوانین بروکراسى زا و احکام محدود کننده 

اختیارات مناطق آزاد ضرورت دارد.
مالیاتى، کاهش  وى متذکر شد: مباحثى چون معافیت هاى 

عنوان  به  صادرات  مشوق هاى  و  رقابتى  مزیت  نهایى،  قیمت 
دغدغه هاى اصلى فعاالن مستقر در ارس باید مورد توجه جدى 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد و نیز تصمیم گیران و تصمیم سازان 

و مجریان ارشد استانى باشد.

دبیر شوراى عالى مناطق آزاد در بازدید از غرفه پارس ساختار؛
بالفعل  ایران  پیشرفت  انقالب ظرفیت  دوم  گام  در  باید 

شود 
مشاور رییس جمهور و دبیر شوراى عالى مناطق آزاد کشور در 
فرصت هاى  و  توانمندى ها  دستاوردها،  نمایشگاه  افتتاح  آیین 
سرمایه گذارى منطقه آزاد ارس در تبریز با حضور در غرفه کشت 
را  کشورمان  ظرفیت هاى  اگر  گفت:  ساختار  پارس  صنعت  و 
اسالمى  نوین  تمدن  ظهور  شاهد  برسانیم،  فعلیت  به  بتوانیم 
ایران  پیشرفت  ظرفیت  انقالب  دوم  گام  در  باید  بود.  خواهیم 

بالفعل شود.  
این  برگزارى  امکان  که  عزیزانى  از  گفت:  عبدالملکى  حجت اهللا 

نمایشگاه را فراهم کردند، باید تشکر کنیم. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس یکى از پرتالش ترین مدیران 
مناطق کشور هستند و با تیم جوان شان فعالیت هاى مفیدى را 

در این منطقه راهبرى مى کنند.
داشـت:  اظهار  نمایشـگاه  این  برگـزارى  اهمیت  درباره  وى 
ظرفیت هاى منطقه آزاد را باید به مردم ایران و دنیا و به ویژه 

فعاالن اقتصادى نشان بدهیم.
وى تاکید کرد: تقریبا تمام مرزهاى ما به مناطق آزاد تجارى و 
صنعتى مجهز شده اند و این فرصتى عالى براى جمهورى اسالمى 

است که به نحو موثر وارد اقتصاد جهانى شود.

عبدالملکى با بیان اینکه مناطق آزاد ما در دوران انقالب اسالمى 
نیز  آینـده  براى  کرد:  اعالم  داشـته اند،  خوبى  پیشـرفت هاى 
برنامه هاى خوبى داریم. راهبرد اول مردمى کردن و راهبرد دوم 

جهانى کردن مناطق آزاد است است.
و  اهالى  رفاه  ارتقا  کارآفرینان،  کار  از  گره گشایى  وى  گفته   به 
منفعت ملى مردم ایران در زمره این راهبردها قرار مى گیرد که 
اتفاقا منطقه آزاد ارس یکى از مناطق موفق در شاخص ارتقا رفاه 

اهالى است.
با 16 کشور  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  رییس جمهور  مشاور 
براى مناطق آزاد مشترك و متناظر مذاکره کرده ایم که یکى هم 
ارس است، ادامه داد: این خبر بسیار خوبى براى فعاالن اقتصادى 

در داخل منطقه آزاد به شمار مى آید.

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

مدرن  گلخانه هاى  ساخت  پرچمدار  شرقى  آذربایجان 
در کشور 

معاون وزیر جهاد کشاورزى در امور باغبانى در حاشیه بازدید از 
اکسپو  ارس  نمایشگاه  در  ساختار  پارس  صنعت  و  کشت  غرفه 
در  مدرن  گلخانه هاى  پرچمدار ساخت  آذربایجان شرقى  گفت: 
کشور است  و منطقه آزاد ارس به واسطه ظرفیت هاى ویژه اى که 

دارد، مى تواند الگویى براى توسعه کشور باشد.
محمدمهدى برومندى اظهار داشت: این نمایشگاه که با حضور 
شرکت هاى تولیدى، سرمایه گذاران و مجموعه هاى دانش بنیان و 
به همت سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، بسترى ارزشمند 

استان  و  منطقه  این  توانمندى هاى  و  ظرفیت ها  معرفى  جهت 
براى اقشار مختلف ایجاد کرده است.

معاون امور باغبانى وزارت جهاد کشاورزى تصریح کرد: اقدامات 
و پیشرفت هایى که در بخش کشاورزى منطقه آزاد ارس صورت 
گرفته، بى نظیر است و در توسعه کشت گلخانه اى اتفاقات مهمى 
گلخانه اى  مجموعه هاى  که  گونه اى  به  داده  رخ  منطقه  این  در 
خود  به  بخش  این  در  را  کشور  یک  رتبه  تردید  بدون  ارس 

اختصاص داده اند.
در  شده  تولید  گلخانه اى  محصوالت  داشت:  اظهار  برومندى 
منطقه ارس با اخذ استانداردهاى الزم قابلیت حضور در بازارهاى 
به مباحثـى چون  این نشـانگـر توجه جدى  و  را دارد  جهانـى 

بخش  این  در  آمایش سرزمین  و  تخصص  دانش،  از  بهره گیرى 
است. 

حضـور  با  امیـدواریم  کرد:  تاکید  کشاورزى  جهاد  وزیر  معاون 
ارس  توانمندى هاى  نمایشـگاه  در  سـرمایه گـذاران  و  مـردم 
این  ظرفیت هاى  خصوص  در  بیشتر  رسانى  اطالع  ساز  زمینه 
منطقه و جذب بیشتر سرمایه گذاران و توسعه بیش از پیش آن 

شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس:
ارس  هاب صادرات محصوالت کشاورزى

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان این که ارس مى تواند 
باشد،  کشور  غرب  شمال  کشاورزى  محصوالت  صادرات  هاب 
زیرکشت  افزایش سطح  براى  بر هدف گذارى  تاکید کرد: عالوه 
افزایش سطح گلخانه هاى  محصوالت گلخانه هاى هیدروپونیک، 

مدرن تا دو هزار هکتار تا افق 1408 برنامه ریزى شده است.
پارس ساختار  و صنعت  غرفه کشت  در  با حضور  کیانى  مجید 
آخرین  پى گیرى  و  ساختار  پارس  مجموعه  قوت  خدا  ضمن 
وضعیت عملیات احداث یکى از بزرگترین گلخانه هاى شیشه اى 
خاورمیانه توسط این گروه صنعتى در منطقه آزاد ارس با اشاره 

به اینکه 30 هزار هکتار زمین در این منطقه به بخش کشاورزى 
اختصاص یافته است، اظهار داشت: در بین مناطق آزاد، منطقه 
اهداف  با  را  انطباق  بیشترین  که  است  مناطقى  ارس جزو  آزاد 
و  در حوزه هاى صنعت  موفقیت هاى خوبى  و  دارد  تعیین شده 

کشاورزى حاصل شده است.
وى به موقعیت مناسب این منطقه براى توسعه کشت محصوالت 
همسایه،  کشورهاى  با  هم مرزى  گفت:  و  کرد  اشاره  گلخانه اى 

ظرفیت هاى  و  مناسب  خاك  و  آب  وجود  ارس،  رود  ظرفیت 
لجستیک موقعیت مناسبى را در این منطقه به وجود آورده است.
 4/8 تاکنون  کرد:  اضافه  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
میلیارد دالر سرمایه گذارى در این منطقه در حوزه هاى مختلف 
در  است.  شده  انجام  گردشگرى  و  تجارى  صنعتى،  زیرساختى، 
حوزه صنعت 12 خوشه صنعتى در 7 زون در ارس شکل گرفته 

که 240 واحد صنعتى فعال و 150 در حال احداث داریم.
وى خاطرنشان ساخت: وجود ذخایر آبى در سدهاى ارس و خدا 
مهیا  کشاورزى  پروژه هاى  توسعه  براى  را  خوبى  فرصت  آفرین 
حوزه  به  زمین  هکتار  هزار   51 از  هکتار  هزار   30 است.  کرده 
کشاورزى تخصیص یافته است و چهار هزار و 500 هکتار باغات 

زیرکشت داریم. 

اظهار  اکسپو  ارس  نمایشگاه  برگزارى  اهمیت  به  اشاره  با  کیانى 
و  کارها  باید  رهبـرى  معظـم  مقام  تاکیدات  طبق  داشـت: 
داده  نمایش  هنرمندانه  شکلى  به  گرفته  صورت  پیشرفت هاى 
شوند و آن چیزى که در قالب 51 غرفه نمایشگاه ارس اکسپو 
ارائه شد، تنها گوشه اى از دستاوردها، توانمندى ها و فرصت هاى 
سرمایه گذارى است که به واسطه حضور و فعالیت 550 واحد در 
بخش هاى مختلف منطقه آزاد ارس از جمله حوزه هاى، صنعتى، 
منطقه  فعال در سطح  و سایر حوزه هاى  دانش بنیان  کشاورزى، 

است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
مطرح کرد؛

نمایشگاه ارس اکسپو  نتیجه خوش فکرى و خالقیت بود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: ارس اکسپو 2023 کارى ابتکارى از سوى سازمان منطقه 

آزاد ارس و نتیجه کار یک تیم خوش فکر و خالق است.
اختتامیه  آیین  در  جمعه  عصر  میرتاج الدینى  محمدرضا  سید 
نمایشگاه ارس اکسپو 2023، در بازدید از غرفه کشت و صنعت 
سازمان  سوى  از  ابتکارى  اقدامى  را  رویداد  این  ساختار  پارس 
منطقه آزاد ارس و نتیجه کار یک تیم خوش فکر و خالق دانست 
و اظهار داشت: منطقه آزاد ارس بهشت سرمایه گذارى شمالغرب 
کشور و نقطه اى طالیى براى سرمایه گذارى کل کشور است و با 
توجه به وجود فرصت هاى متعدد و معافیت هاى اعمال شده بستر 
مناسبى براى حضور سرمایه گذاران محسوب مى شود. بر همین 
اساس باید موانع موجود بر سر راه فعالیت سرمایه گذاران و فعاالن 

این منطقه نیز توسط مسئوالن خود منطقه و استان رفع شود.
وى ادامه داد: ایران اسالمى در شرایط رو به رشد است و هیچ 
موضوعى وجود ندارد که جوانان توانمند ما در آن وارد نشده و 

مشکالت حل نکرده باشند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
این  و  هستیم  تحریم  شرایط  در  چند  هر  ساخت:  خاطرنشان 
شرایط به نوعى یک تهدید و محدودیت است اما زمینه ساز بروز 
و  که موجب رشد  متعهدى شده  و  نیروهاى متخصص  و ظهور 
توسعه کشور هستند و نمونه آن را در مباحثى چون دانش بنیان 

به وضوح مى بینیم.
وى از تصویب اعتبار یک میلیارد دالرى براى ارائه تسهیالت به 
خریداران محصوالت شرکت هاى دانش بنیان در مجلس نیز خبر 
داد و تصریح کرد: با روى کار آمدن دولت سیزدهم ایران عضو 
پیمان شانگهاى شده و در شرایطى که قدرت هاى نوظهور بریکس 
شامل برزیل، هند، روسیه، چین و آفریقاى جنوبى با بیش از 41 
به دست  را  اقتصاد جهانى  آینده  رهبرى  درصد جمعیت جهان 
خواهند گرفت، در سفر اخیر رییس جمهور به چین صحبت هایى 
یک  عنوان  به  حلقه  این  به  ایران  اسالمى  جمهورى  ورود  براى 

قدرت اقتصادى شده است.
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نماینده ولى فقیه در آذربایجان شرقى با حضور در نمایشگاه 
صنعت  و  کشت  غرفه  از  بازدید  ضمن   2023 اکسپو  ارس 
عامل  هیات  رییس  اباذر  مهندس  با  دیدار  و  ساختار  پارس 
گروه صنعتى پارس ساختار در جریان آخرین دستاوردها و 
توانمندى هاى این گروه صنعتى در عرصه هاى مختلف نیرو، 

فوالد، معدن، خدمات و کشت و صنعت قرار گرفت.
کرد:  اشاره  آل هاشم  محمدعلى  سید  دکتر  االسالم  حجت 
بایستى از تالش ها و سرمایه گذارى آقاى اباذر در احداث یکى 
منطقه  در  هیدروپونیک  شیشه اى  گلخانه هاى  بزرگترین  از 

آزاد ارس قدردانى کرد. 
امام جمعه تبریز ادامه داد: منطقه آزاد ارس امتیاز و افتخارى 
بزرگ براى آذربایجان شرقى و منطقه شمالغرب است و باید 
رونق  موفق  تجربه  براى  را  استفاده  نهایت  فرصت  این  از 

اقتصادى و توسعه استان، منطقه و کشور کنیم.
نمایشگاهى در  رویدادهاى  برگزارى  اهمیت  بر  تاکید  با  وى 
نمایش قدرت صنعتى و تکنولوژیک خاطرنشان شد: نمایشگاه 
اقتصادى،  علمى،  پیشرفت  نمایانگر  باید  نیز  اکسپو  ارس 
و  باشد  ارس  آزاد  منطقه  فرهنگى  حتى  و  فنى  صنعتى، 
دستاوردهاى این منطقه در عرصه رقابت هاى خارجى را به 
اطالع مردم برساند. چراکه چنین رویدادهایى زمینه ساز رشد 
رغبت  داخلى،  تولیدات  کیفیت  افزایش  اشتغال،  اقتصادى، 
مصرف کننده به استفاده از این محصوالت و در نتیجه توسعه 

کشور مى شوند.
وى با اشاره به بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار اخیر مردم 
استان به مناسبت گرامیداشت سالروز قیام 29 بهمن، متذکر 
این  و  نداشته  پیشرفت  نظامى  حوزه  در  تنها  کشور  شد: 
فرموده  به  و  افتاده  اتفاق  مختلفى  بخش هاى  در  پیشرفت 
رهبرى، حتى تصور برخى پیشرفت هاى امروز در اوایل انقالب 
اکسپو  ارس  چون  نمایشگاه هایى  برگزارى  و  بود  غیر ممکن 
نیز نشان  را  باید پیشرفت هاى کشور در عرصه هاى مختلف 

دهد.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم عنوان کرد: امروز توسعه 
اقتصادى کشور نیازمند سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف 
است و در این میان مناطق آزاد باید پلى بین اقتصاد ایران و 
خارج کشور باشند و با رویکرد تولید صادرات محور به تحقق 
اهداف توسعه اى کشور کمک کنند.  در این زمینه رفع موانعى 
چون لزوم تسهیل قوانین بروکراسى زا و احکام محدود کننده 

اختیارات مناطق آزاد ضرورت دارد.
مالیاتى، کاهش  وى متذکر شد: مباحثى چون معافیت هاى 

عنوان  به  صادرات  مشوق هاى  و  رقابتى  مزیت  نهایى،  قیمت 
دغدغه هاى اصلى فعاالن مستقر در ارس باید مورد توجه جدى 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد و نیز تصمیم گیران و تصمیم سازان 

و مجریان ارشد استانى باشد.

دبیر شوراى عالى مناطق آزاد در بازدید از غرفه پارس ساختار؛
بالفعل  ایران  پیشرفت  انقالب ظرفیت  دوم  گام  در  باید 

شود 
مشاور رییس جمهور و دبیر شوراى عالى مناطق آزاد کشور در 
فرصت هاى  و  توانمندى ها  دستاوردها،  نمایشگاه  افتتاح  آیین 
سرمایه گذارى منطقه آزاد ارس در تبریز با حضور در غرفه کشت 
را  کشورمان  ظرفیت هاى  اگر  گفت:  ساختار  پارس  صنعت  و 
اسالمى  نوین  تمدن  ظهور  شاهد  برسانیم،  فعلیت  به  بتوانیم 
ایران  پیشرفت  ظرفیت  انقالب  دوم  گام  در  باید  بود.  خواهیم 

بالفعل شود.  
این  برگزارى  امکان  که  عزیزانى  از  گفت:  عبدالملکى  حجت اهللا 

نمایشگاه را فراهم کردند، باید تشکر کنیم. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس یکى از پرتالش ترین مدیران 
مناطق کشور هستند و با تیم جوان شان فعالیت هاى مفیدى را 

در این منطقه راهبرى مى کنند.
داشـت:  اظهار  نمایشـگاه  این  برگـزارى  اهمیت  درباره  وى 
ظرفیت هاى منطقه آزاد را باید به مردم ایران و دنیا و به ویژه 

فعاالن اقتصادى نشان بدهیم.
وى تاکید کرد: تقریبا تمام مرزهاى ما به مناطق آزاد تجارى و 
صنعتى مجهز شده اند و این فرصتى عالى براى جمهورى اسالمى 

است که به نحو موثر وارد اقتصاد جهانى شود.

عبدالملکى با بیان اینکه مناطق آزاد ما در دوران انقالب اسالمى 
نیز  آینـده  براى  کرد:  اعالم  داشـته اند،  خوبى  پیشـرفت هاى 
برنامه هاى خوبى داریم. راهبرد اول مردمى کردن و راهبرد دوم 

جهانى کردن مناطق آزاد است است.
و  اهالى  رفاه  ارتقا  کارآفرینان،  کار  از  گره گشایى  وى  گفته   به 
منفعت ملى مردم ایران در زمره این راهبردها قرار مى گیرد که 
اتفاقا منطقه آزاد ارس یکى از مناطق موفق در شاخص ارتقا رفاه 

اهالى است.
با 16 کشور  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  رییس جمهور  مشاور 
براى مناطق آزاد مشترك و متناظر مذاکره کرده ایم که یکى هم 
ارس است، ادامه داد: این خبر بسیار خوبى براى فعاالن اقتصادى 

در داخل منطقه آزاد به شمار مى آید.

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

مدرن  گلخانه هاى  ساخت  پرچمدار  شرقى  آذربایجان 
در کشور 

معاون وزیر جهاد کشاورزى در امور باغبانى در حاشیه بازدید از 
اکسپو  ارس  نمایشگاه  در  ساختار  پارس  صنعت  و  کشت  غرفه 
در  مدرن  گلخانه هاى  پرچمدار ساخت  آذربایجان شرقى  گفت: 
کشور است  و منطقه آزاد ارس به واسطه ظرفیت هاى ویژه اى که 

دارد، مى تواند الگویى براى توسعه کشور باشد.
محمدمهدى برومندى اظهار داشت: این نمایشگاه که با حضور 
شرکت هاى تولیدى، سرمایه گذاران و مجموعه هاى دانش بنیان و 
به همت سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، بسترى ارزشمند 

استان  و  منطقه  این  توانمندى هاى  و  ظرفیت ها  معرفى  جهت 
براى اقشار مختلف ایجاد کرده است.

معاون امور باغبانى وزارت جهاد کشاورزى تصریح کرد: اقدامات 
و پیشرفت هایى که در بخش کشاورزى منطقه آزاد ارس صورت 
گرفته، بى نظیر است و در توسعه کشت گلخانه اى اتفاقات مهمى 
گلخانه اى  مجموعه هاى  که  گونه اى  به  داده  رخ  منطقه  این  در 
خود  به  بخش  این  در  را  کشور  یک  رتبه  تردید  بدون  ارس 

اختصاص داده اند.
در  شده  تولید  گلخانه اى  محصوالت  داشت:  اظهار  برومندى 
منطقه ارس با اخذ استانداردهاى الزم قابلیت حضور در بازارهاى 
به مباحثـى چون  این نشـانگـر توجه جدى  و  را دارد  جهانـى 

بخش  این  در  آمایش سرزمین  و  تخصص  دانش،  از  بهره گیرى 
است. 

حضـور  با  امیـدواریم  کرد:  تاکید  کشاورزى  جهاد  وزیر  معاون 
ارس  توانمندى هاى  نمایشـگاه  در  سـرمایه گـذاران  و  مـردم 
این  ظرفیت هاى  خصوص  در  بیشتر  رسانى  اطالع  ساز  زمینه 
منطقه و جذب بیشتر سرمایه گذاران و توسعه بیش از پیش آن 

شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس:
ارس  هاب صادرات محصوالت کشاورزى

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان این که ارس مى تواند 
باشد،  کشور  غرب  شمال  کشاورزى  محصوالت  صادرات  هاب 
زیرکشت  افزایش سطح  براى  بر هدف گذارى  تاکید کرد: عالوه 
افزایش سطح گلخانه هاى  محصوالت گلخانه هاى هیدروپونیک، 

مدرن تا دو هزار هکتار تا افق 1408 برنامه ریزى شده است.
پارس ساختار  و صنعت  غرفه کشت  در  با حضور  کیانى  مجید 
آخرین  پى گیرى  و  ساختار  پارس  مجموعه  قوت  خدا  ضمن 
وضعیت عملیات احداث یکى از بزرگترین گلخانه هاى شیشه اى 
خاورمیانه توسط این گروه صنعتى در منطقه آزاد ارس با اشاره 

به اینکه 30 هزار هکتار زمین در این منطقه به بخش کشاورزى 
اختصاص یافته است، اظهار داشت: در بین مناطق آزاد، منطقه 
اهداف  با  را  انطباق  بیشترین  که  است  مناطقى  ارس جزو  آزاد 
و  در حوزه هاى صنعت  موفقیت هاى خوبى  و  دارد  تعیین شده 

کشاورزى حاصل شده است.
وى به موقعیت مناسب این منطقه براى توسعه کشت محصوالت 
همسایه،  کشورهاى  با  هم مرزى  گفت:  و  کرد  اشاره  گلخانه اى 

ظرفیت هاى  و  مناسب  خاك  و  آب  وجود  ارس،  رود  ظرفیت 
لجستیک موقعیت مناسبى را در این منطقه به وجود آورده است.

 4/8 تاکنون  کرد:  اضافه  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
میلیارد دالر سرمایه گذارى در این منطقه در حوزه هاى مختلف 
در  است.  شده  انجام  گردشگرى  و  تجارى  صنعتى،  زیرساختى، 
حوزه صنعت 12 خوشه صنعتى در 7 زون در ارس شکل گرفته 

که 240 واحد صنعتى فعال و 150 در حال احداث داریم.
وى خاطرنشان ساخت: وجود ذخایر آبى در سدهاى ارس و خدا 
مهیا  کشاورزى  پروژه هاى  توسعه  براى  را  خوبى  فرصت  آفرین 
حوزه  به  زمین  هکتار  هزار   51 از  هکتار  هزار   30 است.  کرده 
کشاورزى تخصیص یافته است و چهار هزار و 500 هکتار باغات 

زیرکشت داریم. 

اظهار  اکسپو  ارس  نمایشگاه  برگزارى  اهمیت  به  اشاره  با  کیانى 
و  کارها  باید  رهبـرى  معظـم  مقام  تاکیدات  طبق  داشـت: 
داده  نمایش  هنرمندانه  شکلى  به  گرفته  صورت  پیشرفت هاى 
شوند و آن چیزى که در قالب 51 غرفه نمایشگاه ارس اکسپو 
ارائه شد، تنها گوشه اى از دستاوردها، توانمندى ها و فرصت هاى 
سرمایه گذارى است که به واسطه حضور و فعالیت 550 واحد در 
بخش هاى مختلف منطقه آزاد ارس از جمله حوزه هاى، صنعتى، 
منطقه  فعال در سطح  و سایر حوزه هاى  دانش بنیان  کشاورزى، 

است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
مطرح کرد؛

نمایشگاه ارس اکسپو  نتیجه خوش فکرى و خالقیت بود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: ارس اکسپو 2023 کارى ابتکارى از سوى سازمان منطقه 

آزاد ارس و نتیجه کار یک تیم خوش فکر و خالق است.
اختتامیه  آیین  در  جمعه  عصر  میرتاج الدینى  محمدرضا  سید 
نمایشگاه ارس اکسپو 2023، در بازدید از غرفه کشت و صنعت 
سازمان  سوى  از  ابتکارى  اقدامى  را  رویداد  این  ساختار  پارس 
منطقه آزاد ارس و نتیجه کار یک تیم خوش فکر و خالق دانست 
و اظهار داشت: منطقه آزاد ارس بهشت سرمایه گذارى شمالغرب 
کشور و نقطه اى طالیى براى سرمایه گذارى کل کشور است و با 
توجه به وجود فرصت هاى متعدد و معافیت هاى اعمال شده بستر 
مناسبى براى حضور سرمایه گذاران محسوب مى شود. بر همین 
اساس باید موانع موجود بر سر راه فعالیت سرمایه گذاران و فعاالن 

این منطقه نیز توسط مسئوالن خود منطقه و استان رفع شود.
وى ادامه داد: ایران اسالمى در شرایط رو به رشد است و هیچ 
موضوعى وجود ندارد که جوانان توانمند ما در آن وارد نشده و 

مشکالت حل نکرده باشند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
این  و  هستیم  تحریم  شرایط  در  چند  هر  ساخت:  خاطرنشان 
شرایط به نوعى یک تهدید و محدودیت است اما زمینه ساز بروز 
و  که موجب رشد  متعهدى شده  و  نیروهاى متخصص  و ظهور 
توسعه کشور هستند و نمونه آن را در مباحثى چون دانش بنیان 

به وضوح مى بینیم.
وى از تصویب اعتبار یک میلیارد دالرى براى ارائه تسهیالت به 
خریداران محصوالت شرکت هاى دانش بنیان در مجلس نیز خبر 
داد و تصریح کرد: با روى کار آمدن دولت سیزدهم ایران عضو 
پیمان شانگهاى شده و در شرایطى که قدرت هاى نوظهور بریکس 
شامل برزیل، هند، روسیه، چین و آفریقاى جنوبى با بیش از 41 
به دست  را  اقتصاد جهانى  آینده  رهبرى  درصد جمعیت جهان 
خواهند گرفت، در سفر اخیر رییس جمهور به چین صحبت هایى 
یک  عنوان  به  حلقه  این  به  ایران  اسالمى  جمهورى  ورود  براى 

قدرت اقتصادى شده است.
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نماینده ولى فقیه در آذربایجان شرقى با حضور در نمایشگاه 
صنعت  و  کشت  غرفه  از  بازدید  ضمن   2023 اکسپو  ارس 
عامل  هیات  رییس  اباذر  مهندس  با  دیدار  و  ساختار  پارس 
گروه صنعتى پارس ساختار در جریان آخرین دستاوردها و 
توانمندى هاى این گروه صنعتى در عرصه هاى مختلف نیرو، 

فوالد، معدن، خدمات و کشت و صنعت قرار گرفت.
کرد:  اشاره  آل هاشم  محمدعلى  سید  دکتر  االسالم  حجت 
بایستى از تالش ها و سرمایه گذارى آقاى اباذر در احداث یکى 
منطقه  در  هیدروپونیک  شیشه اى  گلخانه هاى  بزرگترین  از 

آزاد ارس قدردانى کرد. 
امام جمعه تبریز ادامه داد: منطقه آزاد ارس امتیاز و افتخارى 
بزرگ براى آذربایجان شرقى و منطقه شمالغرب است و باید 
رونق  موفق  تجربه  براى  را  استفاده  نهایت  فرصت  این  از 

اقتصادى و توسعه استان، منطقه و کشور کنیم.
نمایشگاهى در  رویدادهاى  برگزارى  اهمیت  بر  تاکید  با  وى 
نمایش قدرت صنعتى و تکنولوژیک خاطرنشان شد: نمایشگاه 
اقتصادى،  علمى،  پیشرفت  نمایانگر  باید  نیز  اکسپو  ارس 
و  باشد  ارس  آزاد  منطقه  فرهنگى  حتى  و  فنى  صنعتى، 
دستاوردهاى این منطقه در عرصه رقابت هاى خارجى را به 
اطالع مردم برساند. چراکه چنین رویدادهایى زمینه ساز رشد 
رغبت  داخلى،  تولیدات  کیفیت  افزایش  اشتغال،  اقتصادى، 
مصرف کننده به استفاده از این محصوالت و در نتیجه توسعه 

کشور مى شوند.
وى با اشاره به بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار اخیر مردم 
استان به مناسبت گرامیداشت سالروز قیام 29 بهمن، متذکر 
این  و  نداشته  پیشرفت  نظامى  حوزه  در  تنها  کشور  شد: 
فرموده  به  و  افتاده  اتفاق  مختلفى  بخش هاى  در  پیشرفت 
رهبرى، حتى تصور برخى پیشرفت هاى امروز در اوایل انقالب 
اکسپو  ارس  چون  نمایشگاه هایى  برگزارى  و  بود  غیر ممکن 
نیز نشان  را  باید پیشرفت هاى کشور در عرصه هاى مختلف 

دهد.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم عنوان کرد: امروز توسعه 
اقتصادى کشور نیازمند سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف 
است و در این میان مناطق آزاد باید پلى بین اقتصاد ایران و 
خارج کشور باشند و با رویکرد تولید صادرات محور به تحقق 
اهداف توسعه اى کشور کمک کنند.  در این زمینه رفع موانعى 
چون لزوم تسهیل قوانین بروکراسى زا و احکام محدود کننده 

اختیارات مناطق آزاد ضرورت دارد.
مالیاتى، کاهش  وى متذکر شد: مباحثى چون معافیت هاى 

عنوان  به  صادرات  مشوق هاى  و  رقابتى  مزیت  نهایى،  قیمت 
دغدغه هاى اصلى فعاالن مستقر در ارس باید مورد توجه جدى 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد و نیز تصمیم گیران و تصمیم سازان 

و مجریان ارشد استانى باشد.

دبیر شوراى عالى مناطق آزاد در بازدید از غرفه پارس ساختار؛
بالفعل  ایران  پیشرفت  انقالب ظرفیت  دوم  گام  در  باید 

شود 
مشاور رییس جمهور و دبیر شوراى عالى مناطق آزاد کشور در 
فرصت هاى  و  توانمندى ها  دستاوردها،  نمایشگاه  افتتاح  آیین 
سرمایه گذارى منطقه آزاد ارس در تبریز با حضور در غرفه کشت 
را  کشورمان  ظرفیت هاى  اگر  گفت:  ساختار  پارس  صنعت  و 
اسالمى  نوین  تمدن  ظهور  شاهد  برسانیم،  فعلیت  به  بتوانیم 
ایران  پیشرفت  ظرفیت  انقالب  دوم  گام  در  باید  بود.  خواهیم 

بالفعل شود.  
این  برگزارى  امکان  که  عزیزانى  از  گفت:  عبدالملکى  حجت اهللا 

نمایشگاه را فراهم کردند، باید تشکر کنیم. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس یکى از پرتالش ترین مدیران 
مناطق کشور هستند و با تیم جوان شان فعالیت هاى مفیدى را 

در این منطقه راهبرى مى کنند.
داشـت:  اظهار  نمایشـگاه  این  برگـزارى  اهمیت  درباره  وى 
ظرفیت هاى منطقه آزاد را باید به مردم ایران و دنیا و به ویژه 

فعاالن اقتصادى نشان بدهیم.
وى تاکید کرد: تقریبا تمام مرزهاى ما به مناطق آزاد تجارى و 
صنعتى مجهز شده اند و این فرصتى عالى براى جمهورى اسالمى 

است که به نحو موثر وارد اقتصاد جهانى شود.

عبدالملکى با بیان اینکه مناطق آزاد ما در دوران انقالب اسالمى 
نیز  آینـده  براى  کرد:  اعالم  داشـته اند،  خوبى  پیشـرفت هاى 
برنامه هاى خوبى داریم. راهبرد اول مردمى کردن و راهبرد دوم 

جهانى کردن مناطق آزاد است است.
و  اهالى  رفاه  ارتقا  کارآفرینان،  کار  از  گره گشایى  وى  گفته   به 
منفعت ملى مردم ایران در زمره این راهبردها قرار مى گیرد که 
اتفاقا منطقه آزاد ارس یکى از مناطق موفق در شاخص ارتقا رفاه 

اهالى است.
با 16 کشور  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  رییس جمهور  مشاور 
براى مناطق آزاد مشترك و متناظر مذاکره کرده ایم که یکى هم 
ارس است، ادامه داد: این خبر بسیار خوبى براى فعاالن اقتصادى 

در داخل منطقه آزاد به شمار مى آید.

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

مدرن  گلخانه هاى  ساخت  پرچمدار  شرقى  آذربایجان 
در کشور 

معاون وزیر جهاد کشاورزى در امور باغبانى در حاشیه بازدید از 
اکسپو  ارس  نمایشگاه  در  ساختار  پارس  صنعت  و  کشت  غرفه 
در  مدرن  گلخانه هاى  پرچمدار ساخت  آذربایجان شرقى  گفت: 
کشور است  و منطقه آزاد ارس به واسطه ظرفیت هاى ویژه اى که 

دارد، مى تواند الگویى براى توسعه کشور باشد.
محمدمهدى برومندى اظهار داشت: این نمایشگاه که با حضور 
شرکت هاى تولیدى، سرمایه گذاران و مجموعه هاى دانش بنیان و 
به همت سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، بسترى ارزشمند 

استان  و  منطقه  این  توانمندى هاى  و  ظرفیت ها  معرفى  جهت 
براى اقشار مختلف ایجاد کرده است.

معاون امور باغبانى وزارت جهاد کشاورزى تصریح کرد: اقدامات 
و پیشرفت هایى که در بخش کشاورزى منطقه آزاد ارس صورت 
گرفته، بى نظیر است و در توسعه کشت گلخانه اى اتفاقات مهمى 
گلخانه اى  مجموعه هاى  که  گونه اى  به  داده  رخ  منطقه  این  در 
خود  به  بخش  این  در  را  کشور  یک  رتبه  تردید  بدون  ارس 

اختصاص داده اند.
در  شده  تولید  گلخانه اى  محصوالت  داشت:  اظهار  برومندى 
منطقه ارس با اخذ استانداردهاى الزم قابلیت حضور در بازارهاى 
به مباحثـى چون  این نشـانگـر توجه جدى  و  را دارد  جهانـى 

بخش  این  در  آمایش سرزمین  و  تخصص  دانش،  از  بهره گیرى 
است. 

حضـور  با  امیـدواریم  کرد:  تاکید  کشاورزى  جهاد  وزیر  معاون 
ارس  توانمندى هاى  نمایشـگاه  در  سـرمایه گـذاران  و  مـردم 
این  ظرفیت هاى  خصوص  در  بیشتر  رسانى  اطالع  ساز  زمینه 
منطقه و جذب بیشتر سرمایه گذاران و توسعه بیش از پیش آن 

شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس:
ارس  هاب صادرات محصوالت کشاورزى

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان این که ارس مى تواند 
باشد،  کشور  غرب  شمال  کشاورزى  محصوالت  صادرات  هاب 
زیرکشت  افزایش سطح  براى  بر هدف گذارى  تاکید کرد: عالوه 
افزایش سطح گلخانه هاى  محصوالت گلخانه هاى هیدروپونیک، 

مدرن تا دو هزار هکتار تا افق 1408 برنامه ریزى شده است.
پارس ساختار  و صنعت  غرفه کشت  در  با حضور  کیانى  مجید 
آخرین  پى گیرى  و  ساختار  پارس  مجموعه  قوت  خدا  ضمن 
وضعیت عملیات احداث یکى از بزرگترین گلخانه هاى شیشه اى 
خاورمیانه توسط این گروه صنعتى در منطقه آزاد ارس با اشاره 

به اینکه 30 هزار هکتار زمین در این منطقه به بخش کشاورزى 
اختصاص یافته است، اظهار داشت: در بین مناطق آزاد، منطقه 
اهداف  با  را  انطباق  بیشترین  که  است  مناطقى  ارس جزو  آزاد 
و  در حوزه هاى صنعت  موفقیت هاى خوبى  و  دارد  تعیین شده 

کشاورزى حاصل شده است.
وى به موقعیت مناسب این منطقه براى توسعه کشت محصوالت 
همسایه،  کشورهاى  با  هم مرزى  گفت:  و  کرد  اشاره  گلخانه اى 

ظرفیت هاى  و  مناسب  خاك  و  آب  وجود  ارس،  رود  ظرفیت 
لجستیک موقعیت مناسبى را در این منطقه به وجود آورده است.

 4/8 تاکنون  کرد:  اضافه  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
میلیارد دالر سرمایه گذارى در این منطقه در حوزه هاى مختلف 
در  است.  شده  انجام  گردشگرى  و  تجارى  صنعتى،  زیرساختى، 
حوزه صنعت 12 خوشه صنعتى در 7 زون در ارس شکل گرفته 

که 240 واحد صنعتى فعال و 150 در حال احداث داریم.
وى خاطرنشان ساخت: وجود ذخایر آبى در سدهاى ارس و خدا 
مهیا  کشاورزى  پروژه هاى  توسعه  براى  را  خوبى  فرصت  آفرین 
حوزه  به  زمین  هکتار  هزار   51 از  هکتار  هزار   30 است.  کرده 
کشاورزى تخصیص یافته است و چهار هزار و 500 هکتار باغات 

زیرکشت داریم. 

اظهار  اکسپو  ارس  نمایشگاه  برگزارى  اهمیت  به  اشاره  با  کیانى 
و  کارها  باید  رهبـرى  معظـم  مقام  تاکیدات  طبق  داشـت: 
داده  نمایش  هنرمندانه  شکلى  به  گرفته  صورت  پیشرفت هاى 
شوند و آن چیزى که در قالب 51 غرفه نمایشگاه ارس اکسپو 
ارائه شد، تنها گوشه اى از دستاوردها، توانمندى ها و فرصت هاى 
سرمایه گذارى است که به واسطه حضور و فعالیت 550 واحد در 
بخش هاى مختلف منطقه آزاد ارس از جمله حوزه هاى، صنعتى، 
منطقه  فعال در سطح  و سایر حوزه هاى  دانش بنیان  کشاورزى، 

است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
مطرح کرد؛

نمایشگاه ارس اکسپو  نتیجه خوش فکرى و خالقیت بود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: ارس اکسپو 2023 کارى ابتکارى از سوى سازمان منطقه 

آزاد ارس و نتیجه کار یک تیم خوش فکر و خالق است.
اختتامیه  آیین  در  جمعه  عصر  میرتاج الدینى  محمدرضا  سید 
نمایشگاه ارس اکسپو 2023، در بازدید از غرفه کشت و صنعت 
سازمان  سوى  از  ابتکارى  اقدامى  را  رویداد  این  ساختار  پارس 
منطقه آزاد ارس و نتیجه کار یک تیم خوش فکر و خالق دانست 
و اظهار داشت: منطقه آزاد ارس بهشت سرمایه گذارى شمالغرب 
کشور و نقطه اى طالیى براى سرمایه گذارى کل کشور است و با 
توجه به وجود فرصت هاى متعدد و معافیت هاى اعمال شده بستر 
مناسبى براى حضور سرمایه گذاران محسوب مى شود. بر همین 
اساس باید موانع موجود بر سر راه فعالیت سرمایه گذاران و فعاالن 

این منطقه نیز توسط مسئوالن خود منطقه و استان رفع شود.
وى ادامه داد: ایران اسالمى در شرایط رو به رشد است و هیچ 
موضوعى وجود ندارد که جوانان توانمند ما در آن وارد نشده و 

مشکالت حل نکرده باشند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراى اسالمى 
این  و  هستیم  تحریم  شرایط  در  چند  هر  ساخت:  خاطرنشان 
شرایط به نوعى یک تهدید و محدودیت است اما زمینه ساز بروز 
و  که موجب رشد  متعهدى شده  و  نیروهاى متخصص  و ظهور 
توسعه کشور هستند و نمونه آن را در مباحثى چون دانش بنیان 

به وضوح مى بینیم.
وى از تصویب اعتبار یک میلیارد دالرى براى ارائه تسهیالت به 
خریداران محصوالت شرکت هاى دانش بنیان در مجلس نیز خبر 
داد و تصریح کرد: با روى کار آمدن دولت سیزدهم ایران عضو 
پیمان شانگهاى شده و در شرایطى که قدرت هاى نوظهور بریکس 
شامل برزیل، هند، روسیه، چین و آفریقاى جنوبى با بیش از 41 
به دست  را  اقتصاد جهانى  آینده  رهبرى  درصد جمعیت جهان 
خواهند گرفت، در سفر اخیر رییس جمهور به چین صحبت هایى 
یک  عنوان  به  حلقه  این  به  ایران  اسالمى  جمهورى  ورود  براى 

قدرت اقتصادى شده است.



53

¼Pv¨H#tnH#½I«zÄIµº

آزاد  منطقه  دستاوردهاى  نمایشگاه  برپایى  با  همزمان 
ارس (ارس اکسپو 2023)، همایش ملى تخصصى سازه ، 
تجهیزات و تاسیسات جانبى گلخانه هاى مدرن شیشه اى 
با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزى، مدیرانى از  وزارت 
اساتید  کشور،  آزاد  مناطق  دبیرخانه  کشاورزى،  جهاد 
مدعو، انجمن هاى تخصصى و فعالین عرصه کشاورزى و 
گلخانه سازى با حمایت گروه صنعتى پارس ساختار در 

تاالر آمفى تئاتر هتل گسترش تبریز برگزار شد.
و  فنى  توجیهات  و  اقلیمى  تناسب  همایش،  این  در 
و  باال  فناورى  با  مدرن  گلخانه هاى  توسعه  اقتصادى 
و  سازه  با  مدرن  گلخانه هاى  اجراى  و  ساخت  طراحى، 

پوشش شیشه اى محور بررسى قرار گرفت.
گفت وگو پیرامون اصول فنى مصرف بهینه انرژى، آب و 
نور  و  فناورانه  نوآورانه،  شیوه هاى  تولیدى،  نهاده هاى 
تکمیلى در زمینه افزایش بهره ورى تولید، تکنولوژى نوین 
سیستم هاى گرمایشى، تهویه و خنک کنندگى، شیوه هاى 
نوین تولید نهال تکثیرى، سیستم هاى کنترل هوشمند و 
اتـومـاسـیون و مبـاحث مـربوط به سـرویس روم ها در 

گلخانه هاى مدرن از محورهاى این همایش ملى بود.
معاون امور باغبانى وزیر جهاد کشاورزى در حاشیه این 
همایش ملى در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: یکى از 
استان  گلخانه اى،  طرح هاى  توسعه  در  مهم  استان هاى 
این  در  که  است  ارس  آزاد  منطقه  و  آذربایجان شرقى 
حوزه  این  در  اقتصادى  فعاالن  از  توان  تمام  با  زمینه 

حمایت مى کنیم.
محمدمهدى برومندى با اشاره به اهمیت اختصاص اعتبار 

در تاالر آمفى تئاتر هتل گسترش برگزار شد؛
همایش ملى تخصصى سازه، تجهیزات و تاسیسات جانبى گلخانه هاى مدرن شیشه اى

بخش  طرح هاى  به  ملى  توسعه  صندوق  محل  از  ویژه 
کشاورزى، افزود: در چند روز اخیر و در کمیسیون تلفیق 
از  برداشت  یورو  میلیارد   1,8 اسالمى  شوراى  مجلس 
صندوق توسعه ملى براى توسعه بخش کشاورزى مصوب 
شده است. وى ادامه داد: ما منطـقه آزاد ارس را به نام 
این حوزه  فعالیت هایى که در  و  کشـاورزى مى شناسیم 
به صورت  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  باید  مى شود  انجام 

منطقه تجارى، صنعتى و کشاورزى اصالح شود.
این  انداز  چشم  به  اشاره  با  برومندى  محمدمهدى 
هزار   150 به  کشور  گلخانه هاى  توسعه  براى  وزارتخانه 
هکتار، گفت: در حال حاضر 25 میلیارد مترمکعب آب 
براى تولید سبزیجات و صیفى جات مصرف مى شود که با 
انتقال این اقالم به گلخانه ها، این میزان را به 3 میلیارد 

متر مکعب خواهیم رساند.
در  نیز  شرقى  آذربایجان  جهادکشاورزى  سازمان  رییس 
از  را  تبـدیلى  صنـایع  و  گلخـانه  حـوزه  همایـش  این 
بخش هاى جذاب براى سـرمایه گـذاران دیگـر بخـش ها 
آذربایجان  در  گلخانه ها  توسعه  فتحى  اکبر  معرفى کرد. 
و  دانست  ضرورت  یک  بلکه  انتخاب،  یک  نه  را  شرقى 
افزود: محدودیت هایى که از نظر اقلیمى در استان داریم، 
ما  براى  را  اسـتان  در  گلخانـه ها  توسـعه  به  ویژه  توجه 
هتل  تئاتر  آمفى  تاالر  است  مى کند.گفتنى  حیاتى 
تعداد  نسبت  به  مختلف  با چیدمان هاى  تبریز  گسترش 
همایـش هـاى  و  جلسـات  برگـزارى  آماده  میهمانان، 
خصوصـى  بخـش  و  دولتـى  ارگان هاى  ادارات،  مختلف 

مى باشد. 



پیامرب اسالم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

إِنَّ لَِربُِّكْم ِيف أَيَّاِم َدْهرِكُْم نََفَحاٍت أَالَ فَتََعرَُّضوا لََها
 در ایام زندگی ش�، اوقات و فرصت های مناسبی را خداوند در اختیارتان قرار می دهد، بکوشید از آن فرصت ها استفاده کنید.
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