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 حجت االسالم و المسلمین آل هاشم: 
 الزمه تحـقق اقتصاد مقاومتی ترویـج تـولید مـلی اسـت

آذربایجان شرقی  : صنعت  آذربایجان شرقی  استاندار   
مدیون انسان هـای بزرگـی همچون مهنـدس ابـاذر اسـت

 رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار : تولید 
ضخیم ترین ورق گالوانیزه خاورمیانه در فوالد شهریار تبریز

نشریه داخلی گروه صنعتی پارس ساختار
نوروز 1400 - شماره سیزدهم- سال چهارم

بهره برداری از افـزایش ظرفیت تولیـد و 
واحـد اسیـد شـویی خـط گـالوانـیـزه

 همزمان با آغاز عملیات احداث کارخانجات 
نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبـریز
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شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز
Shahriar Tabriz Steel Industrial Co
وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار
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  شـرکت صنایع فوالد شهریار تبریز، تولیدکننده انواع ورق های گالوانیزه به روش غوطه وری پیوسته،  توانسته 
است بـرای اولین بار درغـرب آسیا ورق های گالـوانیزه تا ضـخامت  3/5 میلیمتر را به صورت رول تـولید نـماید.

 دفتـر مـرکـزی:  تبـریـز، چــهـارراه آبــرســـان، دپـارتـمـان اداری هـتـل گـسـتــرش تــلـفـکس : 3166-041 )دفـتــر فــروش : داخــلی616( 
 کارخانه: تبریز، نرسیده به پلیس راه تبریز- آذرشهر، شهرک صنعتی آخوال، نبش خیابان صنعت 5 ، شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز تلفکس: 041-33108130-3

www.shahriarsteelco.com
info@shahriarsteelco.com
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وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

ذوب نورد توانارام

دفتر مرکزی: تبریز، چهارراه آبرسان، دپارتمان اداری هتل گسترش/  تلفکس: )داخلی 600( 3166  )041(
کارخانه:تبریز، نرسیده به پلیس راه تبریز - آذرشهر، شهرک صنعتی آخوال، نبش خیابان صنعت4،  شرکت ذوب نورد توانارام تلفکس : 33108100-5 )041(
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Hotelgostaresh

تجربه اقامتی به یاد ماندنی در هتل گسترش تبریز

 تبریز، چهارراه آبرسان،  کدپستی:5156913111  تلفن: 4-33345021-041   فکس: 041-33346778

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار
هتـل گسترش 

www.gostareshhotel.com



دفتر مرکزی: تبریز، چهارراه آبرسان، دپارتمان اداری هتل گسترش  تلفکس:

مـحـل گـلخــانــه: آذربـایـجـان شـرقـی، منـطـقـه آزاد ارس، مـحـلــه دشــت شــاهــمــار مــزرعــه ارس 

041-3166 ) داخلی  600(

شرکت کشت و صنعت مانارام ارس وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار، در سال 1399 تأسیس شده و با برنامه ریزی کالن و دقیق، کار احداث یکی از بزرگ ترین 
مجتمع های گلخانه ای یکپارچه شیشه ای هیدروپونیک خاورمیانه را در منطقه آزاد تجاری  صنعتی ارس آغاز کرده است. این طرح شامل احداث گلخانه های مدرن 

شیشه ای طرح Venlo با روش کشت هیدروپونیک در زمینی بالغ بر 85 هکتار و سطح گلخانه ای به مساحت 66 هکتار می باشد.
این پروژه با بهره گیری از مدیران برجسته و واحدهای تحقیق و توسعه و تیم فنی و طراحی گروه صنعتی پارس ساختار و  همچنین  استفاده از تکنولوژی و مشاوره 
شرکت های مطرح  دنیا در زمینه ایجاد مجتمع های گلخانه ای طراحی و اجرا خواهد شد. شرکت کشت و صنعت مانارام ارس با هدف بومی سازی صنعت گلخانه 
سازی نوین و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمي وآب و هوایي کشور و الگو برداري از نقشه هاي استاندارد طراحي و رعایت کلیه استانداردهای سازه های فلزی اروپا و 
نیز ضوابط سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور، اقدام به طراحی و تولید سازه های گلخانه ای چند دهانه ای شیشه ای خواهد نمود. با حضور و جذب مدیران 
برجسته کشوری و مهندسان، طراحان و مجریان مجرب در رشته های کشاورزی، مکانیک، برق و عمران، این پروژه نه تنها با حداقل ارزبری اجرا خواهد شد بلکه 

این صنعت در کشورمان کامالً بومی سازی خواهد شد.
گلخانه هیدروپونیک شرکت کشت و صنعت مانارام ارس در 3 فاز احداث خواهند شد. مطابق برنامه ریزی های انجام شده، با اتمام عملیات اجرایی فاز اول این پروژه 
در سال 1401 شرکت به صورت رسمی فعالیت تولیدی و صادراتی خود را آغاز خواهد نمود. بدیهی است این طرح با اشتغال زایی مستقیم 600 نفر و غیر مستقیم 
بیش از 1000 نفر همانند سایر طرح های اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار این مجموعه را در نیل به اهداف فرهنگی و مسئولیت پذیری اجتماعی و تحقق شعار 

جهش تولید، بیش از پیش یاری خواهد نمود.

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار
کشت و صنعت مانارام ارس

www.manaram.ir
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کدپستی: 13111-51569دفتر: تبریز،  چهارراه آبرسان،  دپارتمان اداری هتل گسترش/  تلفکس: 041-3166    )داخلی 601(

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

  نمایندگی رسمی فروش و صادرات ورق فوالدی گالوانیزه گرم صنایع فوالد شهریار تبریز
  بازرگانی محصوالت فوالدی، معدنی و صنعتی

  تخصص در تامین مواد مصرفی کارخانه های صنعتی کشور
  واردات و صادرات انواع کاالها و ماشین آالت

  تهیه و تامین تجهیزات و ادوات داخلی و خارجی خطوط و پست های فوق توزیع و انتقال نیروی برق
  بازاریابی و توسعه بازارهای داخلی و خارجی کاالهای تولیدی و صنعتی

دفتر تهران: شهرک غرب، خیابان شهید محمود فخار مقدم، خیابان سپهر، پالک 34، طبقه 3، کدپستی 43414-14689
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 مدیر مسئول: نسیم نواده اباذر
 سردبیر: وحید خوش زرع

 طراح: سمیه صفرخانلو
 همکاران این شماره: الدن جمهری، فرشته سپهری

مهدی رزاق زاده، بابك حسن پور
 شماره تماس: 041-3166
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یادداشت سردبیر

2

اسفند، اردیبهشتی ترین حالِت زمستان است، از همان ماه هاِی خوِب 
خدا که جان می دهند براِی دل را به خیابان زدن  های بی هوا و قدم 

زدن هاِی طوالنی.
انگار تماِم آدم ها، تن پوشی از مهربانی، به تن کرده اند و لب های تماِم 
عابراِن شهر، در صمیمانه ترین حالِت لبخند است.  اسفند، به گرگ و 
میِش صبح می مانَد، به خورشیدی در آستانه ی طلوع، به رنگ هاِی 
بنفش و سرد و بی روحی، در آستانه ی سبز شدن ... اسفند یعنی زمستان 

رفتنی ست، یعنی بهار در راه است...  
سال سختی را سپری کردیم، سالی پر استرس و دلهره آور که شاید 
در دهه های اخیر به غیر از روزهای پیروزی انقالب و سال های جنگ 
تحمیلی چنین سال سخت و پر استرسی نداشتیم. سایه بیماری کرونا 
که از آخرین روزهای سال 98 به یادگار مانده بود چنان بلند تر شد 
که بسیاری از عزیزانمان را در این تاریکی گم کردیم و دیگر دیدار 
ما به قیامت ماند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 60 هزار نفر از 
هموطنانمان بر اثر این بیماری فوت کردند چیزی در حدود یك سوم  
شهدای 8 سال دفاع مقدس. در کنار این بیماری، تحریم های ظالمانه 
یك فاسد زورگو که عالوه بر مسایل اقتصادی حتی از ارسال دارو نیز 
برای مردم این سرزمین، تنها به جرم داشتن عزت و استقالل خودداری 

می کرد شرایط را سخت تر کرد.
اما صدای پای بهار که می آید امیدها زنده می شود. شاخه خشکیده 
دیروز که در زیر شالق باد و یخ، تلوتلو می خورد حاال جوانه زده و نوید 
شروع دوباره را می دهد. با نو شدن طبیعت خبرهای خوبی نیز از روند 
ساخت واکسن و آغاز واکسیناسیون در دنیا و کشورمان امیدها را سبز 
کرد، آن فاسد زورگو هم با نصرت الهی به عاقبت شوم سایر ظالمان 
محکوم و به زباله دان تاریخ پیوست. همه مطمئنیم که روزهای خوب از 
راه می رسند فقط باید همچنان در کنار هم، مراقب هم باشیم تا با یاری 
خداوند با هم پیروزی بر این بیماری را جشن بگیریم و به قله های فتح 

و پیروزی برسیم.
خردمندانه  تصمیمات  با  ساختار  پارس  صنعتی  گروه  خوشبختانه 
مدیریت ارشد و تالش و زحمات شما همکاران گرامی توانست در این 
روزهای سخت سال 99 استوار و پرصالبت بر سر همان عهد خود مبنی 
بر » نماد تالش و ایستایی« برقرار مانَد و عالوه بر مدیریت شرایط سخت 

این سال دستاوردهای بزرگی را نیز به نام خود ثبت کند.
ادامه فعالیت های احداث خطوط فوق توزیع از نقطه صفر مرزی رود 
ایران  قلب  تا  مازندران  کناره های جنگل های همیشه سبز  از  ارس، 
عزیزمان در شهر اصفهان و تالش در سرمای استخوان سوز کمی آباد 
اردبیل، آغاز احداث کارخانجات نورد سرد به صورت EPC همه نشان 
از تالش و کوشش متخصصان شرکت پارس ساختار در طی روزهای 

سال 99 بود.
آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار 
تبریز طی مراسمی باشکوه با حضور نماینده محترم ولی فقیه، استاندار 
محترم آذربایجان شرقی و جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی و سایر مسئوالن کشوری و استانی در کنار افزایش ظرفیت خط 
تولید گالوانیزه و بهره برداری از واحد اسید شویی در این خط و حضور 
موثر و موفق در نمایشگاه های بین المللی مختلف فوالد در تهران، تبریز 
و اصفهان در طول سال 99 با وجود همه شرایط سخت اقتصادی و 
بیماری کرونا یکی از نقاط عطف عملکرد گروه صنعتی پارس ساختار بود 
که با همت و کار شبانه روزی همکارانمان در شرکت صنایع فوالد شهریار 

و شرکت ذوب نورد توانارام به منصه ظهور رسید.
بی شك در دوران پاندمی کرونا بیشترین ضربه اقتصادی را بخش 
گردشگری متحمل شد و تمام دانسته های علمی در این بخش به چالش 
کشیده شد. با وجود اخبار تعطیلی بسیاری از مراکز اقامتی و تورهای 
مسافرتی اما براساس تصمیمات خرد جمعی و مدیریت شرایط، هتل 
گسترش توانست با درک سریع این مشکالت و ارائه برنامه ای جامع 
جهت مقابله با این بحران به لطف پروردگار به ارائه خدمات بپردازد 
و با گذشت روزها و تغییر سبك زندگی و مسافرت ها با ایجاد بستری 
امن و بهداشتی برای مسافران و میهمانان به اذعان آمارها بهتر از پاییز 
و زمستان سال های گذشته به فعالیت و خدمات خود بپردازد که این 
امر نشان دهنده تالش وافر و از خودگذشتگی همکارانمان در بخش های 

مختلف هتل دارد.
امسال اما با همه شرایط سختش یك عرصه فعالیت جدید و راهی نو 
با تصمیم مدیریت ارشد برای گروه صنعتی پارس ساختار ایجاد شد. 
شرکت کشت وصنعت مانارام ارس به عنوان یکی از گلخانه های بزرگ 
کشور و منطقه از امسال فعالیتش را شروع کرد که قطعا در روزهای 
آینده اخبار خوبی از این شرکت و تالش همکارانمان در این خصوص 

منتشر خواهد شد.
در سال سخت 99 که جنگ تحمیلی اقتصادی نیز نامیده شد قطعا کار 
همکارانمان در شرکت تامین کاال آشنارام سخت تر بود. تحریم و کرونا 
به شدت حوزه بازرگانی و بازار را تحت تاثیر خود قرار داد و موفقیت های 
مختلف شرکت های دیگر گروه قطعا در سایه تامین مواد اولیه از طریق 
این شرکت بود که با تالش همکارانمان در شرکت آشنارام محقق شد.

در پایان، حلول سال نو و بهار پرطراوت، که نشانه قدرت الیزال الهی 
و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی شما همکاران گرامی و 
خوانندگان بزرگوار نشریه پانار تبریك و تهنیت عرض کرده و سالی 
سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما 

و خانواده محترمتان مسئلت دارم.

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در ِگل باشی

با احترام
وحید خوش زرع
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علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
اکنون عالوه بر ظرفیت های تاریخی از ظرفیت های طبیعی و دیگر زمینه ها نیز برای جذب گردشگر به کشور 
استفاده می شود و در همین رابطه حتی مجوزهایی برای فعال سازی گردشگری کشاورزی صادر شده است. 
توسعه گردشگری سالمت از دیگر برنامه های این وزارتخانه است و سند راهبردی توسعه گردشگری کشور 

با تالش ها و پیگیری ها به تصویب دولت رسید و ابالغ شد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی(:
ما وظیفه داریم با دستاوردها، ناکامی ها و ضعف ها را جبران کنیم. دستاوردهایی داریم که از جمله ی این 
دستاوردها خوِد همین جوان های عالقه مند و مبتکر و نیروهای انسانی آماده   به کارند. ما با کمك دستاوردها 
بایستی ناکامی ها را جبران کنیم؛ دشمن عکس این را می گوید؛ دشمن ناکامی ها را جلو می آورد، می گوید 
مسیر انقالب را رها کنید؛ این حرف دشمن است. ما بالعکس، می گوییم که به کمك دستاوردهایمان 

بایستی ناکامی ها و ضعف ها را برطرف کنیم و انبوه دستاوردها را ببینیم.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران:
راه اندازی واحد های مختلف صنعتی علی رغم همه تحریم ها، جنگ اقتصادی و کرونا، نشان دهنده جهش 
تولید و زنده و فعال بودن کشور است و رشد باال در بخش هایی از زنجیره فوالد از معجزات قدرت ملت بزرگ 
ایران است. بحمداهلل امسال در کل شاهد حرکت در تولید و رونق تولید و حتی جهش تولید بودیم و اینکه 
در زنجیره فوالد در بخش های مختلف داریم این زنجیره را کامل می کنیم. ملت بزرگ ایران در همه شرایط 

از پا ننشسته است و شرایط سیاسی و اقتصادی را کامال احساس می کند. 

رضا اردکانیان، وزیر نیرو:
امید مي رود ثمره طرح هاي به  بهره برداري رسیده در کشور هر چه بیشتر در ایجاد آسایش و امنیت خاطر 
مردم و همچنین فراهم کردن زیرساخت براي طرح هاي توسعه اي در بخش هاي تولیدي کشور در سال 
جاري که سال جهش تولید است ایفای نقش کنند. وزارت نیرو با وجود تحریم و تنگناهای مالی در دولت 
تدبیر و امید، مجموعه ای از طرح های مهم زیرساختی را اجرا کرده که هر کدام بر سرمایه های اندوخته 

مردمان این سرزمین می افزاید.

علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت:
در آستانه گام دوم انقالب مهمترین موضوع کشور اقتصاد است و اگر می خواهیم کشوری عزتمند، بزرگ 
و الیق مردم ایران داشته باشیم باید باورهایمان را نسبت به اقتصاد تغییر دهیم. دشمن در جنگ تحمیلی، 
تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم ها به دنبال این بود که ایران نتواند کشوری قدرتمند در خاورمیانه شود. 
همدلی و وحدت مردم و مسئولین شرط موفقیت است و برهمین اساس معتقدیم حمایت از سرمایه گذاری 

و کارآفرینی حمایت از مجاهدان اقتصادی به شمار می رود.

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی: 

کشت گیاهان دارویی، توسعه باغات و کشت گلخانه ای از ظرفیت های مهم کشاورزی هستند و این ظرفیت ها 
مورد حمایت کامل وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه است. منابع مالی خوبی برای گیاهان دارویی و توسعه 
باغات در اراضی شیب دار در دولت اختصاص یافته و امیدواریم بتوانیم از محل این منابع به توسعه کشاورزی 

و همچنین توسعه صنعت کشت گلخانه ای کمك کنیم.
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وندی هک جان را فکرت آموخت بنام خدا
خالق باریتعالی را شاکریم ربای نعمت عمری هک رب ما عطا فرمود. رد کنار تمامی تغییرات، تبدیالت و تحوالت طبیعی شاهد یک تغییر دیگر هستیم هک اداهم عمر ،اجازه   

تجرهب   دوباره   آن   را   نخواهد   داد. آغاز   آخرین   سال   صده   چهاردهم   و   رد   آستاهن   ورود  هب صده  پازندهم  هجری  شمسی .
صده ی چهاردهم، هب وژیه رد سال اهی واپسین عمر خود، هب فراخور تحوالت منطقه ای شاهد     واقیعی   خاص بود  هب گوهن ای هک علی رغم   همه ی   خاطرات خوبمان   رد   این 

گاشته شده باشد، همواره منتظر عبور از آن هستیم. بازه ی تقویمی، هب امید آنکه رد قرن بعدی روزاه و تقدریات بهتری ربای بشریت ن
وند متعال آنچه اتفااقت  حتمی شیپ رو را نیز  می تواند متحول کند قدرت اراده و همت و تالش انسان اهست. پس ،  از همین منظر    تمامی   تقدریات  با یاری خدا

می تواند دستخوش اراده و خواست بشر قرار گیرند. البته بی کش بنارب آموزه  اهی  ااقتعدی،  همه این امور را رد طول اراده الهی دانسته و  با  ردک عمیق از حیطه    جبر و 
اختیار،  خود   را   تحت   ساهی   الطاف   بی  کرانش   احساس   می کنیم.

حال  با  استعانت از قدرت   الزیال الهی،  آغاز  سال نو شمسی  1400 را  هب  همه زعزیان تالشگر  گروه  و خانواده اهی محترمشان تبریک  گفته  و  تقارن  آغاز  سال  
وند منان با زبان ندهب و استغاهث مقدرات و واقعی نیک و النهاهی عاقبت بخیری رد تمام امور را   ربای میهن  با شکوافیی طبیعت را هب افل نیک می گیریم و از خدا

زعزیمان  مسئلت می نمامیی.
امیدوارم  اقطبه ی  مردمان جهان و کشور  زعزیمان با  زوال  تمامی  دشواری اه  و  استقرار صلح، آسایش و آرامش، رد کنار  هم بسوی تعالی گام ربدارند  هک  بی کش اگر 

چنین   شود   زعزیان من   رد گروه صنعتی پارس ساختار نیز     همانند قطره ای   هب این  ردیای عظیم موفقیت ملحق   خواهند   شد.
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی گرهچ راهیست رپ از بیم ز ما ات رب دوست    

هب امید روزاهی خوش
جلیل نواده ابارذ

رئیس  هیات   عامل گروه صنعتی  پارس ساختار

وند متعال هب خواست خدا
داه می توانند تحت اراده بشر قرار گیرند  تمامی رخدا



نرشیه داخلی گروه صنعتی پارس ساختارپانار3 5

همزمان با سالروز میالد امیرالمومنین حضرت علی )ع( آیین بهره برداری از افزایش ظرفیت تولید و واحد اسید شویی خط 
گالوانیزه همزمان با آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع  فوالد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی 

پارس ساختار با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی آغاز شد.
به گزارش پانار کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار با سرمایه گذاری یکهزار 

میلیارد تومانی در زمینی به مساحت 50 هزار مترمربع و زیربنای حدود 30 هزار مترمربع در طول مدت 18 ماه احداث می شود.

آغاز راهی نو در گروه صنعتی پارس ساختار

بهره برداری از افزایش ظرفیت تولید و واحد اسید شویی خط گالوانیزه

 همزمان با آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز

الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی ترویج تولید ملی است

حجت االسالم و المسلمین محمدعلی آل هاشم نماینده ولی 
فقیه در استان آذربایجان شرقی گفت: الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی 
ترویج تولید ملی است و خوشبختانه شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز 
و مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار برای شکوفایی و اقتصاد مقاومتی 

و رشد تولید ملی تالش کرده اند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر تبریز با تبریك این روز و 
بهره برداری از افزایش ظرفیت و کلنگ زنی کارخانجات نورد سرد شرکت 
صنایع فوالد شهریار تبریز گفت: حضور بنده برای اعالم تبریك و خسته 

نباشید به مدیران متخصص و کارگران تالشگر این مجموعه است.

صنعت آذربایجان شرقی مدیون انسان های بزرگی همچون مهندس اباذر است

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این آیین گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران در عرصه جنگ اقتصادی، 
تمام توان خود را در طَبق اخالص قرار داده اند و برای رونق اقتصادی کشور و میهن اسالمی تالش می کنند.

محمدرضا پورمحمدی تاکید کرد: امروزه صنعت برق کشور و استان ما بیشتر از هر چیز نیاز به توسعه خطوط 
انتقال و فوق توزیع و پست های توزیعی دارد که گروه صنعتی پارس ساختار و شخص آقای مهندس اباذر 
رییس هیات عامل این گروه صنعتی و مبتکر و مجری خطوط فوق توزیع با دکل های تك پایه بتنی در 

شرکت پارس ساختار قدم های بزرگی در این زمینه برداشته است.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: یکی دیگر از نیازهای کشور و صنعت فوالد، تولید ورق های گالوانیزه به مقدار 
بیش از 200 هزار تن در سال می باشد که امروز این افزایش ظرفیت توسط شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز 

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار را شاهد هستیم.
پورمحمدی گفت: صنعت و بویژه فوالد استان آذربایجان شرقی، که در برخی حوزه ها نیز نقش ملی ایفا 

می کنند، مدیون انسان های بزرگی همچون مهندس اباذر است که کارهای بزرگی انجام داده اند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه، فوالد، صنعت مادر و پایه است که اعم از کشتیرانی و خودروسازی تا 
تولید لوازم خانگی و بخش های مختلف صنعت ساختمان و تولید کشور به آن وابسته است، افزود: باید از این 
کار تولیدی حمایت شود و به کمك نمایندگان استان زنجیره تولید فوالد را در استان مان که بعضا در تامین 

مواد اولیه مشکل دارد، تکمیل کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت فوالد نقش صادرات محوری دارد، باید قدم های بزرگی برای توسعه آن 
برداریم و کمك کنیم تا این نقش را برای توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه مخصوصا با جمهوری 

آذربایجان به شایستگی انجام دهیم.
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همت و تالش مهندس اباذر باعث فخر و عزت آذربایجان است

و آذرشهر در مجلس شورای  تبریز، اسکو  نماینده مردم  منادی  علیرضا 
اسالمی با اشاره به همت و عزم قابل تقدیر مدیران ارشد گروه صنعتی پارس ساختار 
در احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فوالد شهریار تبریز گفت: بی شك همت 
مدیرانی چون مهندس اباذر باعث فخر و عزت آذربایجان است. منادی با بیان اینکه 
سرمایه امروز استان اراده مردان متخصص و متعهد است، افزود: مایه افتخار است که 
نام مردان بزرگ ایران اسالمی در تارک سرزمین آذربایجان می درخشد و نمونه آن 

بزرگانی چون ستارخان و باقرخان هستند. 
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی تعهد کاری، 
داشتن مهارت و تخصص را از ویژگی های مدیران و مهندسین گروه صنعتی پارس 
ساختار دانست و تصریح کرد: امروز به همت مرد سخت کوشی چون مهندس اباذر، 
آذربایجان شرقی و شهر تبریز با تولید ساالنه 500 هزار تن ورق سرد به یکی از تامین 
کننده های اصلی این کاالی صنعتی برای کارخانجات کشور تبدیل می شود و این 

ظرفیت بزرگی برای استان ما و همچنین صنعت فوالد کشور خواهد بود. 

تمام قد در حمایت از توسعه صنعت استان ایستاده ایم 

امروز علیرغم وجود همه مشکالت، جای بسی خوشحالی است که شاهد توسعه صنعتی 
در حوزه فوالد بعنوان پایه اصلی صنایع دیگر در شهر تبریز هستیم. حجت االسالم 
والمسلمین دکتر میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس 
شورای اسالمی ضمن بیان این مطلب گفت: افزایش ظرفیت تولید ورق گالوانیزه به 
200 هزار تن در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز و همچنین آغاز عملیات احداث 
کارخانجات نورد سرد به ظرفیت 500 هزار تن در سال اتفاق بزرگ و مبارکی است که 
به همت مدیران سختکوش گروه صنعتی پارس ساختار، آذربایجان شرقی را در حوزه 

صنایع مختلف به قطب مهم تولید در کشور تبدیل می کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت 
حمایت از واحد های تولیدی تصریح کرد: امروز همه نهادهای حمایتی و همچنین 
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی تمام قد در حمایت از توسعه صنعت 
ایستاده اند تا دانش مدیران خالق، مدبر، با اراده و با توان علمی باالیی مانند مهندس 

اباذر در عمل به واقعیت تبدیل شود.

صنعت فوالد یک صنعت اشتغال زا و پیشران است 

روح ا... متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی 
در حاشیه این مراسم طی گفتگو با خبرنگار پانار ضمن اشاره به جایگاه مهم اجرایی شدن 
پروژه های صنعتی در رشد شاخص های اشتغال در کشور گفت: صنایع مربوط به حوزه فوالد 
در حقیقت صنعت پیشران و اشتغالزا محسوب می شود و خوشبختانه در حال حاضر آذربایجان 

شرقی از استان های صنعتی کشور به شمار می رود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: پروژه هایی همانند اجرای کارخانجات 
نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز نشان می دهد آذربایجان شرقی پتانسیل های قابل 

قبولی در جهت توسعه صنعتی دارد.
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کمک شایان پروژه های فوالد شهریار تبریز به توسعه صنعت آذربایجان

بهروز مهدوی فرماندار شهرستان تبریز در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار 
پانار با بیان اینکه همت مدیران و مهندسین گروه صنعتی پارس ساختار از جمله 
آقای مهندس اباذر در توسعه صنعتی این شهر قابل تقدیر و تحسین است، گفت: 
آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد سرد با ظرفیت 500 هزار تن افتخار بزرگی 
برای استان و شهر تبریز است و بار دیگر تبریز را به عنوان شهر اولین ها در کشور 

مطرح می کند.
فرماندار شهرستان تبریز افزود: بر این امیدیم پروژه های فوالد شهریار تبریز کمك 
شایانی به توسعه صنعت آذربایجان در عرصه های مختلف باشد چرا که با تامین مواد 
مورد نیاز شمالغرب کشور در حوزه فوالد، گام اساسی برای تحقق اهداف سال جهش 

تولید برداشته است.

گروه صنعتی پارس ساختار در مسیر جهش تولید قدم برداشته است 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه گروه صنعتی پارس ساختار 
در مسیر جهش تولید و اجرای استراتژی های وزارتخانه قدم برداشته است، افزود: امروز ما شاهد دو اتفاق 
مهم هستیم که یکی راه اندازی واحد اسید شویی خط گالوانیزه و ارتقای ظرفیت ورق های گالوانیزه در استان 
است و دیگری آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد سرد با ظرفیت 500 هزار تن توسط شرکت صنایع فوالد 

شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار است.
حبیب امین زاده افزود: آذربایجان شرقی یکی از استان هایی است که در مسیر تولید انواع لوازم خانگی 
صاحب آمار و تولید است و ارتقای ظرفیت ورق های گالوانیزه در شرکت فوالد شهریار تبریز موجب تکمیل 

زنجیره ارزش و زنجیره تامین نیازهای صنعتی استان می باشد.
امین زاده با اشاره به آغاز عملیات کارخانجات نورد سرد شرکت فوالد شهریارگفت: تولید ساالنه 500 هزار تن 

ورق سرد در این واحد، موجب می شود که سواستفاده ناشی از کمبود آن در کشور برطرف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال 1400 ضمن 
اینکه واحد نورد سرد شرکت فوالد شهریار تبریز در استان راه اندازی می شود، مقدمات جدید برای تکمیل 
زنجیره تامین ورق های ناشی از نورد گرم که یکی از کاالهای مورد نیاز اساسی استان است، نیز تمهید شود.
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اشتغالزایی 500 نفره با راه اندازی کارخانجات نورد سرد فوالد شهریار تبریز

نوید نواده اباذر نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار نیز در این آیین با تشریح فعالیت های گروه صنعتی پارس ساختار 
و آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد سرد گفت: طرح توسعه کارخانجات شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با برنامه ریزی برای احداث 7 خط 

تولید مدرن و پیشرفته با ظرفیت 500 هزار تن در سال و سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریال انجام می شود.
نوید نواده اباذر گفت: اجرای این پروژه در سال »جهش تولید« آغاز شده و با تکمیل آن برای 500 نفر به صورت مستقیم و تعداد بیشتری به 

صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.
نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار گفت: ورق سرد نورد شده تولیدی این مجموعه یکی از محصوالت استراتژیك صنعت فوالد 
می باشد که عمده کاربرد آن در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و سایر صنایع تولیدی می باشد و امید است با یاری خداوند متعال کمبود 
این محصول که تاثیر بسزایی در افزایش قیمت محصوالت پایین دستی دارد، در بخش قابل توجهی از استان های کشور به ویژه در شمال و 

غرب منتفی و به شکل اساسی حل شود.
نوید نواده اباذر افزود: با توسعه خطوط تولید ورق سرد، عالوه بر خودکفائی در تامین این کاالی راهبردی و جلوگیری از خروج ارز در شرایط 

تحریم کنونی، با صادرات این محصول، ارزآوری قابل توجهی نیز می توان متصور بود.
وی تصریح کرد: موقعیت مکانی بی  نظیر این طرح در قلب قطب صنعتی شمالغرب کشورمان با وجود صنایع متعدد در این منطقه که نیازمند 
ورق سرد به عنوان ماده اولیه تولید خود می باشند و نیز همجواری با کشورهایی نظیر عراق که واردکننده عمده این محصول به شمار می رود، 

از برتری های این خطوط تولید محسوب می شود.

تولید ضخیم ترین ورق گالوانیزه خاورمیانه در فوالد شهریار تبریز

جلیل نواده اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار گفت: با توجه به اینکه ورق گالوانیزه مواد اولیه شرکت های تولید کننده 
لوازم خانگی است و آذربایجان شرقی یکی از قطب های تولید لوازم خانگی است ولی متاسفانه واحد ورق گالوانیزه ای در شمالغرب کشور نبود، بر این 

اساس تصمیم به راه اندازی شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز گرفتیم و خوشبختانه توانستیم بخشی از نیاز صاحبان صنایع منطقه را تامین کنیم.
جلیل نواده اباذر تصریح کرد: با تالش متخصصان شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز توانستیم برای اولین بار در خاورمیانه ضخیم ترین ورق گالوانیزه 
را تولید کنیم و اکنون به عنوان تنها تولید کننده ورق گالوانیزه ضخیم در غرب آسیا توانستیم با تامین این کاالی استراتژیك عالوه بر جلوگیری 

خروج ارز از کشور برای واردات این کاال،  قیمت آن نیز در داخل کشور کنترل شده و فعل خواستن و توانستن را بخوبی صرف کنیم.
رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار گفت: امروز با افزایش ظرفیت تولید شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز به 200 هزار تن در سال 
می توانیم عالوه بر تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی برای صادرات ورق گالوانیزه و حضور در بازارهای بین المللی بویژه کشورهای همسایه مانند 

عراق و آذربایجان برنامه ریزی کنیم.
وی با اشاره به راه اندازی واحد اسید شویی خط گالوانیزه توسط متخصصان داخلی این شرکت گفت: با بهره برداری از این واحد توانستیم هزینه 

های نهایی تولید ورق گالوانیزه در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز را کاهش دهیم.
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در سال 99 چالش ها را به فرصت تبدیل کردیم

نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار:

سال 99 با تمام اتفاقات و چالش هایش به روزهای پایانی خود 
رسیده است و بزودی به عنوان برگی از دفتر تاریخ این سرزمین 
بایگانی خواهد شد. آنچه که همواره مورد تاکید بوده بررسی 
درست از راهی که سپری شده و برآوردی دقیق از توانمندی ها 
برنامه ریزی مناسب جهت موفقیت در روزهای پیش رو  برای 

می باشد.
به مناسبت پایان سال 99 و جمع بندی اتفاقات این سال خدمت 
آقای دکتر نوید نواده اباذر نائب رئیس هیات عامل گروه صنعتی 
از  ایشان  جمع بندی های  و  نظرات  تا  رسیدیم  ساختار  پارس 
شرایط سال 99 و برنامه های پیش روی این گروه صنعتی در 

سال 1400 را جویا شویم.
ماحصل این گفت و گوی جذاب و شنیدنی را در ذیل می خوانید:
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با سالم و سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، به عنوان 
سوال نخست لطفا تحلیل تان از سال 99 و وضعیت حاکم بر 

کشورمان را بفرمایید؟
من هم ضمن سالم خدمت شما و همه خوانندگان نشریه خوب 
پانار از زحمات شما در طول این سال و انعکاس صادقانه فعالیت های 

ارزشمند گروه صنعتی پارس ساختار قدردانی می کنم.
در تحلیل سال 99 باید گفت که یکی از سخت ترین سال های اخیر 
کشورمان بود و مردم ایران با دو عامل کرونا و جنگ اقتصادی درگیر 

بودند.
موضوع بیماری همه گیر کرونا همانند همه جای دنیا در کشورما 
هم متاسفانه بی رحمانه به تاخت و تاز پرداخت. در برخی مواقع با 
سخت گیری ها و همکاری کادر درمان و مردم، این بیماری کنترل 
می شد اما وقتی بحث تأمین معیشت می شد و مجبور به کاستن 
محدودیت ها برای کسب و کار، دوباره آمارها سر به فزونی می گذاشت. 
با این وجود به نظرم در این قضیه و در مقایسه با بسیاری از کشورهای 
دنیا و علی الخصوص کشورهای ظاهراً توسعه یافته تر مثل کشورهای 
اروپای غربی و جنوبی و ایاالت متحده، ما در کشورمان با وجود همه 
کمبودها و سختی ها در خرید دارو و اقالم پزشکی، توانستیم پاندمی 

را تا حدودی مدیریت کنیم.
حضور چشمگیر بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در برخی 
موارد همچون تولید ماسك، مواد ضدعفونی و کیت های تشخیص 
بیماری و حتی دستگاه های ونتیالتور برای بیمارستان ها عالوه بر 
تامین نیاز داخل کشور، ما را به صادر کننده بعضی از این تجهیزات 
و ملزومات تبدیل کرد. در قضیه واکسن هم کشور ما جز کشورهای 
محدودی است که در حال ساخت آن می باشد و همه این ها را با 
وجود تمام مشکالت و بعضی وقت ها بی تدبیری ها، تصمیمات و 
مدیریت های ناصحیح و نامالیمتی های صورت گرفته، باید دید و  

به آنها افتخار کرد.
االن ببینید برای واکسن در دنیا چه وضعی است؟ ما اگر خودمان تولید 
نکنیم قطعا تا سال ها کشورهای زورگو و خودرأی اجازه نخواهند داد 
واکسن برای کشورهایی نظیر ایران ارسال شود. امیدوارم که انشااهلل با 
رعایت مردم و تدبیر بیشتر دولتمردان، بزودی واکسیناسیون عمومی 
در کشور ما هم سرعت بیشتری به خود بگیرد تا شاهد کنترل و 

ریشه کنی این بیماری باشیم.
در خصوص جنگ تحمیلی اقتصادی هم آنچه که باید گفت این 
است که کشور ما االن بیش از 40 سال است که در تحریم اقتصادی 
قرار دارد اما شدت و نوع تحریم های دو سه سال اخیر به واسطه 

حضور ترامپ در راس ایالت متحده شبیه یك جنگ تمام عیار بود.
دولت آمریکا با تمام توان خود به دنبال نابود کردن نظام سیاسی و 
اقتصادی ایران بوده و هست و در این راه از هیچ تالشی فرو گذاری 
نکرده و نخواهد کرد. آمریکا با همه امکاناتش با دالر، مناسبات و 
وارد جنگ  و...  با شرکت های چند ملیتی  بانکی، روابطش  روابط 
اقتصادی با ایران شده و همانطور که صدام در بغداد مصاحبه کرد 
و گفت که ادامه مصاحبه را هفته آینده در اهواز انجام می دهم، 
آمریکایی ها همین کار را کردند. وقتی این جنگ را به ما تحمیل 

کردند، گفتند چند ماه دیگر وارد ایران می شویم و این ها 40 سالگی 
انقالب را نخواهند دید! از اردیبهشت سال 97 با تحریم های یکجانبه 
آمریکا توسط شخص ترامپ روبرو شدیم و جهت گیری آمریکا این 
بود که فروش نفت ایران را به صفر برساند و اجازه همکاری های حمل 
و نقل، کشتیرانی و بیمه و بانکی با ایران را به هیچ کشوری نمی داد.

آمریکا در اجرای این تحریم ها به شدت مصمم بود و رسما اعالم کرده 
بود که جنگ اقتصادی را برای فروپاشی اقتصاد و نظام جمهوری 

اسالمی ایران به راه انداخته است. 
امروز ترامپ و تیم او رفته اند اما ملت و نظام ایران سرفراز هستند و 
اقتصاد کشور نیز سرپا ایستاده است هر چند با مشکالتی که زایده 
جنگ ناخواسته است و این دستاوردها در نتیجه اجرای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی بوده است، البته باید قبول کنیم که مردم در این 
سال ها مقاومت کردند و آسیب های زیادی دیدند. با همه مشکالت 
پیش رو در شرایط اقتصادی کشور و فعالیت هایی که در سال های 
اخیر انجام شده، شرایط امیدوار کننده است. در بسیاری از تولیدات 
صنعتی امروز رشد قابل مالحظه داریم در فوالد و دیگر آلیاژهای 
صنعتی، خودرو، پتروشیمی، گندم و ... اینگونه است. بنابر آمار اعالم 
شده وزارت صمت در مقایسه با سال گذشته در خودروسازی 18/5 
درصد در لوازم خانگی 42/5 درصد و در شمش آلومینیوم 50 درصد، 
در  فوالد خام 8 درصد در سیمان 15 درصد رشد داشته ایم و این 
نشان می دهد که علیرغم اینکه در شرایط کرونا قرار داشتیم و به 
تبع آمار باید پایین می آمد، رشد داشته ایم. این آمارها نشان می دهد 
که مردم ما فداکاری می کنند و احساس می کنند در شرایط کرونا 
و مشکالت و جنگ با یك دولت مستکبر زور گو بودیم که حقیقتا 

اینگونه بوده است.
در جمع بندی این مشکالت به همان مطلب اول می رسیم که سال 
99 سال سختی بر ملت ایران بود اما باید همواره به راه پیش رو 
امیدوار بود و قطعا روزهای خوبی در انتظار مردم ایران می باشد و 

همانا نصرت الهی با تالشگران راسخ هست.

نظرتان در خصوص نامگذاری سال 99 به نام سال » جهش 
تولید « و تحقق این امر چیست؟

نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال » جهش 
تولید « یك استراتژی هوشمندانه بود. اگر به نامگذاری  سال های 
گذشته یعنی از سال 1397 تا امسال بنگریم، توجه به اشتغال و 
اقتصاد و تولید بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد. سال 99 
هم در ادامه سال های گذشته سال »جهش تولید« نامگذاری شد تا 
هدف نام گذاری های ساالنه کامل تر شود و سیاست های اجرایی و 
عملیاتی سمت و سو پیدا کند هر چند که شاید گاهاً از دید بعضی 

از مسئولین مغفول ماند! 
آنچه بر اهمیت این نام گذاری افزود توجه به عمق مسئله تحریم ها 
است. زمانیکه شما با یك دشمن تا بن دندان مسلح طرف هستید که 
به عنوان دشمن شماره یك ملت ایران در نبردی نابرابر اتاق جنگ 
تشکیل می دهد و با بسیج همه جانبه امکاناتش در آن سوی مرزها 
و این سوی مرز و به کارگیری تمام ظرفیت ها و طرح های عملیاتی 
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روانی و رسانه ای و فضای مجازی و ترور ارزنده ترین شخصیت های علمی و نظامی ما با هدف ایجاد درد و فشار بر ملت بزرگ 
ایران برای به تسلیم کشاندن آن وارد کارزار می شود در مقابل این تِك  دشمن، پاتِك آن اهتمام به اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی 
و تولید و اشتغال و نهایتا نیل به خودکفایی محض است هر چند شاید این در جهاِن با اقتصاد آزاد غربی محلی از اِعراب 
نداشته باشد ولی شرایط ژئوپولیك منطقه جغرافیای ایران و رجعت به تاریخ پانصد ساله مان ما را جز این عالجی نیست با 
آنکه از معدود موهبات کرونا یکی هم همین بود که دیدیم در همان دنیای کپتالیسم چقدر راحت دوستان به ظاهر همیشگی 
محموله های هم را به نفع خود صادر می کنند و این خود نیز گواهی مجدد بر این ادعای مقدس خودکفایی ملی است. در نقطه 
مقابل تحریم همه جانبه، تالش و فعالیت همه جانبه در تمام عرصه ها است. استقامت و آماده باش دائمی و آمادگی برای ساختن 
ایران قوی و سرافراز با تکیه بر دانش بومی و جوانان برومند این مرز و بوم، بهره گیری از علوم و تکنولوژی روز دنیا علی رغم 
تحریم های علمی و فنی، برخورداری از توانمندی های داخلی و هم افزایی همه اقشار و آحاد ملت در این نبرد سرنوشت ساز، 

تنها راه پیروزی به شمار می آید. 
ما باید خودمان را در تمام عرصه های اقتصادی، صنعتی، نظامی، اجتماعی، علمی و ورزشی قوی کنیم. دشمن با ایجاد فشار 
حداکثری قصد دارد روحیه مقاومت ملت ایران را به شکست بکشاند. تحریم صادرات نفتی و مواد پتروشیمی ایران، تحریم 
بانك ها و جلوگیری از انتقال پول به ایران به هرشکل ممکن، موجب گردید تا برای اولین بار بند ناف اقتصاد ایران از نفت و 
مشتقات نفتی تا حدودی بریده شود، کاری که  براساس برنامه پنجم توسعه می بایست در دوره دولت نهم صورت می گرفت 
ولی باالخره با تاخیر چند ساله در سال 98 و 99 تا حدودی محقق شد و این سیاست موجب عبور سرافرازانه ملت ایران از 

این گردنه خطرناک شد.
الزمه تحقق یك اقتصاد قوی و تحقق یك جهش در تولید و اقتصاد، در نخستین قدم اعتماد سازنده به بخش خصوصی توانمند 
است در کنار این، فعال سازی شرکت های دانش بنیان و توانمندسازی آنان نیز اهمیت دارد. فضای کسب و کارها باید رقابتی شود 
و سهم شرکت های عظیم رانت خوار خصولتی نیز در اقتصاد کشورکم رنگ شود تا مسیر برای راه اندازی مجدد واحدهای تولیِد 
از نفس افتاده و افزایش تولید و بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار هموار شود. در کنار این ها بایستی برخی قوانین دست و پاگیر با 
ارایه لوایح کارشناسی شده و قوی از سوی دولت اصالح شده تا با تصویب آن ها در مجلس شورای اسالمی ریل گذاری مناسبی 
در خصوص نقش سازمان های امور مالیاتی، بیمه، بانك ها و گمرکات را در امر تسهیل سرمایه گذاری و یا تراز و توازن صادرات 

و واردات مثبت و پویا شاهد باشیم و تنها در چنین صورتی » جهش تولید « و رونق بازار کسب و کار شکل خواهد گرفت.

با وجود این تفاسیر سال 99 برای گروه صنعتی پارس ساختار چگونه بود؟
ما در گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان یك مجموعه تولیدی و اقتصادی بالطبع با همان دو مشکل کرونا و جنگ اقتصادی 
که در سوال اول عرض کردم، چالش داشتیم. چالش جدی از جمله از دست دادن مدیر فقید حراست گروه، مرحوم حاج رحیم 
فتحی که متاسفانه در روز اول آذرماه سال 99 به دنبال ابتالی ایشان به بیماری کرونا این یادگار دوران جبهه و جنگ و آزاده 

جانباز که نمونه رادمردی برایم بود را از دست دادیم که انشااله در جوار رحمت الهی باشند.
شیوع ویروس کرونا که از ماه های پایانی سال گذشته در جهان آغاز شد، فرصت ها و چالش های بسیاری پیشروی شرکت ها و 
گروه های تولیدی در بخش های مختلف از جمله حوزه صنعت و گردشگری ایجاد کرد. استفاده بهینه از فرصت های پیش آمده 
در پی شیوع ویروس کرونا باعث شد شرکت هایی که ایده های خالقانه برای عبور از بحران داشتند در مدار چرخه اقتصادی 
باقی بمانند و در مقابل، شرکت های بدون ایده و با بنیه فکری ضعیف تر از حرکت در مدار اقتصادی باز مانده و یا به حالت نیمه 

تعطیل درآیند.
از روزهای ابتدایی فراگیری این بیماری در کشور با تشکیل کارگروهی ابتدا به تدوین دستورالعمل های الزم اجرای بهداشتی 
برای تامین سالمت کارکنان برای مقابله با ویروس کووید 19 پرداختیم. افزایش آگاهی پرسنل نسبت به این بیماری از طریق 
اطالع رسانی در شبکه های مجازی و نصب بنرها و همین نشریه پانار، توزیع ماسك، ضدعفونی زمانبندی شده محیط، تب 
سنجی پرسنل، غربالگری ها و انجام آزمایشات دوره ای و.... از جمله مواردی بود که در این کارگروه تصمیم گیری و اجرا شد، 

که خوشبختانه سطح تلفات این مجموعه نسبت به آمار اعالمی، خود گواهی بر رعایت مهندسی شده این امر بود. 
از آنجایی که هتلداری یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی پارس ساختار است، در این بخش نیز با رعایت دستورالعمل ها 
و با ضدعفونی روزانه محیط های دسترس برای مسافران، تب سنجی روزانه و با اجرای کامل و بی نقص پروتکل های بهداشتی 
سعی برآن شد تا هتل مکانی امن برای اقامت مسافران در روزهای کرونایی باشد و خوشبختانه با یاری خداوند تاکنون با هیچ 

مشکلی مواجه نشده ایم.
یکی از چالش هایی که شیوع ویروس کووید 19 برای همه مشاغل در جهان و به تبع آن در کشور ما ایجاد کرد، افزایش روند 
تعطیلی مشاغل و رشد بیکاری بود که در کشور ما با وجود جنگ اقتصادی و شدت تحریم ها این موضوع بار بسیار سنگینی را 

برای واحد های تولیدی و صنعتی ایجاد کرد.
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اما گروه صنعتی پارس ساختار در این سال علیرغم همه موانع موجود نه تنها از این چالش ها به عنوان فرصت استفاده کرده 
بلکه با راه اندازی واحدهای جدید تولیدی در بخش صنعت توانسته به روند اشتغالزایی افراد در استان نیز کمك شایانی کند و 
من امروز که روزهای پایانی این سال است با افتخار می توانم اعالم کنم که سال 99 سال افتخار آمیز و با شکوهی برای مجموعه 

زحمت کشمان بود.
خوشبختانه ما کارهای بزرگی در این سال انجام دادیم. آغاز عملیات احداث کارخانجات نورد سرد در شرکت صنایع فوالد شهریار 
تبریز در کنار افزایش ظرفیت تولید ورق گالوانیزه در این شرکت و تاسیس شرکت کشت و صنعت مانارام ارس و ورود به حوزه 
کشت گلخانه ای و برنامه ریزی برای آغاز فعالیت های معدنی در سال 1400 پروژه های بزرگ و ارزشمند گروه صنعتی پارس 
ساختار در این سال می باشند که قطعا در سال آینده شما برای خوانندگان از این حوزه ها خبرهای بیشتر و شیرینی مخابره 

خواهید کرد.
  

راه اندازی کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز چه تاثیری در ارتقای شاخص های توسعه 
صنعتی استان می تواند داشته باشد؟

یکی از شاخص های توسعه صنعتی هر استان و منطقه، وجود واحدهای صنعتی تولیدی فعال است. گروه صنعتی پارس ساختار 
نیز عزم جدی را برآن دارد تا با راه اندازی واحدهای جدید تولیدی در حوزه فوالد گام های جدی برای پیشرفت و توسعه صنعتی 

استان بردارد.
مجموعه کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز با تولید 500 هزار تن ورق سرد به همت مهندسان و متخصصان 

در کنار ارز  آوری برای کشور و استان می تواند رقیب جدی صنایع مشابه داخلی و خارجی باشد.
این کارخانجات زمانی که در مدار تولید قرار بگیرند می توانند نیازهای صنعتی کشور به ویژه منطقه شمال و غرب کشور را به 

راحتی تامین کرده و زمینه را برای اشتغال صدها نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم کنند.
بی نیازی به واردات ورق سرد برای تولید کاالهای صنعتی مولفه ای است که تنها با اهتمام سرمایه گذاران در راه اندازی کارخانجات 
تولیدی در این حوزه عملی می شود و گروه صنعتی پارس ساختار می تواند در این بخش پیش قراول کارخانجات صنعتی کشور 

باشد.

تحلیل تان از شرایط اقتصادی حاکم بر سال 1400 چیست؟
از دید بنده سال 1400 سال سهل و ممتنع خواهد بود، سهل از این لحاظ که سختی هایش را پشت سر نهادیم و راه پیش رو 
راهیست سهل تر از قبل که قطعا نیاز به عقالنیت تام و هوشمندی کامل دارد و ممتنع از این لحاظ که چه از جنبه سیاسی و چه 
از جنبه اقتصادی - خرد و کالن-  باید بسیار هوشمندانه عمل کنیم و مسیر طی کرده ی دشوار را به راحتی به فراموشی نسپاریم. 
ما بسیار منابع هزینه کرده ایم که تا به این نقطه اقتصادی و سیاسی برسیم و بتوانیم با پشت سر گذاشتن شرایط سخت، تورمی 
و رکود اقتصادی به حالت تعادل اقتصادی برسیم. امید داریم که با تعامل عاقالنه و نه منفعالنه و یا مغرورانه با کشورهای )1( + 
)1+4( که به دنبال ساخت نظم جدید هستند، با حفظ عزت ملی و حراست از تمامی داشته های با ارزشمان به تعاملی جدید و 
پایدار برسیم که عالوه بر گسترش قدرت منطقه ای، بتوانیم اقتصاد خصوصی و غیر نفتی مان را پرورش داده و چون دیگر مولفه 
های پیشرفتمان، به قدرت پایدار اقتصادی نائل شویم و برای همیشه در مقابل هر تحریمی اقتصاد واکسینه شده ای داشته باشیم.  

برای شروع سال جدید چه پیامی برای همکارانمان در گروه صنعتی پارس ساختار دارید؟
در طول این سال ها گروه صنعتی پارس ساختار به داشتن کارکنانی که در کمال صداقت و درستکاری و به منظور تحقق اهداف 
شرکت از هیچ کوششی دریغ نمی کنند، به خود می بالد و ثمره این سخت کوشی ورود قدرتمند به عرصه های مختلف تولید و 

فعالیت های اقتصادی است. 
به تحقیق، موفقیت ما در بازار پر رقابت موجود، نیازمند کوشش همگانی، همدلی و همراهی مستمر در ارتقا نام بزرگ پارس 

ساختار به عنوان نماد » تالش و ایستایی«  به جایگاه واقعی خود خواهد بود.
در پایان، به نوبه خود فرا رسیدن بهار طبیعت و آغاز سال نو را به همه همکاران زحمتکشم و خانواده های محترمشان تبریك 
گفته و مراتب قدردانی و سپاس خود را خدمت همه همکارانم بویژه همسران و فرزندانشان که با ایجاد محیطی آرام و توام با 
آسایش، مقدمات موفقیت همکاران ما را فراهم کرده اند ابراز داشته و سعادت، کامیابی و سالمتی شما عزیزان را از خداوند متعال 
آرزومندم. امیدوارم با تالش و کوشش مضاعف و با همدلی و وفاق بتوانیم ضمن تحقق چشم انداز گروه صنعتی پارس ساختار 
در شرکت های مختلف تابعه، همچون گذشته موفق باشیم و من شخصا اطمینان دارم که یقین به راه پیش رو قطعا عالوه بر 
نصرت الهی، رزق الیحتسب را نیز به همراه خواهد داشت و مطمئنم سال 1400 سال خاص و بسیار موفقیت آمیزی برای این 

مجموعه تالشگر خواهد بود.
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مراسم بهره برداری از خط فوق توزیع 132 کیلوولت دو مداره باندل 
دو سیمه سایت صنایع سنگین ارس اجرا شده توسط شرکت پارس 
ساختار با حضور دکتر مرتضی بانك، مشاور محترم رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد، نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

ارس و هیات همراه همزمان با ایام اهلل مبارک دهه فجر برگزار شد.
با  ساختار  پارس  صنعتی  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بهره برداری از این خط فوق توزیع، بستر انتقال برق با ظرفیت 365 
مگاوات برای کارخانجات سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس ایجاد 
می شود و امکان انتقال برق با استفاده از 5 پست فوق توزیع 132 
کیلوولت به 20 کیلوولت و 19 باب کلید خانه ی توزیع، برق رسانی 

بصورت مویرگی در کل سایت 1400 هکتاری میسر می گردد.
باندل دو سیمه  اجرای خط فوق توزیع 132 کیلوولت دو مداره 
سایت صنایع سنگین ارس توسط متخصصان و تالشگران شرکت 
پارس ساختار با احداث 36 دکل تك پایه خودایستای بتنی در 8 
کیلومتر انجام شد که پست معروف گلفرج جلفا را به سایت صنایع 
سنگین ارس متصل و این شاهرگ حیاتی جریان انرژی به سایت را 
به عنوان یك زیرساخت ضروری برای گسترش بیش از پیش صنایع 
سنگین در منطقه آزاد ارس، تضمین می کند. این خط انتقال 8 
کیلومتری 132 کیلوولت دو مداره در مجموع 13 رشته هادی را در 

فضا نگهداری می کند.
مرتضی بانك، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در 
حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار پانار اظهار کرد: خوشبختانه 
منطقه آزاد ارس یکی از مناطق فعالیست که پتانسیل های بالقوه ای 

در حوزه تولید، صنعت و کشاورزی دارد.
مشاور رئیس جمهور اظهار کرد: بهره مندی از ظرفیت های بالقوه 
منطقه آزاد ارس تاکنون توانسته دستاوردهای بسیار ارزشمندی در 

عرصه ملی برای عموم مردم ارائه کند که مایه خرسندی است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ادامه اظهار کرد: امروز با افتتاح خط 
فوق توزیع 132 کیلوولتی دو مداره باندل دو سیمه سایت صنایع 
سنگین ارس می توان گفت مشکلی از جهت رفع نیازهای برقی برای 

صنایع و واحدهای تولیدی وجود ندارد.
مرتضی بانك خاطرنشان کرد: با افتتاح طرح هایی با این مختصات نه 
تنها کمبودی در این حوزه نیست بلکه ذخایر کافی برای فعالیت های 
دیگری که وارد مدار می شوند وجود دارد و از این نظر می توان گفت 
یکی از مهم ترین اقدامات زیرساختی در این منطقه انجام گرفته و به 
ثمر رساندن آن توسط متولیانی که شرایط آن را فراهم کردند جای 

تقدیر و تشکر دارد.
این  در  نیز  ارس  آزاد  نریمان، مدیرعامل سازمان منطقه  محسن 
مراسم در گفت و گو با خبرنگار پانار اظهار کرد: امسال طی یازده ماه 
نسبت به سال گذشته نزدیك به 56 درصد افزایش سرمایه گذاری را 
در منطقه آزاد تجربه کردیم که نوید روزهای روشن برای آینده این 

منطقه و همچنین کشور است.
توجه  قابل  حجم  افزایش  به  توجه  با  امسال  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذاری ها در منطقه رقم این سرمایه گذاری در سال جاری به 

مرز 4 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.
نریمان یادآور شد: رقم سرمایه گذاری شده در سال جاری با توجه به 
اینکه هنوز به روزهای پایانی آن هم نرسیده ایم بیانگر آن است که 
این رقم نسبت به سال های گذشته افزایش قابل مالحظه ای داشته 

است.
بخش های  در  کرد:  تصریح  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از دهه  گلخانه ای، صنعت و پتروشیمی فعالیت خاصی داریم که 
فجر امسال تا هفته اول اسفندماه یك هزار میلیارد ریال از طرح ها 
را اجرایی می کنیم و تا پایان دولت تدبیر و امید به طور متوسط هر 
هفته می توانیم یك طرح را در حوزه نیروگاهی و صنعت اجرایی کنیم.

بهره برداری از اجرای خط فوق توزیع 1۳۲ کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه سایت صنایع سنگین ارس 

با حضور مشاور رئیس جمهور
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 ویژه نامه هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران متافو،

  بهمن ماه 99

IRAN METAFO

  نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار:
بومی سازی تولید ورق گالوانیزه ضخیم توسط شرکت فوالد 

شهریار تبریز افتخار بزرگی در عرصه ملی است

  نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:
افزایش ضریب  در  ساختار  پارس  گروه صنعتی  ویژه  جایگاه 

اشتغال آذربایجان شرقی

  معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت :
صنعت فوالد از افتخارات کشور است
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هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو، متالورژی )فوالد، صنایع 
معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری( روز 27 
بهمن با حضور صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و جمعی از مدیران و تولیدکنندگان بخش فوالدی کشور افتتاح 
شد. در این نمایشگاه که با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل 
دائمی نمایشگاه های تهران به مدت 4 روز برگزار شد تولیدکنندگان 
مختلف صنایع فوالدی کشورمان به همراه چند کشور دیگر محصوالت 

و توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش پانار،گروه صنعتی پارس ساختار در این دوره از نمایشگاه 
نیز با حضوری موثر و فعال در قالب شرکت های صنایع فوالد شهریار 
تبریز، ذوب نورد توانارام و آشنارام توانست توانمندی های خود را  نشان 
داده و میزبان مدیران سیاسی و اقتصادی کشورمان و متخصصان 

داخلی و خارجی باشد.
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در آیین افتتاح هفدهمین دوره نمایشگاه ایران متافو با حضور در غرفه 
گروه صنعتی پارس ساختار در گفتگو با خبرنگاران گفت: شرکت 
صنایع فوالد شهریار تبریز با تولید ضخیم ترین ورق گالوانیزه، کشورمان 
را در این محصول خود کفا کرد و وزارت صمت از تمام تولیدکنندگان 
بخش خصوصی که در حوزه تولید محصوالت استراتژیك و با کیفیت 

فعالیت دارند حمایت می کند.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صنایع 
فلزی اظهار کرد: 185 شرکت که شامل تمامی شرکت های بزرگ 
معدنی و صنعتی هستند در این نمایشگاه حضور دارند؛ ضمن اینکه 3 

شرکت خارجی نیز در این نمایشگاه شرکت کرده اند.
وی در ادامه گفت: صنعت فوالد از افتخارت کشور است و کشور ما نیز 
در بین 10 کشور برتر دنیا در زمینه تولید فوالد قرار دارد. در بحث 
فوالد خام، ظرفیت های خوبی ایجاد شده است. همچنین در زمینه 
تکمیل زنجیره ارزش فوالد از مرحله کلوخه تا گندله و شمش و … 
اتفاقات خوبی رخ داده و توانستیم 55 میلیون تن ظرفیت را در این 

مقطع ایجاد کنیم.
معاون وزیر صمت در امور صنایع اظهار کرد: در راستای تامین نیاز 
کشور و رشد تولیدات صنعتی در بحث تولید ورق توانستیم در 10 
ماه سال 99 در 20 رشته نسبت به سال گذشته، مثبت عمل کنیم. 
به  طور مثال در تولید لوازم خانگی در حدود 40 درصد رشد مثبت 
داشته ایم. همچنین در صنعت تولید خودرو و کمباین و در بیشتر 

صنایع توانستیم به رشد خوبی دست پیدا کنیم. 
وی افزود: به علت وجود اسلب مازاد امکان تبدیل اسلب به ورق وجود 

دارد. نیاز کشور هم کافی به نظر می رسد و هرچه ورق تولید کنیم با 
ارزش افزوده باالتر در تولیدات کشور مصرف می شود. اگر می خواهیم 
از خام فروشی جلوگیری کنیم بهترین راه تقویت زنجیره تولید فوالد 

و ورق است.
صادقی نیارکی بیان کرد: توصیه بنده این است که طرح های موجود 
در کشور سرعت بیشتری داشته باشند و وزارت صمت قول می دهد 
اگر طرح جدیدی ارائه شود این وزارتخانه آن را دنبال و موانع آن را 

رفع خواهد کرد.
ما  کرد:  اظهار  فوالد  دستوری  قیمت گذاری  بحث  درباره  وی 
قیمت گذاری دستوری نداریم؛ بلکه شروع قیمت گذاری داریم. یعنی 
هر کاالیی که در بورس کاال عرضه می شود باید براساس یك قیمت 

پایه عرضه شود. 
 وی ادامه داد: مهم ترین بحث مطرح، تولید با ارزش افزوده باال است؛ 
یعنی باید به سمتی برویم که عالوه بر صادرات کاالهای میانی که 
از الزامات صادرات است به سمت صادرات تجهیزات و ماشین آالت 
صنعتی، لوازم خانگی، صنعت خودرو و انواع کشنده ها برویم تا از خروج 

ارز جلوگیری کنیم.
صادقی نیارکی درباره واحدهای غیرفعال صنعتی کشور گفت: امسال 
برنامه ما فعال سازی 1500 واحد صنعتی بوده است. خوشبختانه تا 
اوایل بهمن ماه امسال 1300 واحد راکد به مدار تولید بازگشته اند. این 
واحدهای راکد که در استان های مختلف حضور دارند و تعداد آن ها به 
1300 واحد بالغ می شود با پیگیری های سازمان صنایع کوچك شروع 
به فعالیت کرده اند. انشااهلل تا پایان سال 1500 واحد به مدار برخواهند 
گشت. ناگفته نماند که این برنامه سال دوم خود را سپری می کند و 

قطعا در سال آینده نیز این برنامه به راه خود ادامه خواهد داد.
اثر برگزاری این قبیل نمایشگاه ها  صادقی نیارکی در پایان درباره 
اظهار کرد: نمایشگاه همواره دو کارکرد دارد یکی برای ارائه آخرین 
و  نیازمندی ها  همرسانی  به  برای  دیگری  و  واحدها  دستاوردهای 

توانایی ها. نمایشگاه سبب رشد و توسعه در کشور می شود.
وی اظهار کرد: با حضور پرشوری که در نمایشگاه مشاهده می کنیم قطعا 
اثر مثبتی بر تولیدات داخلی و بخش خصوصی کشور خواهد داشت. 
ما شاهد هستیم که در تمامی زمینه ها از پیشرفت قابل  مالحظه ای 
برخوردار هستیم. خوشبختانه در این نمایشگاه شرکت های خارجی 
نیز حضور داشتند. با روند فعلی امیدواریم که تعداد شرکت کنندگان 
خارجی، افزایش پیدا کند. ضمن اینکه بخش خصوصی و شرکت های 
داخلی توانسته اند پا به پای شرکت های خارجی گام بردارند. ما در این 

نمایشگاه شاهد رشد بسیار خوبی در کلیه زمینه ها بوده ایم.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی پارس ساختار:

صنعت فوالد از افتخارات کشور است
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نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار در حاشیه بازدید از هفدهمین 
دوره نمایشگاه متافو در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه همت متخصصین و 
مهندسین شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز برای حضور توانمند و پرقدرت در 
قابل تقدیر است، گفت: متاسفانه امسال به لحاظ کمی تعداد  نمایشگاه متافو 

شرکت های حاضر کمتر از سال های گذشته بود.
دکتر اباذر اضافه کرد: گروه صنعتی پارس ساختار در این نمایشگاه با شرکت های زیر 
مجموعه خود شامل شرکت فوالد شهریار تبریز، شرکت ذوب نورد توانارام و شرکت 

بازرگانی آشنارام امسال هم با تمام توان در نمایشگاه متافو حضور پیدا کرد.
وی با اشاره به سابقه قریب به چهار دهه فعالیت شرکت پارس ساختار در حوزه نیرو 
و خطوط انتقال فوق توزیع ادامه داد: پس از سال ها فعالیت در حوزه صنعت برق به 
خاطر مشکالتی که در تامین مواد اولیه به خصوص فوالد در خطوط انتقال و پست ها 
وجود داشت از سال 1392 اقدام به راه اندازی شرکت صنایع فوالد شهریار کردیم که 
دستاورد آن تنها تولید کننده ورق گالوانیزه ضخیم در خاورمیانه است که در نوع خود 
افتخاری بزرگ و موفقیتی بی نظیر در عرصه ملی است. وی افزود: از سال گذشته که 
برای اولین بار ورق 3 میلی متر با عرض 125 سانتیمتر توسط شرکت صنایع فوالد 
شهریار تبریز تولید شد و این کاال در مفهوم واقعی بومی سازی شد قیمت آن در بازار 

داخلی با کاهش مواجه شده و جلوی خروج ارز از کشور نیز گرفته شد.
نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار ادامه داد: در حال حاضر بیش 
از 600 نفر در مجموعه پارس ساختار و شرکت های وابسته به آن در حال فعالیت 
هستند که با افتتاح کارخانجات نورد سرد برای 500 نفر دیگر به طور مستقیم 
اشتغالزایی خواهد شد. وی گفت: در سال جاری با تکیه بر توان تولیدکنندگان 
داخلی، 31 میلیون تن فوالد تولید شده که این اتفاق برای کشوری که از هر نظر به 

دلیل تحریم های ظالمانه در فشار است، دستاورد بزرگی است.
دکتر اباذر با بیان اینکه وجود مشکالت به ویژه در حوزه اقتصاد را نمی توان انکار کرد، 
افزود: خودباوری مهم ترین ویژگی است که کشورمان را در مهم ترین نقطه سوق 
الجیشی دنیا با بیشترین مشکالت در حوزه های مختلف و با وجود همه گیری ویروس 
کرونا در سال جاری به قطب مهم تولیدات صنعتی تبدیل می کند. شرایط امروز به 
دنیا ثابت کرد کشوری مانند ایران اسالمی علیرغم همه مشکالت پیش رو گام های 
جدی در صادرات حوزه صنعت برداشته و هیچ مشکلی نتوانسته عزم و اراده ملی 
را برای گذر از این مشکالت خدشه دار کند. وی با اشاره به اینکه ترس مهم ترین 
دلیل وجود مشکالت برای ملت ها است، گفت: خودکفایی و رسیدن به اهداف در 
حوزه فوالد و صنایع نتیجه غلبه بر ترس در کشور است و برای سال 1400 برنامه 
ویژه در راستای افزایش تولید و بهبود زنجیره ارزش برای ایجاد تعادل و تساوی بین 

مصرف کننده و تولیدکننده باید ارائه شود.

سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان 
ایران  نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در  ایران  فوالد 
متافو و بازدید از غرفه گروه صنعتی پارس ساختار 
گفت: ایران اسالمی در حال حاضر دهمین کشور 
تولیدکننده فوالد در جهان است و کشورهایی که در 
رتبه های باالتر قرار دارند نوعا کشورهایی هستند که 
سهم 10 تا 15 درصد تولید فوالدشان را فوالدهای 

صنعتی و کیفی تشکیل می دهد.
خلیفه سلطانی افزود: گرچه ما در عرصه جهانی 
دهمین رتبه را در بین کشورهای جهان در تولید 
این کاال به خود اختصاص دادیم اما علیرغم همه 
مشکالت در حال حاضر تنها 3 درصد تولید فوالد 
داخلی به خصوص در زنجیره النگ پروداکت کیفی 
است، یعنی تنها 3 درصد محصوالت کشور آلیاژی 
است و این بدون شك سهم کمی از نیازهای کشور 
است. وی با بیان اینکه یکی از شاخصه های صنعتی 
بودن فوالد میزان بهره برداری صنایع پایین دستی 
از تولیدات کیفی فوالد است، ادامه داد: فوالدهایی 
تنها پوشش می دهند،  را  نیازهای ساختمانی  که 
فوالدهای ساختمانی به شمار می روند و فوالدهایی 
که زنجیره پایین دست آن ها صنعت است، فوالد 
صنعتی به حساب می آیند. این کارشناس صنعتی 
معتقد است؛ یك تولیدکننده زمانی که بتواند چند 
حلقه بعد از تولید محصول را پوشش دهد و تعداد 
مشتریان صنعتی قابل قبولی داشته باشد، یك واحد 

تولیدکننده صنعتی محسوب می شود.
دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران گفت: واحد 
تولیدی شرکت صنایع فوالد شهریار در حال حاضر 
با طرح ها و پروژه های توسعه ای که در سال های 
اخیر اجرایی کرده و همچنین در دست اجرا دارد در 
مسیر تبدیل شدن به یك واحد تامین کننده اصلی 
نیازهای فوالدی کشور است و دست یافتن به این 
مهم جای خرسندی و تبریك به مدیران این شرکت 

و گروه صنعتی پارس ساختار دارد.

نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار:
بومی سازی تولید ورق گالوانیزه ضخیم توسط 

شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز افتخار بزرگی در عرصه ملی است 

رئیس انجمن فوالد ایران:
شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز 

در حال تبدیل به قطب تامین کننده 
نیازهای فوالدی کشور است
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نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی:
فوالد شهریار تبریز

 در حال تبدیل شدن به قطب فوالدی کشور 

17

استان  بردسیر  و  مردم سیرجان  نماینده  پوربیگلری  حسن 
کرمان در مجلس شورای اسالمی با حضور در غرفه گروه صنعتی 
پارس ساختار ضمن  تبریك ایام  مبارک ماه رجب گفت: امروز توفیقی 
نصیبمان شد تا در سالروز قیام تاریخی روز 29 بهمن مردم والیتمدار، 
نجیب، باوفا و همیشه در صحنه تبریز از غرفه گروه صنعتی پارس 

ساختار در هفدهمین دوره نمایشگاه ایران متافو بازدید داشته باشم.
پوربیگلری با بیان اینکه امروز کشورمان بیش از هر زمان دیگری 
از  پیشرفت در جهت حمایت  و  توسعه  برای  و همدلی  به وحدت 
کارآفرینان و سرمایه گذاران نیاز دارد، افزود: صنعت فوالد کشور امروز 

نیازمند حمایت جدی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تصریح اینکه شرکت 
صنایع فوالد شهریار تبریز در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های 
صنعت فوالد کشور است، گفت: تکمیل زنجیره تولید فوالد نیاز جدی این 
صنعت در تبریز است که در راستای کاهش هزینه های انتقال مواد اولیه 
باید مورد توجه قرار گیرد. وی برگزاری هفدهمین دوره نمایشگاه ایران 
متافو را خوب ارزیابی کرده و افزود: با وجود مشکالت اقتصادی ماه  های 
اخیر و شرایط سخت بیماری کرونا شاهد حضور شرکت ها و تولیدکنندگان 

خوب و توانمندی از سراسر کشورمان و چند شرکت خارجی بودیم.

رئیس  نایب  الدینی،  میرتاج  محمدرضا  سید  حجت االسالم 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بازدید از غرفه گروه صنعتی 
پارس ساختار در هفدهمین نمایشگاه ایران متافو با اشاره به اینکه 
نمایشگاه در این دوره علیرغم شرایطی که همه گیری ویروس کرونا 
حاکم کرده است، با استقبال و شکوه خاصی برگزار شد، اظهار کرد: 
شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز از واحدهای صنعتی موفق استان 
است و با برنامه های هدفمندی که دارد در مسیر رشد و توسعه قرار 

گرفته است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر اضافه کرد: در گزارشی که توسط 
مهندسین و مدیران متخصص شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز از 
روند اجرای پروژه ها ارائه شد، این شرکت فاز جدید بهره برداری از خط 
اسید شویی و  افزایش ظرفیت تولید از 90 هزار تن به 200 هزار تن 
و کلنگ زنی کارخانه تولید نورد سرد را در دستور کار دارند تا اجرایی 
کنند و این نوید خوبی برای توسعه صنعتی استان آذربایجان شرقی 

محسوب می شود.
حجت االسالم میرتاج الدینی با بیان اینکه اجرای طرح های فاخر صنعتی 
توسط گروه صنعتی پارس ساختار و زیرمجموعه های آن ضریب اشتغال 
را در آذربایجان شرقی افزایش داده و توسعه صنعتی استان را شتاب 
قابل توجهی می بخشد، افزود: سرمایه گذاری در حوزه فوالد در حقیقت 

دستیابی به زیرساخت های الزم برای توسعه صنعت خواهد بود.
اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 

خاطرنشان کرد: ردیف های بودجه 1400 در تبصره های مختلف برای 
حمایت از کارآفرینان، سرمایه گذاران و سرمایه در گردش فعاالن این 
حوزه و پرداخت تسهیالت یارانه ای تعریف شده، البته بودجه تعریف 

شده در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. 
وی اضافه کرد: در بودجه سال آتی دولت در حمایت از تولید و اشتغال 
در حوزه صنعت، بودجه مرتبط با این بخش را به میزان سه تا چهار برابر 
نسبت به سال گذشته افزایش داده است که در صورت تصویب، سال 

آینده سال خوبی در جهت رشد اقتصادی و اشتغال خواهیم داشت.
حجت االسالم میرتاج الدینی با اشاره به برنامه هایی که برای توسعه 
آذربایجان شرقی در سال جدید پیگیری خواهد شد، افزود: تکمیل 
فازهای آخر قطار میانه به تبریز، تامین 20 سال آینده آب استان به 
ویژه شهر تبریز از طریق انتقال آب ارس به تبریز که از موضوعات جدی 
در سال های اخیر بوده و همچنین توسعه قطار شهری تبریز از جمله 

برنامه هایی است که در سال آتی پیگیری می شوند.
این نماینده مجلس در ادامه افتتاح کارخانه نفلین سینیت سراب، 
توسعه فازهای جدید و تکمیل تجیهزات ذوب و پاالیش مس سونگون 
را از جمله طرح هایی دانست که در راستای رسیدن به اهداف تعریف 

شده در چشم انداز توسعه استان قابل پیگیری است.
حجت االسالم میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: از آنجایی که در صنعت 
خودرو، آذربایجان شرقی و شهر تبریز یکی از قطب های مهم قطعه سازی 
خودرو است، تولید خودرو با برند آذربایجان و تبریز نیاز جدی امروز 
استان است و این طرح در وزارت صنعت مطرح و موافقت کل آن گرفته 
شده و در شورای برنامه ریزی استان نیز مباحث آن مطرح شده و پیگیر 

هستیم تا این طرح در استان به مرحله اجرا و عمل درآید.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:
جایگاه ویژه گروه صنعتی پارس ساختار

 در افزایش ضریب اشتغال آذربایجان شرقی
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حضور گروه صنعتی پارس ساختار
 در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران  متافو

 به روایت تصاویر
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در  مهدی رنجبری مدیرعامل مجتمع فوالد کویر دامغان 
ارزیابی  تشریح  در  ساختار  پارس  صنعتی  گروه  غرفه  از  بازدید 
علیرغم  گفت:  متافو  ایران  نمایشگاه  دوره  هفدهمین  برگزاری 
وجود مشکالتی که کرونا به وجود آورده خوشبختانه نمایشگاه 
امسال با رعایت پروتکل های بهداشتی به خوبی برگزار شد و هدف 
یافته های علمی  و  اطالعات  تبادل  نمایشگاه  برگزاری  در  اصلی 
بین شرکت های فوالدی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و 
همکاری بین شرکت ها و همچنین شناخت قطعه سازان داخلی 

است.
رنجبری ادامه داد: ویژگی که در این دوره از نمایشگاه قابل توجه 
سازان  قطعه  توسط  وارداتی  قطعات  از  برخی  بومی سازی  بود، 
داخلی علیرغم تحریم هاست که می توان آن را خبر خوشی برای 

آینده صنعت فوالد دانست.
اینکه خوشبختانه  بیان  با  کشور  فوالد  وضعیت  تشریح  در  وی 
علیرغم تحریم ها این صنعت رو به توسعه و افزایش ظرفیت است، 

اضافه کرد: اگر در وزارت صمت سیاست گذاری های بلندمدتی برای 
آینده فوالد کشور انجام شود می توان به روزهای خوش این صنعت 

در سال های پیش رو خوش بین و امیدوار بود.
رنجبری در رابطه با طرح ها و پروژه های اجرایی شرکت صنایع 
فوالد شهریار گفت: توانمندی ها و ظرفیت اجرایی این شرکت مایه 
مباهات و خرسندی در عرصه ملی است و موفقیت این شرکت 
بیانگر فعالیت بسیار خوب بخش خصوصی در حوزه صنعت فوالد 

است.
مدیرعامل مجتمع فوالد کویر دامغان با بیان اینکه شرکت صنایع 
فوالد شهریار به دنبال تکمیل زنجیره این صنعت و تولیدات خاص 
و قابل توجه است که در آینده این مهم می تواند راهگشا باشد، 
افزود: برنامه های توسعه ای که توسط مدیران اجرایی گروه صنعتی 
پارس ساختار ارائه شد می تواند به افزایش ظرفیت این شرکت 
کمك شایانی کند و نقطه قوت فوالد شهریار را می توان حرکت به 

سمت تولیدات خاص دانست.

آرش مرعشی، مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی فوالدیار 
ساختار  پارس  صنعتی  گروه  غرفه  از  بازید  حاشیه  در  کوروش 
در هفدهمین نمایشگاه ایران متافو با بیان اینکه امسال با وجود 
محدودیت های کرونا برخالف انتظار، نمایشگاه متافو بهتر از سال های 
گذشته برگزار شد گفت: مشارکت و همیاری همکاران در صنعت 

فوالد را از ویژگی های بارز این دوره از نمایشگاه می توان برشمرد.
مرعشی اظهار کرد: نمایشگاه امسال فرصتی فراهم کرد، شرکت هایی 
که در طول یکسال به دلیل شیوع بیماری نتوانسته بودند جلسات 

تبادل اطالعات داشته باشد، دیدارهای کاری را تازه کنند.
وی افزود: شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز در زمینه تولید ورق 

گالوانیزه یکی از مجموعه هایی است که در این عرصه قدم گذاشته و 
به نظر می آید این شرکت تاکنون مسیر درستی را برای رسیدن به 
توسعه پیموده است و انتظار می رود در آینده نه چندان دور در زمره 

شرکت های بزرگ تولید ورق مطرح شود.
مرعشی خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکلی که صنعت فوالد امسال 
داشت موضوع تامین مواد اولیه بود و تمام گروه های تولیدی کم و 
بیش به نوعی با این مشکل روبرو شدند و امیدواریم با طرح توسعه ای 
که فوالد مبارکه قرار است اجرایی کند و پروژه هایی که در حوزه نورد 
سرد مانند پروژه توسعه فوالد شهریار تبریز که قرار است عملیاتی 

شود، در سال های آینده این مشکالت برطرف شود.

مدیرعامل مجتمع فوالد کویر دامغان عنوان کرد:

نقطه قوت فوالد شهریار تبریز 
حرکت به سمت تولیدات خاص است

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی فوالدیار کوروش:

نقش مهم طرح های شرکت فوالد شهریارتبریز
 در رفع مشکالت صنعت فوالد
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حضور گروه صنعتی پارس ساختار
 در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران  متافو

 به روایت تصاویر
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نمایشگاه  اجرایی  نمانگر و مدیر  عبدالکریم جاللی مدیر شرکت 
ایران متافو در بازدید از غرفه گروه صنعتی پارس ساختار اظهار 
کرد: نمایشگاه ایران متافو با سابقه طوالنی که در سال های اخیر به 
صورت ساالنه برگزار می شود، در این دوره با حضور نزدیك به 200 
شرکت از شرکت های داخلی و خارجی علیرغم وجود مشکالتی 

چون تحریم و همه گیری ویروس کرونا خوشبختانه برگزار شد.
از  ترکیه  و  ایتالیا  چین،  کشورهای  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
جمله شرکت کنندگان خارجی در این دوره از نمایشگاه هستند، 
خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های این دوره نمایشگاه را می توان 
حضور فعال تولیدکنندگان نامدار و پیشرو در صنعت فلزات حوزه 

متالورژی کشور دانست.
تا قطعه نهایی در صنایع  از معدن  ادامه داد: زنجیره کاملی  وی 

مختلف در این نمایشگاه در معرض بازدید مدعوین قرار گرفته است.
مدیر شرکت نمانگر گفت: از آنجایی که مخاطب نمایشگاه طیف 
خاصی از متخصصین و مهندسین هستند خوشبختانه استقبال 

خوبی از برگزاری نمایشگاه انجام شده است.
این  اشاره به حضور موثر گروه صنعتی پارس ساختار در  با  وی 
جذاب  و  مخاطب  پر  غرفه های  از  یکی  گفت:  نمایشگاه  از  دوره 
که مورد توجه متخصصین قرار گرفت، غرفه گروه صنعتی پارس 
ساختار است. جاللی همچنین به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
استفاده از ماسك در طول برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در 
این دوره از نمایشگاه پروتکل های بهداشتی در سطح بسیار باالیی 
در تمام محیط نمایشگاه برای حفظ سالمت شرکت کنندگان و 

بازدیدکنندگان اجرا  شد.

مهندسین و متخصصان شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز وابسته 
به گروه صنعتی پارس ساختار با تولید ضخیم ترین ورق گالوانیزه 
خاورمیانه عالوه بر جلوگیری از خروج ارز برای واردات این کاالی 

استراتژیك، یك افتخار دیگری نصیب شهر اولین ها کردند. 
مهندس علیپور مدیرعامل شرکت بازرگانی آشنارام وابسته به 
گروه صنعتی پارس ساختار در حاشیه نمایشگاه ایران متافو در 
گفتگو با خبرنگاران افزود: خوشبختانه تولید ورق گالوانیزه با کیفیت و 
مطابق استانداردهای بین المللی در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز، 

نیاز مصرف کنندگان داخلی را نسبت به این محصول تامین کرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی آشنارام با اشاره به شاخص های کیفی 
ورق های گالوانیزه فوالد شهریار تبریز خاطر نشان کرد: محصول 
تولید شده از نظر چسبندگی، صافی سطح و مقدار پوشش گالوانیزه، 

دارای مناسب ترین ضخامت کوتینگ برای اینگونه ورق هاست که 
قابل رقابت در بازارهای جهانی است. 

وی در پاسخ به این سوال که دستیابی به توانایی تولید ورق های 
گالوانیزه برای اولین بار در کشور چه ظرفیت های فنی و تخصصی 
را در داخل کشور ایجاد کرده است، گفت: به لحاظ فنی بخشی 
از تجهیزات مورد نیاز توسط شرکت پارس ساختار ساخته شده و 

بخش دیگری از تجهیزات به صورت واردات تامین شد.
و  تکنولوژی  و  لحاظ قدرت  به  تولید  الزامات خط  داد:  ادامه  وی 
پارس  باشد توسط متخصصین شرکت  باید داشته  پتانسیلی که 
ساختار کارشناسی، طراحی و بومی سازی شد و در واقع یك خط 
تولید کامال داخلی ایجاد گردیده که بستر ساز خودکفایی در تامین 

نیاز داخلی به ورق های گالوانیزه ضخیم شد.

مدیرعامل شرکت آشنارام:

جلوگیری از ارزبری با تولید ورق های ضخیم گالوانیزه 
در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز 

مدیر اجرایی نمایشگاه ایران متافو:

غرفه گروه صنعتی پارس ساختار
 جذاب ترین و پرمخاطب ترین غرفه
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نشست صمیمی هیات رئیسه و جمعی از اعضاء انجمن مدیران صنایع 
آذربایجان شرقی با حضور دکتر روح اهلل متفکر آزاد نماینده مردم شریف 
تبریز، آذرشهر، اسکو و عضو محترم هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
و مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار در محل 
سالن آمفی تئاتر هتل گسترش با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

برگزار گردید.
در این نشست  دکتر شریف زاده رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان 
شرقی گزارشی از فعالیت انجمن و اعضا ارائه نمود. دکتر شریف زاده گفت: 
وارد قرن هزاره جدید شده ایم و تحول شگرفی در حال انجام است که تمام 
معادالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار داده و به همین 
مناسبت تغییر نگرش اقتصادی، سیاسی در حوزه های مختلف خصوصا در 

راستای ایجاد اشتغال برای جوانان اجتناب ناپذیر است. 
دکتر رضا جعفری نائب رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی هم 
علت عقب ماندگی در برخی موارد را تنگ نظری و سو مدیریت ها در کشور 
برشمرده و اظهار داشت: اعمال برخی قوانین دست و پاگیر از طرف بعضی 
ادارات دولتی شجاعت، تصمیم سازی و قدرت تصمیم گیری را از مدیران 

میانی سلب می نماید که بایستی به این موضوع چاره ای اندیشیده شود.
در پایان این نشست صمیمی دکتر متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، اسکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی با گزارش مبسوط از کارهای انجام یافته 
در مجلس شورای اسالمی، نسبت به ارائه گزارشی از بودجه و کمیسیون 
تلفیق، اقتصاد علی الخصوص اقتصاد آذربایجان، ارزش پول ملی، سرمایه 
گذاری، بانك ها، مالیات بر ارزش افزوده و حوزه معادن، گاز، نیرو اعم از 

آب و برق ارائه نمود.
دکتر متفکر آزاد گفت: به سیاست بازگشت به تمرکز زدائی اعتقاد داریم 
و بایستی استاندار بعنوان دبیر استانی از قدرت تصمیم گیری و میدانی 

بیشتری برخوردار باشند. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: طرح جامعی در حوزه فوالد در مجلس در دست بررسی است که 
بخش اعظمی از مشکالت صنایع پایین دستی در حوزه فوالد را مرتفع 

می کند.
وی با اشاره به رونق گرفتن تولید داخلی درسال های اخیر و بویژه پس از 
خروج آمریکا از برجام گفت: پس از خروج آمریکا از برجام و قطع واردات 
برخی اقالم، تولید داخلی برخی صنایع تا سه برابر افزایش یافته است که 

باعث امیدواری است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اکنون در آستانه 
گام دوم انقالب قرار داریم، گفت: حوزه علم، حوزه ای است که در کارنامه 
جمهوری اسالمی کارنامه قابل دفاعی دارد. براساس مستندات متقن ملت 

ایران بعد از انقالب توانسته در حوزه علم حرفی برای گفتن داشته باشد و 
در سطح بین المللی دارای جایگاه خوبی است.

وی افزود: در حال حاضر ایران در تولید علم رتبه پانزدهم یا شانزدهم را 
به خود اختصاص داده است که در رشته های مختلف ممکن است این 

رتبه بندی متفاوت باشد. 
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در گذشته و در نظام ارزیابی و 
نظام تولید علم، نیاز به استقالل داشتیم و در حال حاضر توانسته ایم در 
برخی از فرآیندها به آن نقطه نزدیك شویم. منظور از استقالل، جدا بودن 
از داده دنیا نیست بلکه هدف استقالل مسیر گذاری و ریل گذاری در این 

راستا است. 
متفکر آزاد تصریح کرد: ایران و ایرانی شایسته یك قله است و زیستن در 
دره پیشنهاد آن هایی است که این کشور را به خوبی نمی شناسند. مقام 
معظم رهبری از کلید واژه ایران قوی بارها استفاده کرده اند، ساختار ایران 
قوی در سه حوزه قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت علمی تعریف 
می شود و محصول نگاه استقالل گرایانه و قدرت گرایانه بعد از انقالب به 

علم، ما را به این جایگاه رسانده است.
وی تاکید کرد: در جمعیت بین 15سال و 40 سال 36 میلیون نفر جوان 
داریم که 14میلیون نفر از آن ها دارای تحصیالت عالیه هستند و این 

کمیت، بستر رشد فرهنگی، سیاسی و علمی بوجود آورده است. 
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: داشتن رشد علم و به تبع آن رشد سایر 
حوزه ها مستلزم شکل گیری یك جریان است. دانشگاه های بزرگ و مادر 
کشور، پیشران این حوزه هستند و این ریل گذاری بر دوش دانشگاه های 
مادر است. دانشگاه تمدن ساز متشکل از بازوی داخلی است. بازوی داخلی 
ناظر به بعد داخلی و قدرتمند سازی ایران است و دانشگاه تمدن ساز کشور 
باید ایران قوی بسازد و ما را در مرزهای علم حرکت دهد که در بسیاری از 

حوزه ها به آن نزدیك شده ایم. 
متفکر آزاد افزود: ایران نمی تواند در نهاد علم مقلد باشد و باید حرفی 
برای گفتن داشته باشد در این صورت است که داد و ستد علمی هم 
پس از آن حاصل می شود و برای رسیدن به این نقطه نیازمند سه تحول 
هستیم. تحول در رویه های جذب دانشجو و استاد است که اساتید باید 
وارد حوزه های استاد الهام بخش و نه صرفا تولید کننده یا توزیع کننده 
باشد. دوم، تحول در رویه های حکمرانی نهاد علم است و سوم، تحول در 

حکمرانی های بین المللی است. 
وی بیان کرد: با وجود تحریم در حال حاضر رشد کشور به لحاظ علمی 
قابل انکار نیست. علم دیگر متوقف در وزارت خانه های خاص نیست، علم 
بن مایه تمام تحرکات سیاسی، اقتصادی، صنعتی ،اجتماعی، علمی و 

فرهنگی در کشور است و اینجاست که سیطره علمی معنا پیدا می کند.

متفکر آزاد در دیدار با اعضا انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی مطرح کرد

رونق گرفتن تولید داخلی در کشور امید بخش است
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بازدید کارشناسان محترم  مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و شرکت برق منطقه ای تهران از توانمندی های »شرکت پارس ساختار« 

بازدید ریاست محترم شعبه تبریز بانک آینده از توانمندی های “ شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز” و 
“شرکت ذوب نورد توانارام”
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بازدید جناب آقای جالل زاده سرپرست محترم بانک پاسارگاد در شمالغرب کشور به همراه جمعی از مدیران 
آن بانک از توانمندی شرکت های زیر مجموعه “گروه صنعتی پارس ساختار” و دیدار با جناب آقای مهندس اباذر 

رئیس هیات عامل گروه

نگاهی به پشتکار بی وقفه کارکنان بخش غذا و نوشابه هتل گسترش در قاب تصویر
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توانایی خواندن یکی از مهم ترین مهارت های اساسی دنیای امروز است و مطالعه برای داشتن ارتباط با جامعه امروز 
ضروریست.کتاب، میراثی ماندگار و پدیده شکوهمند و با ارزش است که زندگی بشر را روشن می کند و خداوند بزرگ، 
معجزه ابدی آخرین فرستاده اش را کتاب قرار داد؛ کتابی که سرآمد همه ی کتاب هاست. آیین آسمانی ما، پرچمدار کتاب و 
کتابخوانی است. اگر در تاریخ اسالم کاوش کنیم، این حقیقت را که اسالم، دین اندیشه و معرفت، آیین دانش و معنویت 
است به روشنی در می یابیم و مهم این است که چه میزان با برخورداری از آثار مکتوب در راه احیای این فرهنگ بکوشیم.

روزهای قرنطینه نوروز 99 فرصتی شد تا با فراخوانی در بین همکارانمان در گروه صنعتی پارس ساختار کتاب هایی که 
مطالعه کردیم را با هم به اشتراک گذاریم و این بهانه ای شد برای راه اندازی این صفحه که خوشبختانه با استقبال شما 
دوستداران کتاب و کتابخوانی امسال پای ثابت همه شماره های نشریه پانار طی سال 99 بود. امیدواریم با توجه به شرایط 
نوروز امسال بتوانید تعداد کتاب های بیشتری را برای دوستان و همکارانتان از طریق این صفحه با اسم خودتان معرفی کنید.

  عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

زینب شهامی/هتل گسترش
مگان دیواین در این کتاب  می کوشد نگاه تازه ای را به چالش 
سوگ و فقدان مطرح کند. او معتقد است که همه ی انسان ها 
الزاما مراحل سوگ را به شیوه  ای که کوبلر راس گفته طی 
نمی کنند و این نگاه، بیش از حد ساده  شده است. هم چنین 
بر این باور است که بخش مهمی از چالش سوگ، فرهنگی 
است. در این کتاب نکات و ایده ها و پیشنهادها و توصیه های 
ارزشمندی آمده است که باعث می شود این کتاب، خواندنی و 
قابل استفاده باشد. بخش هایی از کتاب عیبی ندارد اگر حالت 

خوش نیست را برای شما آورده ایم: 
سوگ هیچ ایرادی ندارد. سوگ امتداد طبیعی عشق است، 
پاسخی سالم و عاقالنه به فقدان. اینکه سوگ حس بدی به 
همراه دارد باعث نمی شود بد باشد. اینکه شما احساس می  کنید 
دیوانه شده اید دلیل نمی شود دیوانه باشید. سوگ بخشی از 

عشق است، عشق به زندگی، عشق به خود، عشق به دیگران.

  جنایت و مکافات

بهنام همراهی/ شرکت ذوب نورد توانارام
رمان بزرگ و فوق العاده مهم جنایت و مکافات اثری ماندگار از فئودور 
داستایفسکی است. صحنه داستان، پترزبورگ، پایتخت آن روز کشور 
پهناور روسیه است که در آن بر خالف سابق، زندگی پرابهت اعیان و 
اشراف مورد بحث نیست بلکه زشتی و پلیدی های شهری بزرگ مطرح 
است که با تمام امکانات آن نمایش داده می شود. این رمان داستایفسکی 
نیز مانند همه شاهکارهای او از یك سلسله اتفاق های پیچیده و پیوسته 
به هم ساخته شده است و دارای قهرمانان قوی و متعدد و مختلفی است 
که در بعضی شرارت و بدی و در برخی نیکی و پاکی غلبه دارد. این کتاب 
قضاوت ما را در مقابل خوب و بد یا خیر و شر سخت می کند. چون صرفا 
کسی که مرتکب جرم نشده، خوب نیست و کسی که قاتل است، شاید 
نفس پاکی داشته باشد. در جنایت و مکافات ما با راسکلنیکف قدم به قدم 
همراه می شویم، با او تبر را به دست می گیریم، با او جنایت می کنیم و 
با او مکافات می بینیم و در نهایت احساسات درونی او را و از همه مهم تر 

فلسفه او را کشف می کنیم. 

آخرین کتابی که خوانده اید را با ما به اشتراک بگذارید
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  از حال بد به حال خوب 

ناصر سیمین پر/هتل گسترش
در این کتاب افسردگی، عزت نفس، اعتماد به نفس، ترس، اضطراب، 
فوبیا، اهمال کاری، ضعف  در مهارت ارتباطی و کنار آمدن با آدم های 
دشوار، از جمله موضوعاتی هستند که دیوید برنز به هر یك، بخش 
مستقلی را اختصاص داده و در هر مورد کوشیده است از روش ها و 
تکنیك های CBT برای کمك به حل مشکل و درمان آن موضوع 
استفاده کند. کتاب از حال بد به حال خوب برای مخاطبان عادی 
نوشته شده و در واقع، یك کتاب خودیاری به حساب می آید. شاید 
تنها بخشی از کتاب که در این قاعده نمی گنجد، بخش پایانی آن 
باشد که برنز تصریح کرده که برای درمان گران )و البته بیماران 

کنجکاو( در نظر گرفته است.
هدف این نیست که کنترل همه ی احساسات خود را به دست گیرید. 
این غیرممکن است. کمی اضطراب قبل از هر سخنرانی عادی است. 
حتی سخنران های حرفه ای هم مضطرب می شوند. وقتی از مبارزه 
با اضطراب دست می کشید و می پذیرید که داشتن این اضطراب 
تا اندازه ای طبیعی است، می توانید در مواقعی از آن به عنوان یك 

نیروی مثبت برای اجرای بهتر سخنرانی خود استفاده کنید.

  ایران بین دو انقالب

رقیه رحیم زاده/ گروه صنعتی پارس ساختار
یرواند آبراهامیان استاد ایرانی االصِل تاریخ در کالج باروِک دانشگاه شهر 
نیویورک در این کتاب به تحلیل تاثیرات متقابل سازمان های سیاسی 
و نیروهای اجتماعی ایران از سده ی نوزدهم میالدی تا انقالب اسالمی 
1357 می پردازد. نیروهای اجتماعی را به »گروه های قومی« و »طبقات 
اجتماعی« تقسیم می کند و با توجه به دستاوردهای جامعه شناسان 
تاثیرات نظام های سیاسی بر نظام های اجتماعی را بررسی می کند. 
آبراهامیان کارش را با تبیین ساختار اجتماعی سیاسی دوره ی قاجار 
و علل و پیامدهای انقالب مشروطیت آغاز می کند، با بررسی دوره ی 
رضاشاه و سقوط او و سال های بحرانی شهریور 20  تا مرداد 1332 
ادامه می دهد و بر این دوره، به ویژه تاثیر و تاثرهای نیروهای سیاسی، 
تاکید می کند، سال های پس از کودتا را تا آستانه ی انقالب اسالمی 
به انگیزه ی ریشه یابی علل وقوع انقالب و نیروهای موثر در آن از نظر 
می گذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی و اجتماعِی موثر این دوره 
را تجزیه و تحلیل می کند و این گونه نتیجه می گیرد که علت وقوع 
انقالب توسعه ی ناهمگونی بود که رژیم محمدرضاشاه، خواه ناخواه، 
درپیش گرفته بود. آبراهامیان با بررسی نقش مهم اسالم و نیز نقش 
تعیین کننده ی شخص امام خمینی )ره( در پیروزی انقالب بررسی اش 
را به پایان می برد. بی گمان ایران بین دو انقالب کتابی منحصر به فرد 

در بررسی تاریخ هفتادساله ی ایران است.

  چهار اثر از فلورانس اسکاول شین 

میثم جدی/ گروه صنعتی پارس ساختار
نقاش،  نوشته  ی  شین«  اسکاول  فلورانس  از  اثر  »چهار  کتاب 
نویسنده و مشاور آمریکایی »فلورانس اسکاول شین« و ترجمه ی 
نویسنده و مترجم صاحب  نام ایرانی »فرشاد قدیری« است. همان 
 طور که از نام کتاب مشخص است، این کتاب مجموعه ی چهار 
نوشته ی اسکاول  شین است. این چهار کتاب عبارت اند از: »بازی 
زندگی و راه این بازی«، »کالم تو، عصای معجزه گر توست!«، 
»در مخفی توفیق« و »نفوذ کالم«. زبان اسکاول شین ساده، 
صمیمی، بی  تکلف و طنز است؛ ازهمین  رو به  راحتی با خواننده 
ارتباط برقرار می کند و در انتقال پیام های خود که پرده از حقیقت 
زندگی بر  می دارد، بسیار موفق بوده است. در بخشی از کتاب 
»بازی زندگی و راه این بازی« می خوانیم: »بیشتر مردم زندگی را 
پیکار می انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است. هرچند بدون 
آگاهی از قانون معنویت نمی توان در این بازی برنده شد و پیروز 
بود و عهد عتیق و عهد جدید، با وضوحی شگفت انگیز قواعد این 
بازی را بیان می کنند. عیسی مسیح آموخت که زندگی، بازی 
بزرگ دادوستد است؛ زیرا آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد 
کرد. یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز 
کند، به خود او باز خواهد گشت و هر چه بدهد باز خواهد گرفت.«

  اقتصاد خیر و شر

الناز رحمانی/ شرکت بازرگانی آشنارام
توماش زدالچك از معدود کسانی است که پایه های علم اقتصاد را 
لرزانده اند. او عضو شورای ملی اقتصاد در پراگ است و آثارش جزو 

پرفروش ترین کتاب هاست.
زدالچك در کتاب اقتصاد خیر و شر در رشته ی اقتصاد تجدید 
نظر اساسی می کند و فرض های ما را درباره ی جهان به چالش 
می کشد. اقتصاد را نه فقط پژوهشی ریاضی بلکه در واقع پدیده ای 
فرهنگی و محصول تمدن می داند: اقتصاد که کار خود را از فلسفه 
آغاز کرد با تاریخ و افسانه و دین و اخالق در هم تنیده است. حتی 
پیچیده ترین الگوی ریاضی هم در واقع داستان و حکایت است؛ 
کوشش ماست برای فهم عقالنی جهان پیرامون مان. علم اقتصاد 
هم جهان را توصیف می کند و هم معیارهای بهنجاری را تبیین و 

وضعیت آرمانی را مشخص می کند.
در سراسر کتاب پرسش های فرا اقتصادی دقیق و هوشمندانه ای 
مطرح می  شود: معنی و هدف اقتصاد چیست؟ آیا می توانیم هر 
کاری را که به لحاظ فنی قادر به انجام آن هستیم به لحاظ اخالقی 
انجام دهیم؟ اقتصاد خیر و شر با برتر نهادن حکمت فیلسوفان و 
شاعران بر الگوهای خشك ریاضی، تغییر شیوه ی محاسبه ی ارزش 

اقتصادی را نوید می دهد.
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بزرگترین درسی که از سال 2020 می توان آموخت، پیچیدگی و غیرقابل پیش بینی بودن محیط کسب و کار در 
سطح خرد و کالن می باشد. نگاهی به آمارهای جهانی تولید فوالد در دوماهه آغازین سال 2020 میالدی نشان از 
افزایش حدود 3 درصدی تولید جهانی نسبت به مدت مشابه سال 2019 و خیز بازیگران اصلی فوالد جهان به ثبت 
رکوردهای جدید در تولید فوالد داشت. اما علیرغم تمام برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها، ظهور ویروس کرونای 
جدید و شوک عظیم به جامعه بشری، کارنامه سال 2020، بسیار متفاوت با آنچه که پیش بینی شده بود، رقم خورد. 
اعمال قرنطینه های گسترده و محدودیت های تردد، زمینه رکود هر چه بیشتر اقتصاد را در این سال فراهم کرد. در 
ماه های پایانی سال 2020، موسسه های اعتبارسنجی جهانی شروع به سنجش وضعیت بخش های مختلف اقتصادی 
کرده اند و بر همین اساس موسسه مودی پیش بینی کرده که در سال 2021 صنعت فوالد جهان شاهد روزهای 
بهتری خواهد بود. بر اساس پیش بینی این موسسه، با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد افزایش تقاضا برای فوالد 
در کشورهای مختلف بوده ایم، این روند همچنان ادامه خواهد داشت. شروع  واکسیناسیون علیه کرونا و انتخابات 

ایاالت متحده امریکا از متغیرهای تاثیر گذار صنعت فوالد، در آغاز سال جدید میالدی بودند.

 بازیگران اصلی مصرف فوالد در جهان
مطابق گزارش وب سایت worldsteel در سال 2020 تقاضای فوالد در دنیا برابر با 1،725 میلیون تن بود که 
2/4 درصد کمتر از سال 2019 بود ولی انتظار می رود این وضعیت در سال 2021 تغییر کند و دنیا افزایش 4/1 
درصدی تقاضا را شاهد باشد. این وب سایت رسیدن میزان تقاضای فوالد دنیا به مرز 1،795 میلیون تن را پیش 
بینی می کند و بر این باور است که در سال جدید تقاضا با سرعت بسیار کمی رشد خواهد کرد زیرا بحران کرونا و 
آسیب های اقتصادی ناشی از آن همچنان در سال 2021 وجود خواهد داشت و نمی توان شرایط عادی را تجربه کرد. 
شکل زیر مطابق با گزارش worldsteel در اکتبر 2020، تقاضای جهانی فوالد تمام شده در سال 2020 و پیش 

بینی تقاضا در سال 2021 را نشان می دهد

مطابق شکل، افت تقاضا در خاورمیانه در این سال باالترین نرخ کاهش در دنیا بود که برابر با 19/5 درصد بود. این 
درحالیست که نرخ کاهش تقاضا در آفریقا در سال 2020 برابر با 16 درصد و در اتحادیه اروپا برابر با 15/2 درصد بود. 
در سال 2020 تقاضای فوالد در کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی بالغ بر 10 درصد تنزل پیدا کرد و در کشورهای 
مشترک المنافع CIS افت 9 درصدی میزان تقاضا را شاهد بودیم. مطابق این گزارش، در سال 2020، افت تقاضای 
فوالد در تمامی دنیا تجربه شده است ولی کشورهای در حال توسعه بیشترین کاهش تقاضا را تجربه کردند و تاثیر 

همه گیری، روی اقتصاد این کشورها هم بیشتر از کشورهای صنعتی بود.
 این وب سایت وضعیت تقاضای فوالد در کشورهای صنعتی و درحال توسعه را نیز به تفکیك مورد بررسی قرار داده 

است. بر مبنای این گزارش در سال 2020 تقاضای فوالد در کشورهای صنعتی 14/4 درصد تنزل پیدا کرده در 

 واحد تحقیق و توسعه
گروه صنعتی پارس ساختار

با   2020 سال  در  فوالد  بازار 
از  ناشی  متعدد  های  چالش 
کرونا  بود.  روبرو  کرونا  بحران 
عالوه بر تبعات فاجعه بار برای 
سالمت عمومی، ضربات مهلکی 
نیز بر پیکره اقتصاد دنیا وارد 
کرد که در نتیجه آن، بسیاری از 
صنایع وارد رکود شدند. اگرچه 
زمین لرزه شدید اقتصادی ناشی 
از کرونا بیشتر در بخش خدمات 
خطوط  و  گردشگری  نظیر 
هوایی احساس شد، اما صنعت 
فوالد دنیا نیز تحت تاثیر شیوع 
ویروس کووید 19 قرار گرفت. 
بررسی  به  رو  پیش  گزارش 
محصوالت  تقاضای  تغییرات 
نیز  و   2020 سال  در  فوالدی 
حوزه  این  گران  تحلیل  آنچه 
بازار فوالد  در سال 2021 برای 
پیش بینی کرده اند، می پردازد.

صنعت فوالد جهان در ۲0۲1
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حالیکه بر اساس پیش بینی در سال 2021 ما شاهد رشد 7/9 درصدی تقاضا خواهیم بود همچنین در سال 2020 تقاضا در کشورهای در 
حال توسعه و بازارهای در حال گذار، 12/3 درصد تنزل یافته و بر اساس پیش بینی در سال بعد 2021 افزایش 10/6 درصدی تقاضا را در این 
منطقه شاهد خواهیم بود.  البته در این گزارش کشور چین به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای فعال در صنعت فوالد به طور مجزا بررسی 
شده است. این گزارش که در اکتبر 2020 منتشر شده است،  نشان می دهد در این سال تقاضای فوالد در چین 8 درصد رشد کرده و این 
کشور در سال 2021 رشدی در تقاضا را تجربه نخواهد کرد. چین از کشورهایی است که بحران کرونا را با کمترین آسیب اقتصادی پشت 
سر گذاشته است.  برای نمایش بهتر تاثیر چین در بازار فوالد دنیا می توان به آمار ارائه شده توسط worldsteel در مورد تقاضای فوالد 
در سال 2020 با در نظر گرفتن چین و یك بار هم بدون در نظر گرفتن چین توجه کرد. طبق این گزارش در سال 2020 تقاضای فوالد 
در دنیا با در نظر گرفتن چین 2/4 درصد نسبت به سال قبل از آن کمتر بوده است، ولی با حذف چین از آمار، ما شاهد افت 13/3 درصدی 
تقاضا می باشیم. در پیش بینی 2021 هم تاثیر چین بسیار بارز است. تقاضای دنیا در سال 2021 با حضور چین در این آمار، 4/1 درصد رشد 

خواهد کرد ولی بدون در نظر گرفتن چین، افزایشی 9/4 درصدی را شاهد خواهیم بود.
انجمن فوالد اروپا موسوم به Eurofer در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است، تقاضای فوالد اتحادیه اروپا در سال 2021 میالدی 
بیش از 13/3 درصد رشد خواهد داشت. این انجمن همچنین پیش بینی کرده است، تقاضای فوالد اتحادیه اروپا در سال 2022 میالدی نیز 

3/4 درصد افزایش یابد.
شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاثیر منفی زیادی بر تقاضای فوالد در سال 2020 داشته است. واردات فوالد 
اتحادیه اروپا نیز در سه ماه سوم 2020 میالدی با کاهش شدید 25/4 درصدی روبرو شده و این رقم در سه ماه دوم همان سال نیز 16/8 
درصد افت داشته است. واردات فوالد اروپا در سه ماه پایانی 2020 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10 درصد کاهش را ثبت کرده 
است. رشد اقتصادی و تجارت جهانی تا سه ماه دوم 2021 همچنان شکننده خواهد بود. البته بهبود عملکرد بخش ساختمان سازی می تواند 

تاثیرات منفی ناشی از سایر بخش های مصرف کننده فوالد را تا حد زیادی جبران کند.

 چشم انداز فوالد جهان
مجموعه و ترکیب محصوالت مورد نیاز بازار فوالد به تحوالت چهار بخش تجاری، صنعتی، مسکن و حمل و نقل وابسته است. چشم انداز فوالد 
جهان در سال 2025، حکایت از افزایش مصرف و رشد تقاضا در بازارهای جهانی دارد. چین، هندوستان، اتحادیه اروپا، ترکیه، برزیل، اندونزی، 
روسیه، کره جنوبی و کانادا از مهم ترین بازیگران صنعت فوالد در جهان هستند. این بازیگران که در سال های اخیر در نتیجه جنگ تجاری 
آمریکا و پاندمی کرونا شرایط متفاوتی را تجربه کردند، طبق برآوردهای اولیه تا سال 2025 روندی آرام و توام با رشد تقاضا را تجربه خواهند 
کرد. گزارش وبسایت دنیای اقتصاد به نقل از آژانس تحقیقاتی ICRA نشان می دهد سهم بازار بازیگران بزرگ این بازار که در سال های اخیر 
همواره در سطح 55 درصد قرار داشته، به زودی به بیش از 60 درصد خواهد رسید. برخی گمانه زنی ها از عبور این رقم از سطح 65 درصد نیز 
حکایت می  کند که این موضوع به معنی رشد چشمگیر ابعاد انحصار این بازیگران بر صنعت فوالد و نفوذ آن ها روی بقیه صنایع جهانی است. 
در بین بازیگران بزرگ البته چین و هند جایگاه برجسته ای دارند. چین کماکان بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده بازار فوالد در جهان 
است که عمده تولید خود و بخشی از تولیدات سایر کشورها را به سمت حجم عظیمی از صنایع خود جذب می کند. هند که برنامه دارد تولید 
فوالد خود را به سطح 300 میلیون تن تا سال 2030 برساند، یکی از بازیگران بسیار مهم این صنعت در جهان طی سالیان آینده خواهد بود. 
این هدف از آن جهت برای هند اهمیت چشمگیری دارد که در نقشه راه این کشور برای تبدیل شدن به اقتصادی 5 تریلیون دالری تاثیر دارد. 
با اینکه رشد مصرف فوالد تا سال 2025 از نظر آمار چندان چشمگیر نیست، چشم انداز بازار نشان می دهد مقاطع تخت، شمش فوالد و ورق 
با رشدی محسوس طی 5 سال آینده روبه رو هستند. این رشد برای مقاطع تخت حدود 3 درصد خواهد بود که باالتر از بقیه اقالم فوالدی 
است و به معنی عبور حجم این بازار از 733 میلیارد دالر خواهد بود. رشد این بخش از بازار فوالد به دلیل رشد نافذی است که در صنعت 
ساختمان و زیرساخت های عمرانی ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان و تزریق سرمایه دولتی به زیرساخت های 
شهری، ورزشگاه ها، بنادر، پل ها و سازه های معابر حادث خواهد شد. نتایج بررسی های اولیه نشان می دهد در پنج سال آینده صنعت ساختمان 
تا 25درصد کل فوالد تولیدی جهان را مصرف خواهد کرد. دومین بخش که بازار فوالد را طی پنج سال آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد، 
رشد چشمگیر تقاضای فوالد در خودروسازی خواهد بود. شایان ذکر است، از یك سو ابالغ قوانین سختگیرانه بازیافت مواد و آالینده های 
تولید و اجرائی شدن آن ها و تاکید بر لزوم کاهش تولید کربن ناشی از تولید فوالد و از سوی دیگر، افزایش مصرف فوالد پیشرفته با مقاومت 

باال )AHSS( به خصوص در صنعت خودروسازی مولفه هایی است که قطعا باید در چشم انداز تولیدکنندگان فوالد در نظر گرفته شود. 
قیمت محصوالت فوالدی در سال های آتی در نتیجه رشد تقاضا و نیز قیمت سنگ آهن به عنوان اصلی ترین ماده اولیه است. موضوعی که 
متاثر از کشف معادن سنگ معدن و تعداد واحدهای فرآوری آن با نوساناتی همراه خواهد بود همچنین همانطور که اشاره شد، رشد اقتصادی 
کشورها، شکوفایی صنایع مختلف، ظهور فناوری های نوین، مواد جایگزین فوالد و احتمال استفاده از آن ها در بخش های مختلف و موضوعات 
محیط زیستی اهم مواردی است که تقاضای فوالد را تحت تاثیر قرار می دهد. با همه تغییرات پیش بینی شده در بازار مصرف محصوالت 
فوالدی، این صنعت همچنان به رشد و پیشرفت ادامه خواهد داد. در برنامه ششم توسعه میهن عزیزمان، صنعت تولید فوالد و محصوالت 
فوالدی یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور به شمار می آید و سهم قابل توجهی را جهت رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد در انتهای 
این برنامه ایفا می کند. در این راستا و در مسیر تداوم تولید 55 میلیون تن فوالد در افق 1404، چالش هایی وجود دارد که مهم ترین آن ها 
اکتشافات سنگ آهن، زیرساخت آب و زیرساخت حمل و نقل، صادرات محصوالت فوالدی و واردات تکنولوژی تولید در سایه تحریم ها است که 
غلبه بر آن ها نیازمند همکاری و هماهنگی نهادهای دولتی ذی ربط و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی فعال در صنعت فوالد می باشد. 
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مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار، در ارتباط 
تصویری با پرسنل شرکت های تابعه گروه صنعتی پارس ساختار ضمن 
تبریك پنجم اسفند روز مهندس گفت: امسال شیوع ویروس کرونا 
شرایطی متفاوت تر نسبت به سال گذشته در کل دنیا حاکم کرده و 
مناسبات اجتماعی را تحت شعاع خود قرار داده و امیدواریم در آینده 
نزدیك شاهد بازگشت دنیا به شرایط قبل از همه گیری این بیماری 

شوم باشیم.
توسط  جانبه  و همه  افزون  روز  موفقیت های  اباذر کسب  مهندس 
مهندسین و متخصصین گروه صنعتی پارس ساختار را آرزوی قلبی 
خود بیان کرده و با اشاره به نقش و جایگاه مهم همسران و خانواده های 

پرسنل در رسیدن به موفقیت ها گفت: توسعه و پیشرفت مجموعه 
پارس ساختار مدیون و مرهون تخصص، علم و دانش در کنار فداکاری 
و تعهد کاری پرسنل و مهندسین این شرکت است که باید از زحمات 

آنان قدردانی کرد.
رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار یادآور شد: روز مهندس 
فرصت مناسبی برای تقدیر و تشکر از زحمات متخصصین است که 
بدون وقفه و بدون  هیچ چشم داشتی برای تعالی اهداف گروه تالش 

دارند.
در ادامه این دیدار مجازی مدیران شرکت های زیر مجموعه و پرسنل 
حاضر در شرکت های پارس ساختار، فوالد شهریار، ذوب نورد توانارام، 
هتل گسترش و آشنارام ضمن تبریك این روز به مهندس اباذر از 
تالش ها و مدیریت داهیانه ایشان در پیشبرد اهداف گروه صنعتی 

پارس ساختار قدردانی کردند.

همزمان با فرخنده میالد حضرت علی )ع(، شهردار کالنشهر تبریز و 
رئیس فراکسیون کارگری شورای اسالمی کالنشهر تبریز، با حضور در 
هتل گسترش  تبریز از تالش ها و اندیشه های نیك حاج کریم مردانی 

آذری، خیر نیکوکار تبریزی تجلیل و با اهدای لوحی قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار، در بخشی از این 

لوح آمده است: 

ایران پرافتخار به وجودتان عشق می ورزد و ما نیز به عنوان خادمان 
کوچك این خطه زرخیز یعنی آذربایجان قهرمان و کالنشهر تبریز 
در روز میالد امیرالمومنان علی )ع( و به بهانه تبریك روز پدر این 
لوح سپاس را به شکرانه مهرورزی و سخاوت و مناعت حضرتعالی در 
انجام امور خیر ، ساخت بیمارستان 452 تختخوابی کودکان در شهرک 
خاوران و ساخت مدارس برای محرومان پیشکش محضر ارزشمندتان 

می نماییم.
همچنین شهردار کالنشهر تبریز و رییس فراکسیون کارگری شورای 
شهر تبریز با اهدای لوح تقدیری جداگانه از عباس جانانی مدیریت هتل 
گسترش تبریز به سبب تالش های بی وقفه ای که در راستای توسعه 

صنعت گردشگری در این شهر داشتند، تقدیر و قدردانی کردند.

دیدار رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
 با مدیران بانک شهر

مدیر امور شعب بانك شهر در آذربایجانشرقی به همراه جمعی از مدیران 
این بانك با حضور در دپارتمان اداری هتل گسترش با مهندس اباذر 
رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار دیدار کردند. در این دیدار 
دو طرف جهت افزایش ارتباطات و همکاری های الزم بین گروه صنعتی 
پارس ساختار و بانك شهر تاکید و راهکارهای این ارتباط را بررسی کردند.

دیدار  مجازی رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار 
با مدیران و پرسنل شرکت های تابعه به مناسبت روز مهندس

تجلیل از حاج کریم مردانی آذری
 خیر بزرگ تبریزی در هتل گسترش
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همکار محترم سرکار خانم الناز رحمانی
بدینوسیله آغاز زندگی مشترکتان را تبریك 
و همسر  برای شما  قلب  از صمیم  و  گفته 
محترمتان آرزوی سالمتی و روزهایی پر از 

موفقیت و خاطرات خوش داریم.
روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار

امیر عباس جانانی به عنوان مدیر 
هتل گسترش تبریز معرفی شد

با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره داخلی 
هتل گسترش و مدیران گروه صنعتی پارس 
واحدهای  سرپرستان  همچنین  و  ساختار 
مختلف هتل در محل سالن آمفی تئاتر آقای 
امیر عباس جانانی به عنوان مدیر جدید هتل 

گسترش معرفی شد..

آغاز مقدمات عملیات تست دکل تک پایه بتنی در پژوهشگاه نیرو

عملیات نصب برج کششی 63 کیلوولت چهارمداره تیپ A4T-60 جهت انجام 
آزمون نوعی در ایستگاه تست پژوهشگاه نیرو واقع در اراک آغاز گردید. گفتنی است 
عالوه بر انجام چندین برنامه تایپ تست دکل های خود ایستای تك پایه بتنی  در 
محل شرکت پارس ساختار با حضور بسیاری از مدیران و کارشناسان صنعت برق 
کشور اینبار بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است یکی از دکل های تك 
پایه بتنی 63 کیلوولت تولید شده در شرکت پارس ساختار اواخر فروردین ماه آینده 

در محل پژوهشگاه نیرو تایپ تست شود.

جناب آقای جانانی
مدیر محترم هتل گسترش

و  جنابعالی  خدمت  را  وارده  مصیبت 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده،شادی 
روح آن مرحومه و صبر و شکیبایی شما را 

از درگاه خداوند منان مسئلت داریم
روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار

همکار محترم جناب آقای وحید امامی
زندگی مخزنی از اسرار الهیست، در این دنیا 
آنچه ماندگار است شگفتی خلقت می باشد، 
زیباترین نقش را تولد کودکی می زند که 
روح تازه ای به قلبتان می بخشد، تولد قدم 
نو رسیده تان مبارک. بهترین ها را برایتان 

آرزومندیم.
روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار

انتخاب کارمند منتخب هرماه در هتل گسترش 

موفقیت هر سازمان و شرکتی در دست  یابی به اهدافش به واسطه تصمیماتی 
است که کارکنان آن می گیرند و رفتارهایی که برای انجام آن ها ترغیب می شوند، 
تعیین می شود. پاداش دادن در حقیقت نوعی ایجاد انگیزه برای انجام هرچه 
بهتر وظایف توسط پرسنل و همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم بین کارکنان در 

پیشی گرفتن از هم برای تحقق اهداف شرکت است.
مدیریت هتل گسترش از آذرماه گذشته در حرکتی قابل تقدیر اقدام به اجرای 
برنامه ای تحت عنوان انتخاب کارمند نمونه ماه  بر اساس نظرسنجی میهمانان 
و آیتم های مشخص شده کرده و هدف از آن قدردانی از کارکنانی است که در 
انجام وظایف خود نظم و دقت خاصی داشتند و به ارتقای کمی و کیفی خدمات 

ارائه شده توسط هتل به مشتریان و کسب رضایت آن ها کمك شایانی کردند. 
گفتنی است کارمند نمونه هر ماه هتل عالوه بر تجلیل توسط مدیریت از طریق 

تابلو اعالنات در البی هتل برای میهمانان نیز معرفی می شود.

میزبانی شایسته هتل گسترش از تیم های ورزشی 

در روزهای کرونایی هتل گسترش با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی میزبانی شایسته ای از تیم های ورزشی داشت.
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار، علیرغم اینکه شیوع ویروس کرونا برای مردم مشکالت جدی ایجاد کرد و 
برای حفظ سالمتی، بسیاری از مراودات معمول اجتماعی تعطیل شد اما هتل گسترش تبریز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
در محیطی زیبا و جذاب میزبان تیم های ورزشی فوتبال و فوتسال بود. هتل گسترش تبریز سعی دارد در روزهای کرونایی نیز با 
عمل به تمامی نکات بهداشتی و همچنین ایجاد محیطی امن از نظر سالمت و بهداشت میزبانی شایسته ای از تیم های ورزشی و 

همچنین میهمانان مقیم داشته باشد تا خاطرات اقامت در شهر تبریز برای همیشه در ذهن مسافران به نیکی ثبت شود.
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پدرش آقا فیض اهلل در حال آب دادن به باغچه ی کارخانه بود که صدای نگهبان دم در را شنید. 
شلنگ را در باغچه رها کرد و به سوي اتاقك نگهباني رفت. مرد نگهبان گوشي تلفن به دست 
گفت: مژده بده آقا خانمت فارغ شد. بی معطلی یك نفس تا خانه دوید، وقتي به خانه رسید که 
فامیل و آشنایان در حیاط و اتاق در انتظارش بودند. سریع سالم و علیکي کرد و رفت باالی سر 
رختخواب همسرش؛ اقدس خانم. و بی اختیار گونه های نوزادش را بوسید. اقدس خانم خوشحال 
شد و پرسید آقاجان اسمش را چه می گذاری؟ نوزاد را در آغوش گرفت و زیر لب گفت: مهدی!

اینگونه بود که در سی ام فروردین سال 1333 ه.ش در شهرستان میاندوآب در یك خانواده 
مذهبی و با ایمان متولد شد. در دوران کودکی، مادرش را که بانویی باایمان بود از دست داد 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در ارومیه به پایان رسانید و در دوره دبیرستان )همزمان با 
شهادت برادرش علی باکری به دست دژخیمان ساواک( وارد جریانات سیاسی شد. پس از اخذ 

دیپلم وارد دانشگاه تبریز شد.
کرد،  تحصیل  به  تبریز شروع  دانشگاه  مکانیك  مهندسی  رشته  در  باکری  مهدی  مهندس 
دانشگاهی که خیلی ها آرزوی حضور در آن را داشتند. از ابتدای ورود به دانشگاه تبریز عالوه بر 
حضور در کالس درس یکی از افراد مبارز این دانشگاه بود. او برادرش حمید را نیز به همراه خود 
به تبریز آورد و به همراه دوستانش نقش مهمی در برپایی تظاهرات 15 خرداد 1354 و 1355 
تبریز داشتند. بعد از اتمام دانشگاه و اخذ مدرک مهندسی عازم خدمت سربازی شد. آقا مهدی 
در دوره سربازي با تبعیت از اعالمیه حضرت امام خمیني )ره( در حالي که در تهران افسر وظیفه 
بود از پادگان خارج شد و بخش جدیدی از مبارزات خود در راه پیروزي انقالب اسالمي انجام داد. 
با پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی و به دنبال تشکیل سپاه پاسداران، به عضویت این نهاد 
درآمد و در سازماندهي و استحکام سپاه ارومیه نقش فعالي را ایفا کرد. پس از آن بنا به ضرورت، 

به مناسبت ۲5 اسفند سالروز شهادت سردار شهید مهندس مهدی باکری

 مردی از جنس دیروز،
 الگوی نسل امروز

به  باکری،  مهدی  مهندس  شهید 
عنوان مردی از تبار علم و دانشگاه 
واقعی  نماد  و  عمل  مردان  طایفه  و 
بین  در  والیت،  پیرو  انقالبی  یک 
مردم ایران شناخته شده است و به 
از  اسطوره ای  گفت  می توان  جرات 
پاکی ها در زمان حاضر است و ثابت 
کرد برای رسیدن به خدا به بال نیاز 
نیست با پوتین هم می توان از عرش 
نشریه  از  شماره  این  در  رفت.  باال 
پانار قصد داریم به بهانه 25 اسفند 
مهندس  سردار  شهادت  سالروز 
یکی  عنوان  به  را  باکری  مهدی 
دیگر از اسطوره های دیار آذربایجان 

معرفی کنیم:
گردآورنده: مهدی رزاق زاده



نرشیه داخلی گروه صنعتی پارس ساختارپانار3 32

مدتی دادستان دادگاه انقالب ارومیه شد و همزمان با خدمت در 
سپاه، به مدت 9 ماه با عنوان شهردار ارومیه نیز خدمات ارزنده ای 

را از خود به یادگار گذاشت. 
یکی از جالب ترین خاطراتی که از مهندس باکری در دوران شهردار 
بودنش به جا مانده این است که باران شدیدی در شهر باریده بود 
و جوی ها را لبریز از آب کرده بود. آقا مهدی گروه های امدادی را 
خبر می کند و به سمت محالت مستضعف  نشین که گرفتار سیل 

شده بودند، راه می افتد.
از  سراسیمه  مردم  و  می شد  بیشتر  لحظه  به  لحظه  آب  حجم 
خانه هایشان بیرون می آمدند. بعضی از خانه ها ویران شده بود و 
تیرک هایشان بیرون زده بود. مهندس باکری متوجه خانه ای شد 
که آب آن را فراگرفته بود. در حیاط خانه پیرزنی فریاد می کشید و 
کمك می خواست. در را هل داد و باز کرد. آب تا باالی زانو رسیده 
بود. از پیرزن پرسید که آیا کسی زیر آوار مانده یا نه؟ پیرزن بر سر 
و صورت زنان گفت که وسایل خانه و کل زندگی اش زیر آوار مانده 
و آب به زیرزمین رفته است. آقا مهدی به کمك دوستانش جلوی 
در، سد خاکی درست کردند تا آب بیشتری داخل خانه نیاید. به 
کوچه دوید و وانت آتش نشانی را پیدا کرد و به خانه پیرزن آورد. 
چند لحظه بعد شلنگ پمپ در زیرزمین فرو رفت و آب مکیده 
شد. پمپ کار می کرد و آب زیرزمین لحظه به لحظه کم می شد. 
آقا مهدی غرق گل و الی شده بود. پس از دقایقی پمپ همه آب 
زیرزمین را خالی کرد. پیرزن که حالش بهتر شده بود، شروع کرد 
به دعا کردن. گفت: خدا خیرت بدهد پسرم. آن شهردار فالن فالن 
شده کجاست تا کمی از غیرت تو یاد بگیرد!! و آقا مهدی بدون 

اینکه خودش را معرفی کند فقط لبخند می زد. 
ازدواج مهدی باکری مصادف با شروع جنگ تحمیلی بود. دو روز 
بعد از عقد راهی جبهه شد و پس از دو ماه به شهر برگشت و بنا به 
مصالح منطقه، با مسئولیت جهاد سازندگی استان و فرمانده سپاه 

ارومیه خدمات ارزنده ای برای مردم انجام داد. 
اما آقا مهدی مردی نبود که مرعوب زرق و برق زندگی دنیوی و 
سمت و ریاست و عنوان مهندسی و ... شود. بی قرار بود همچون 

ماهی دور از آب...
همه عناوین و ریاست های دنیوی و هواهای نفسانی را زیر پای 
عقیده خود ذبح کرد و با یك لباس خاکی بسیجی راهی جبهه 
شد. تکیه کالمش اهلل بندسی بود و خودش واقعا عبد خدا. روزها 
فرماندهی دالور و نترس بود و شب ها تا صبح مشغول عبادت و 
تضرع به درگاه خدا. عملیات های بی شماری شرکت کرد و چه 
رشادت ها که ثبت نکرد. با هر نوبت مجروحیت، وی مصمم تر از 
که  زمانی  عملیات خیبر  در  در جبهه ها حضور می یافت.  پیش 
برادرش حمید، به درجه رفیع شهات نایل آمد، اجازه نداد جنازه اش 
را زودتر از بقیه شهدا به ستاد برگردانند. شرایط حساس جبهه ها، او 
را از حضور در مراسم تشییع پیکر پاک برادر و همرزمش که سال ها 

در کنار او بود بازداشت. 
در مرحله آماده سازی مقدمات عملیات بدر، اگرچه روزها به کندی 
نبردی  برای  را  نیروها  با جدیت، همه  آقا مهدی  اما  می گذشت 
مردانه و عارفانه تهییج و ترغیب کرد و چونان مرشدی کامل و 
عارفی واصل، آنچه را که مجاهدان راه خدا و دلباختگان شهادت 
بایـد بداننـد و در مـرحله نـبرد بکار بندند، با نـیروهایش درمیان 

گذاشت. 
پانزده روز قبل از عملیات بدر به مشهد رفت و با تضرع از آقاعلی بن 
موسی الرضا )ع( خواسته بود که خداوند توفیق شهادت را نصیبش 
نماید. سپس خدمت حضرت امام خمینی)ره( و حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رسید و با گریه و اصرار و التماس درخواست کرد که برای 

شهادتش دعا کنند. 
روز موعود این فرمانده دالور در عملیات بدر روز 25 اسفند سال 
63  فرا رسید. مکالمه آقا مهدی با شهید کاظمی در پشت بیسیم 
که به تازگی منتشر شد نشان داد که آقا مهدی آن لحظات دیگر 
روی زمین نبود و چیزهایی می دید که بقیه از درکش عاجز بودند، 
او فرماندهی بود که از خط مقدم هم جلو رفته و داخل خاک 

دشمن شده بود تا بسیجیانش را از نزدیك هدایت کند.
مستقیم  تیر  اصابت  براثر  دلیرانه،  نبردی  در  مهدی  آقا  باالخره 
مزدوران عراقی در جزایر مجنون، ندای حق را لبیك گفت و به 
لقای معشوق نایل گردید و هنگامی که پیکر مطهرش را از طریق 
آب های هورالعظیم انتقال می دادند، قایق حامل پیکر وی، مورد 
هدف آرپی جی دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دریا 
پیوست تا با حبی عمیق به اهل بیت و کوله باری از تقوی و یك 
عمر مجاهدت فی سبیل اهلل، از همرزمانش سبقت گرفته و به دیار 

دوست شتافت. 
من امشب خبر می کنم درد را  

که آتش زند این دل سرد را  
بگو بشکفد بغض پنهان من  
که گل سرزند از گریبان من  

مرا کشت خاموشی ناله ها  
دریغ از فراموشی الله ها  

کجا رفت تاثیر سوز و دعا؟  
کجایند مردان بی ادعا؟  

کجایند شورآفرینان عشق؟  
علمدار مردان میدان عشق   

روحش شاد و راهش پر رهرو .

منابع:
 قصه فرماندهان – داوود امیریان

حماسه هشت سال دفاع مقدس - احمد قدیریان
آغاز تا پایان، عبدالقهار عاصی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
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پیمانکاران بازوی دولت در انجام پروژه های عمرانی و خدماتی 
هستند

در واقع گردش چرخ اقتصاد امروز و اجرای پروژه های اقتصادی و عمرانی 
دولت بدون همکاری پیمانکاران غیرممکن است. موسسات عمومی 
)دولتی( انجام این پروژه ها را طی قراردادی به پیمانکار واگذار می کنند. 
پیمانکار یا مقاطعه کار جهت انجام تعهد موضوع قرارداد از اشخاصی 
استفاده می کند که قالب رابطه آن ها با پیمانکار، غالبا رابطه کارگری 
و کارفرمایی است. البته ممکن است نوع رابطه این دو در قالب های 
دیگری بگنجد. قانون کار مصوب 1369 و قانون تامین اجتماعی 1354 
دارای مقررات خاصی در زمینه حقوق و تکالیف پیمانکاران در زمینه 
بیمه اجتماعی کارگران تحت امر، بیمه اجتماعی پیمانکار، تعیین نرخ 
حق بیمه، ماخذ احتساب حق بیمه، مرجع تعیین حق بیمه، چگونگی 
اعتراض پیمانکار به حق بیمه تعیینی و... است. قانون فوق تنها یکی از 
قوانین و مقررات حوزه حقوق تامین اجتماعی می باشد. گاهی دیده 
می شود که پیمانکار طرف قرارداد با کارفرما یا مناقصه گزار، انجام 
موضوع پیمان را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگری می سپارد که به آن ها 
مقاطعه کار فرعی یا جز یا دست دوم گفته می شود. در این صورت 
قسمت عمده ای از مسئولیت های قانونی متوجه پیمانکار ثانوی می باشد. 
لذا باید توجه داشت عمده مطالب این نوشتار ناظر به فرضی است 
که پیمانکار طرف قرارداد با کارفرما، راسا اقدام به انجام موضوع پیمان 
می کند و آن را به پیمانکار دیگری نمی سپارد. قاعده عمومی محاسبه 
حق بیمه در ماده 28 قانون تامین اجتماعی آمده است، در عین حال 
مطابق بخشنامه شماره 14 جدید اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی 
حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورتی درصدی از مبلغ قرارداد 
تعیین می شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان از این جهت بی تاثیر 

است.

قاعده عمومی در محاسبه حق بیمه پیمان ها 
پیمان ها بر اساس موضوع خود انواع متعددی دارند. در این بند به حق 

بیمه برخی از مهم ترین پیمانکاری ها اشاره می شود.
در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی 
اقدام به صدور بخشنامه شماره 14 جدید درآمد کرده است. تعیین این 
نسبت)حق بیمه( به صورت درصدی از کل مبلغ پیمان صورت پذیرفته 
است. این درصد همان است که در رویه جاری سازمان تامین اجتماعی 
به ضریب یا ضریب پیمان مشهور شده است. در واقع سازمان تامین 
اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری عالوه  بر تعیین نسبت مزد به کل 
مبلغ قرارداد، پس از تعیین این نسبت ماده 28 قانون تامین اجتماعی را 
نیز در آن اعمال کرده است. بدین صورت که سازمان برای پیمان هایی 
که مصالح بر عهده کارفرما است 5/6 درصد بهای ناخالص پیمان را 
برای حقوق یا مزد کارکنان تعیین کرده و برای پیمان هایی که مصالح 
بر عهده پیمانکار است و قراردادهایی که در اجرای آن نیاز به مصالح 
نیست )کارهای خدماتی( 26 درصد را در نظر گرفته است. سپس این 
نسبت ها را در عدد 27 درصد موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی 
ضرب نموده که عدد 15 درصد و 7 درصد به دست آمده است. پس، 
آنچه در مواد 1 و 2 تصویب نامه آمده ) 15 درصد و 7 درصد( با رعایت 

مواد 38 و 28 قانون تامین اجتماعی به دست آمده است.
اجتماعی،  تامین  سازمان  جدید   14 شماره  بخشنامه  دوم  فصل 
عمرانی،  طرح های  ضوابط  مشمول  قراردادهای  به  را  پیمانکاری ها 

قراردادهای غیرعمرانی و موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی تقسیم 
کرده است.

حق بیمه قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی 
دارایی های  تملك  طرح های  به  عمرانی  طرح های   ،1382 سال  از 
سرمایه ای دولت تغییر نام یافت. این قراردادها حائز چند ویژگی)توامان( 
هست: 1- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه )در 
حال حاضر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( یا 
ضوابط تیپ سازمان مزبور )در قراردادهای مشاوره ای( منعقد شده باشد. 
2- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت 
)اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی( تامین شده باشد. 3- در 
این نوع قراردادها، واگذارنده همیشه دولت است. 4- این نوع طرح ها 
دارای شماره طرح است؛ به گونه ای که در صورت شك در عمرانی یا 
غیرعمرانی بودن قرارداد می توان موضوع را از طریق معاونت نظارت 

راهبردی ریاست جمهوری مورد استعالم قرار داد. نرخ حق بیمه این نوع 
قراردادها بر اساس بند ب بخش اول از فصل دوم بخشنامه 14 جدید 
درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب 1380/05/06 محاسبه می شود.

حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره ای
قراردادهای عمرانی مشاوره ای قراردادهایی هستند که عموما نیاز به 
مصالح نداشته یا هزینه الزم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل 
پروژه ناچیز است. نمونه این قبیل قراردادها، قرارداد مشاوره در زمینه 
امکان احداث بزرگراه در منطقه ای خاص یا قرارداد بهسازی لرزه ای 
ساختمان یا ساختمان هایی معین است. این قراردادها خود به دو نوع 

قراردادهای سازه ای و عملیاتی تقسیم می گردند. حق بیمه این نوع 

       سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران       سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران
  

  بابک حسن پور؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری  بابک حسن پور؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری
  کارشناس امور مالی شرکت پارس ساختار  کارشناس امور مالی شرکت پارس ساختار
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قراردادها مقطوعا 14 درصد ناخالص کارکرد به عالوه 1/6 درصد به 
عنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان 15/6 درصد ناخالص کارکرد 
است )12درصد از محل پروژه و 3/6 درصد از طرف پیمانکار تامین 

می گردد.( 

حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی 
نمونه این دسته از پیمان ها، قرارداد احداث بزرگراه و کل قراردادهای 
ساخت و ساز می باشد. حق بیمه این دسته از قراردادهای عمرانی، 
مقطوعا 6 درصد ناخالص کارکرد به عالوه 6 دهم درصد به عنوان 
بیمه بیکاری جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد ) 1/6 
درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما که از محل پروژه تامین 
می گردد(. نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو 
است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر 
و به سازمان پرداخت می کند. مبنای این تکلیف دستگاه دولتی مصوبه 

1364 هیات وزیران است. با وجود این در رویه عملی، چنانچه قراردادی 
فاقد فهرست بها باشد یا از فهرست بهای خاص پیروی کند، حق بیمه 

آن مانند قراردادهای غیرعمرانی محاسبه خواهد شد.

حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی
اصل بر غیرعمرانی تلقی شدن همه قراردادهای پیمانکاری است؛ مگر 
اینکه قراردادی دارای دو شرط پیش گفته باشد: یعنی تعیین قیمت 
یا ضوابط تعیین قیمت بر اساس ضوابط تعیینی دولت باشد و عالوه بر 
آن تمام یا قسمتی از منابع مالی الزم از طرف دولت تامین شده باشد. 
قراردادهای غیرعمرانی به قراردادهای با مصالح و بدون مصالح تقسیم 
می شود. حق بیمه دسته اول هفت درصد به عالوه حق بیمه بیمه 

بیکاری و حق بیمه دسته دوم پانزده درصد به اضافه حق بیمه بیمه 
بیکاری از مبلغ پیمان می باشد.

قراردادهای غیرعمرانی نیز در یك تقسیم بندی کلی به دو قسم اجرایی 
و مشاوره ای تقسیم می گردند:

حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی که در اجرای آن ها تهیه مصالح مصرفی 
کال به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات 

بوده و نوع کار ایجاب نماید که کال به صورت مکانیکی انجام گردد.
حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی که قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار 
و قسمتی به عهده کارفرما می باشد؛ در این نوع قراردادها، ارزش مصالح 
واگذار شده به پیمانکار به ناخالص کل کارافزوده می شود و سپس حق 
بیمه محاسبه می شود. بدین معنی که عمال به بهای آن دسته از اقالمی 
که توسط کارفرما تامین می شود حق بیمه ای تعلق نمی گیرد. بنابراین 
طبیعی است که هر چه ارزش مصالحی که کارفرما در اختیار پیمانکار 

قرار می دهد بیشتر باشد، حق بیمه قرارداد کمتر خواهد شد.
حق بیمه قراردادهای خدماتی که نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار به 
صورت مکانیکی ) با وسائل و ماشین آالت مکانیکی متعلق به پیمانکار( 

و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد.
در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ 7/8 درصد و حق بیمه 
بخش دستی به ماخذ 16/67 درصد محاسبه می گردد. چنانچه وسائل 
و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در 
اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن 
کار، حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ 1370/01/24 و با ماخذ 
پانزده درصد)بدون احتساب بیمه بیکاری( محاسبه خواهد شد. در این 
نوع قرارداد نیز تقلب نسبت به قانون شیوع دارد. بدین ترتیب که کارفرما 
با تنظیم گواهی خالف واقع می کوشد درصد مکانیکی کار را بیشتر از 
واقع نشان دهد. طبیعتا نرخ حق بیمه قراردادهای مکانیکی کمتر از 
غیرمکانیکی است. در نتیجه افزایش درصد مکانیکی یعنی کاهش حق 
بیمه قرارداد. روش دیگر تقلب که البته در قراردادهای ساختمانی نیز 
شایع است، مبهم نوشتن متن قرارداد است. به گونه ای که موضوع و 
مبلغ قرارداد و نیز میزان فعالیت های بامصالح و بی مصالح و نیز مکانیکی 

و دستمزدی به دقت مشخص نباشد.

حق بیمه مهندسان مشاور طرح های غیرعمرانی
شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه شماره240 – 1370/01/24 
 1369/12/07 مورخ   56077/4-5 شماره  نامه  اساس  بر  که  خود 
مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین حق بیمه 
مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان 
مشاور غیر طرح های عمرانی و به استناد ماده 41 قانون تامین اجتماعی 
صورت گرفته، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را به شرح زیر تصویب 

نمود:
 ماده یك: حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به ماخذ پانزده 
درصد ناخالص بهای کل کار تعیین و وصول می گردد. قراردادهایی که 
در اجرای آن ها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار )کارفرما ( 
می باشد. کلیه قراردادهایی که موضوع آن ها ارائه خدمات اعم از خدمات 
برداری،  نقشه  نقشه کشی،  آموزش طراحی،  مشاوره ای،  فنی،  نصب 
نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیفات و... بوده و یا در اجرای آن 
نیازی به مصالح نباشد. تبصره: مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیفات 

جزو مصالح محسوب نمی شود. ماده دو: حق بیمه کارکنان شاغل در 

       سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران       سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران
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سایر قراردادها به ماخذ 7% ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می شود. 
تبصره:  قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از 

خارج از کشور خریداری می کند مشمول کسر حق نخواهد بود.

حق بیمه در قراردادهایی که قسمتی از مبلغ آن به ارز پرداخت 
می گردد

در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آن ها به ارز می باشد با 
توجه به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و 
سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار می گیرد. در حال حاضر این قبیل 
قراردادها با عنایت به نوسان نرخ ارز موجب طرح دعاوی متعدد می شود. 
زیرا نرخ ارز پیش بینی شده در روز انعقاد قرارداد با نرخ ارز در روز اتمام 
انجام تعهدات موضوع قرارداد یکسان نیست و همین امر موجب تضرر 

یکی از طرفین)غالبا پیمانکار( می شود.

 )EPC-PC( حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست
در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه 
پیمان های مشاوره  و  نقل ریلی  و  پیمان های حمل  فاضالب 

مدیریت
مطابق بخشنامه 14/5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی یکی 
از شروط شمول این بخشنامه بر قراردادی پیش گفته تغییر صورت 
کارکردهای موقت و قطعی حداکثر تا 25 درصد مبلغ اولیه مندرج در 
قرارداد است. بدین معنی که در غیر این صورت حق بیمه قرارداد مطابق 
قاعده عمومی محاسبه می گردد. به هر تقدیر دامنه بخشنامه 14/5 
جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب 1383 به قرار ذیل است:

الف( قراردادهای کلید در دست پروژه های گازرسانی در این قرارداد 
تا  چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیك در قرارداد درج شده باشد، 
میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده 
کار )مشروط به اینکه حداکثر تا 25 درصد مبلغ مندرج در قرارداد 
افزایش داشته باشد( از محاسبه حق بیمه معاف می باشد و حق بیمه 
کارکرد اجرا به قرار ذیل محاسبه می گردد 1- حق بیمه قراردادهای 
گازرسانی شامل پروژه های خطوط انتقال بین شهری و کمر بندی 
شهرها،گازرسانی شهری، گازرسانی به روستاها و صنایع و شرکت های 
صنعتی به ماخذ 7 درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت 
وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه گردد.2 - در 
قراردادهای نصب انشعابات و علمك معادل 70 درصد کارکرد اجرا 
و خدمات، مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 20 
درصد مابقی کارکرد غیرمکانیکی منظور و حق بیمه به ماخذ 15درصد 
محاسبه گردد.3- در قراردادهایی که منحصرا نصب کنتور و رگالتور 
باشد حق بیمه نسبت به ناخالص کارکرد اجرا و نصب به ماخذ 15 
درصد محاسبه گردد.4 -در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان 1/9 

حق بیمه محاسبه شده می باشد.
و  نیرو  انتقال  پروژه های  در دست  کلید  به صورت  قراردادهای  ب( 
برق رسانی در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات در 
قرارداد به تفکیك درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در 
صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار مشروط بر اینکه 
حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته 
باشد از محاسبه حق بیمه معاف می باشد و حق بیمه کارکرد اجرا 
و خدمات به ترتیب زیر محاسبه می گردد: 1- در مورد قراردادهای 

خطوط انتقال نیرو معادل 75 درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت 
کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 
نسبت به 25 درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی می باشد حق بیمه 
به ماخذ 15 درصد محاسبه می گردد. 2- در مورد قراردادهای نصب 
و راه اندازی پست های انتقال نیرو معادل 80 درصد از کارکرد اجرا و 
خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 
7 درصد و نسبت به 20 درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی می باشد 
حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسبه می گردد. 3- در کلیه موارد فوق 

بیمه بیکاری به میزان یك نهم حق بیمه محاسبه شده می باشد.

قراردادهای مشاوره مدیریت
 قراردادهایی به عنوان قرارداد مشاوره مدیریت شناخته می شوند که 
شرکت مجری قرارداد )پیمانکار( در اداره ثبت شرکت ها جهت انجام 
انجمن مشاوران مدیریت  به ثبت رسیده و عضو  خدمات مدیریت 
ایران بوده و قرارداد آن ها نیز در ارتباط با موضوعات زیر باشد: مدیریت 
مهندسی  و  پروژه  مدیریت  سنجی،  امکان  مطالعات  )شامل  پروژه 
ارزش( مدیریت برنامه ریزی )شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیك، 
برنامه ریزی سازمانی و مدیریت مبتنی بر هدف( مدیریت تولید )شامل 
برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد، سیستم انبار و کنترل موجودی، 
طراحی و جانمایی کارخانه و مطالعه کار و زمان( و ... . نکته عجیب 
اینکه وفق بخشنامه مورد بحث قراردادهای شرکت ملی گاز از پرداخت 
حق بیمه برای مبالغ ناظر به قیمت تجهیزات معاف است، ولی شرکت 
نفت معاف نمی باشد. این تبعیض در موارد دیگر نیز مشاهده می شود و 
ضرورت وضع مقررات جامع و مانع بیش از پیش خودنمایی می کند. به 
عنوان نتیجه باید گفت قراردادهای پنج واگذرانده کار در موارد فوق از 

شمول بخشنامه شماره 14 جدید درآمد معاف است.
یك تبصره به شرح زیر به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 

1354/04/03 و اصالحات بعدی آن الحاق می شود: 
دارای  که  پیمان هایی  مورد  در  بیمه  حق  مطالبه  مبنای  تبصره: 
کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و 
موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، 
بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق 
بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی 
باید مفاصا حساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند. در اجرای 
این تبصره بخشنامه شماره 14/9 جدید درآمد تصویب شد که چگونگی 

اجرای آن را نشان می دهد.

منابع:
قانون سازمان تامین اجتماعی- بخشنامه 14 درآمد سازمان تامین اجتماعی

نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضا، حقوق تامین اجتماعی، تهران، انتشارات 
سمت، 1393- نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضا، حقوق تامین اجتماعی در 
قراردادهای پیمانکاری، تهران، دادگستر، 1392 - نعیمی، عمران و دیگران، 
قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات جنگل، 1389

و  اجتماعی  تامین  در سازمان  بیمه  پرداخت حق  اجراهای عدم  ضمانت 
راهکارهای »کاویانی، کوروش - فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره 
سی ام.«  - »اصالحی دیدگاه هایی در حقوق« حقوق تامین اجتماعی، حقوق 
کار و حقوق بین المللی کار عراقی، عزت اهلل -تامین اجتماعی مجموعه مقاالت 

تهران: موسسه آهنگ آتیه، 1384
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 ضمن عرض سالم و سپاس از اینکه در شلوغ ترین روزهای 
کاری این فرصت را برای ما و خوانندگان نشریه پانار ایجاد 
کردید؛در آغاز برای خوانندگان پانار بفرمایید آقای مهندس اباذر 

نگاهشان به لحظه تحویل سال و نو شدن ایام چگونه است؟
من هم ضمن سالم به همه خوانندگان محترم نشریه تان به شما 

خسته نباشید و خدا قوت می گویم.
لحظه تحویل سال به عنوان مبدا تغییر در طبیعت یکی از منحصر 
بفردترین اتفاقاتی است که می تواند به تحول در دیدگاه انسان بینجامد. 
هدف از خلقت طبیعت، رشد و تعالی انسان است. تغییرات عالم 
طبیعت می تواند برای انسانی که خواهان حرکت به سوی حقیقت و 
کمال است، اعالن و بیدار باش تلقی شود و این لحظه مبارکی است 

که باید همه ما از آن بهره گیریم.

 قشنگ ترین خاطره تان از لحظه تحویل سالی که تا امروز 
تجربه کردید چیست؟

قطعا دوران کودکی همواره پر از خاطرات شیرین و فراموش نشدنی 
برای همه ما است.

من هنوز تصویر آن لحظه تحویل سالی که نصف شب با سیمای 
خواب آلود بچگی هایم در کنار پدر و مادرِ در قید حیات، دور سفره 
هفت سین هست را به عنوان یك خاطره شیرین در ذهن دارم. برای 
تمام پدران و مادرانی که به دیدار حق شتافته اند رحمت الهی و برای 

آن هایی که در قید حیات هستند سالمتی و بهروزی آرزو دارم.

نوروز یکی از زیباترین جشن ها و آیین های ایرانیان از عهد باستان تاکنون به شمار می رود و پیام آن همانا صلح، مهربانی و سخاوتمندی 
است. نوروز این یادمان نیاکان فرزانه و خردپیشه که راه پرنشیب  و فراز روزگار را همگام بـا تـاریخ این  سرزمین خجسته درنوردیده و 
هم اکنون در بستر با شکوه انقالب اسالمی، همواره  برای مردم این کشور فرخنده به کام است. در طول تاریخ انجمن های هوشمندان به 
نیکی  بر آن نگریسته اند و خردمندان بی کینه با روشن دلی  بدان گراییده اند. در جهان آفرینش،  سال  کهن  جامه فرتوت را از تن  بدرآورده  
و پوشاک  جوانی را زیور خود ساخته و نوروز همیشه نشانه ای از خرد جمعی  نیاکان  ما بوده است. نوروز برای ملت  ایران  تنها آغاز سال 
نـیست، بـلکه  در دوره های دل شکستگی ملی  ناشی  از حـضور بـیگانگان امید رسـتاخیز بـرمی انگیزد و ایـرانیت را فریاد می زند. بنیان 
این جشن مـلی  کـه  امروزه  مرزهای ایران را درنوردیده و می رود تا جهان گیر شود، قیام  فریدون، کاوه و بـابك ها را بـه  یاد می آورد و روح 
بیداد ستیزی ملت ایـران را در خاطره ها زنده می سازد. آنچه در طول هزاره ها مایه بقای  ایـران  بـوده و جـاودانگی آیـنده آن را تـضمین 
کـرده است، فرهنگ  غنی، باورها، آداب و رسوم انسان ساز و خردپسند آن بوده است که نوروز در کنار دیگر جشن های  مذهبی و ملی    از 
آن شمار است. در آستانه این عید سعید بر آن شدیم تا گفت و گوی صمیمانه در این باره از جنس دل و نه کار که دغدغه اصلی آقای 
مهندس اباذر هست با ایشان داشته باشیم تا گفته هایشان که همواره از دل برآمده و بر دل نشسته است، این بار هم عیدی 

باشد برای همکاران گروه صنعتی پارس ساختار که در ذیل به سمع و نظر خوانندگان می رسد:

کار عصاره زندگی 

و

 راهی به سوی هدف
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 بهترین عیدی که گرفتید  از طرف چه کسی  و چه  بوده؟
یکی از ایامی که مردم به یکدیگر هدیه می دهند ایام عید نوروز می باشد. 
عیدی دادن و عیدی گرفتن در ایام نوروز، ریشه ی دیرینه ای دارد و با 
گذشت سال ها، هنوز هم این سنت زیبا در نوروز میان خانواده ها رواج 
دارد. یك کتاب داستان های کودکانه از طرف عمویم بهترین عیدی بود 
که در 9 سالگی گرفتم و هنوز آن کتاب را در کتابخانه شخصی ام نگه 

داشته ام.

 دوست دارید لحظه تحویل سال و تعطیالت عید نوروز را 
چگونه بگذرانید و معموال احساستان درآن لحظه چیست؟

عید نوروز و تعطیالت آن بهترین فرصت است تا در کنار خانواده باشم 
و از بودن در کنار آن ها لذت می برم. در جمع خانواده در رضایت از 

داشته هایم و در تکاپو و برنامه ریزی برای سال پیش رو.

 تجربه سال نو امسال با وجود ویروس کرونا چطور بود و نگاه 
اجتماعی تان به کرونا؟

نوروز سال 99 متفاوت از هرسال بود، هیچ وقت تا این حد در خانه 
نبودم و البته فرصتی هم شد که به کارهای عقب افتاده برسم. همانگونه 
که قبال عرض کردم توان تفکر در کنار سالمتی برای تالش، زمانی 
آسایش و آرامش را برای جامعه بشری به ارمغان می آورد که توام با 
خیرخواهی و صلح جویی بوده و البته فرهنگ شکرگزاری در قبال 
مخلوق و خالق را نیز به همراه داشته باشد. آنچه مسلم است، نعمات 
الهی و مسئولیت های اجتماعی، تماما امانات خداوند در اختیار مخلوق 
می باشد، موقت و زوال پذیر که ناگزیر از استرداد آن به صاحب اصلی اش 
هستیم و چه خوب خواهد بود که در هر جایی، هر سطحی و هر مقامی 
امانتدار خوبی بوده و بتوانیم با بهره گیری از داشته ها گامی در مسیر 
بهبود معیشت دنیوی و اخروی همنوعان برداریم. به نظرم این ویروس 
نوعی عکس العمل طبیعت در مقابل بی مهری های ما انسان ها نسبت 
به طبیعت است که البته امیدوارم به زودی شاهد پایان این پاندمی 
باشیم و دوباره به سبك و سیاق زندگی قبل برگردیم و البته قدر داشته 

هایمان را بیشتر از قبل بدانیم.

 بهترین دوران زندگیتان تا امروز کدام دوره بوده و اگر به 
همان سن و سال برگردید چه کاری دوست دارید انجام بدهید 

که قبال انجام ندادید؟
پیش از این نیز به فراخور گفتگوها گفته ایم که همواره در زندگی 
شخصی خود مجدانه تالش کرده و با امید به آینده، برنامه هایم را پیش 
برده ام، چرا که اعتقاد راسخ دارم اگر امیدوارانه تالش کنیم بی شك 
آینده از آن ما خواهد بود. تحصیل علم و دانش همواره از جایگاه ویژه ای 
در زندگیم برخوردار بوده و بدین جهت دوران دانشجویی از بهترین 
دوران زندگیم است. اگر دوباره به همان دوران برگردم به نظرم تقریبا 
همان کارهایی را می کردم که در آن دوران انجام دادم ولی البته اینبار 
سعی می کردم تنوع بیشتری به زندگی بدهم و ساعات بیشتری را در 

فضای معنوی خودم بگذرانم. به قول حضرت حافظ 
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت

 باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

 اگر بخواهید راهی برای موفقیت به جوانان پیشنهاد بدهید 
آن چه راهی خواهد بود؟

بدون تردید یکی از عوامل مهم موفقیت و کام یابی، بهره برداری صحیح 
و اصولی از شرایط و فرصت ها است که فرصت جوانی از مهم ترین آن ها 
به شمار می رود. کار جوهره اصلی وجود هر فرد است و برای رسیدن 
به هدف و کسب موفقیت راهی جز تالش و کوشش نیست. انگیزه، 
تالش و سخت کوشی توام با صداقت و ارزیابی واقع بینانه از شرایط و 
توان مندی های خویشتن می تواند جوانان عزیز را به سر منزل مقصود 

برساند.

 بزرگترین حسرت زندگیتان و بزرگترین نعمت زندگیتان 
چیست؟

به گذشته که می نگرم برای برخی فرصت های از دست رفته تاسف 
می خورم، عمر با سرعت در حال گذر است و باید بتوان از هر لحظه 
زندگی برای حرکت در مسیر موفقیت و هدف نهایی استفاده کرد. بعد 
از سپری شدن بیش از 60 سال عمر زندگی و فعالیت بیش از پنج دهه 
در این شرایط سخت بیکاری، امیدوارم بتوانم هر چند اندک ولی نقشی 
در بهبود فضای کسب  وکار و اشتغال زایی بیشتر برای جوانان این مرز 
و بوم و تقویت اقتصاد ملی و غیرنفتی این کشور ایفا کنم. هر چند 
نامالیمات و مشقت های زیادی در این راه بوده و از این به بعد هم 
خواهد بود، لیکن عزم راسخ ما برای » جهش تولید «،  اشتغال زایی و 
توسعه بیش از پیش در گروه صنعتی پارس ساختار به امید پروردگار 

لحظه ای متوقف نخواهد ماند.
ولی اگر بخواهید موردی بگویم، برخی وقت ها برای موارد کم ارزش و 
کم اهمیت ناراحت و رنجیده شدم که االن حسرت می خورم که چرا 
آن موارد کم ارزش باعث ناراحتی ام شده، بزرگترین نعمت زندگی 
شخصی ام هم بعد از سالمتی، خانواده و دوستانم هستند و در سطح 

جامعه، ثبات و امنیت از بزرگ ترین نعمت ها هستند.

 نظرتان راجع به این کلمات را در یک جمله کوتاه بفرمایید.
کار: عصاره زندگی و راهی به سوی هدف

خانواده: محل آرامش و محل تبادل محبت و صداقت جهت کسب 
سالمتی روح و جسم

کارگر: سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی، انسانی با ارزش و عامل مهم 
در جهت فعلیت بخشیدن به ایده های پیشرفت و سازندگی

و   سو  یك  از  خواسته ها  و  آرزوها  بین  تعادل  ایجاد  توان  آرامش: 
استعدادها و تالش ها از سوی دیگر

آسایش: کاالیی که خرید عمده اش بسیار ارزانتر و با صرفه تر است و 
تامین آن برای جمع بسیار دلچسب تر

پارس ساختار: ماحصل چهار دهه عمرم، عزیزی که بیشترین سهم 
عمرم را با او بودم

امید: موتور و محرک اصلی زندگی و تالش
پانار: انعکاس تالش های صادقانه برای تحقق آرزوها

در پایان مجددا از وقتی که در اختیار نشریه پانار قراردادید 
کمال تقدیر و تشکر را داریم. برایتان سالمتی و عاقبت بخیری 

آرزومندیم.

38
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فرزاد صادقیفرزاد صادقی یکی از همکاران جوان ما در بخش پذیرش هتل گسترش، بهترین اتفاق 
زندگی خود در سال جاری را تجربه اولین سال زندگی مشترک با همسر محترمشان 
عنوان کرد و گفت: امسال در کنار همسرم اولین عید زندگی مشترک، اولین شب یلدا و 
بسیاری از روزهای خوب را تجربه کردم. گرچه این روزها می توانست بدون وجود کرونا 
تجربه بهتری برای سال های آینده باشد. صادقی در پاسخ به سوال بعدی ما گفت: اولین 
کاری که بعد از پایان پاندمی منحوس کرونا انجام می دهم شاید یك مسافرت بدون 

دغدغه ماسك زدن با منظره کوه و جنگل و دریا و دورهمی فوتبالی با دوستان باشد.

شهال شهرگانشهال شهرگان از مهندسان و همکاران ما در شرکت پارس ساختار به سوال خبرنگار 
پانار در خصوص مهم ترین اتفاق زندگیشان در سال جاری چه بود اینگونه پاسخ داد که 
مهم ترین اتفاق زندگیم هنوز اتفاق نیفتاده اما برای رخ دادن این اتفاق تالش می کنم. 
وی در پاسخ سوال دوم نیز گفت: بعد از اتمام کرونا مسافرت همراه خانواده طعم 

ماندگاری خواهد داشت.

الناز رحمانیالناز رحمانی از همکاران جوان و تازه وارد ما در شرکت آشنارام مهم ترین اتفاق زندگی 
خود در سال 99 را نشستن بر سر سفره عقد و آغاز زندگی مشترک دانست و در پاسخ 
سوال دوم نیز گفت: دورهمی با کسانی که خیلی دوستشان دارم اولین کاری است که 

بعد از اتمام روزهای تلخ کرونایی انجام می دهم.

نرگس زارعینرگس زارعی از همکاران جوان اما قدیمی ما در هتل گسترش بود که امسال به بخش 
بازرگانی شرکت آشنارام رفت. زارعی با بیان اینکه تغییر شغل به اجبار و وجود ویروس 
کرونا مهم ترین اتفاق زندگی اش در سال جاری است گفت: ماهیت شغلیم را عوض 
کردم و از این اتفاق خوشحالم، ولی هتل و هتلداری برنامه های آتی شغلی زندگیم است 
و جایگاه خاص و ویژه ای برایم دارد. زارعی همچنین در جواب سوال بعدی ما در آغوش 

کشیدن دوستان و آشنایان را اولین اقدام خود بعد از اتمام کرونا بیان کرد.

آخرین سال دهه آخرین سال دهه 9090 شمسی با تفاوتی  شمسی با تفاوتی 
بارز با سال های پیشین آرام آرام به بارز با سال های پیشین آرام آرام به 
تا  می شود  نزدیک  پایانی  تا ایستگاه  می شود  نزدیک  پایانی  ایستگاه 
دفتر سال دفتر سال 9999 برای خاطره شدن در  برای خاطره شدن در 
بسته  همیشه  برای  آینده  بسته سال های  همیشه  برای  آینده  سال های 
شود، سال شود، سال 13991399 با وجود همه گیری  با وجود همه گیری 
بوی  و  رنگ  کرونا  منحوس  بوی ویروس  و  رنگ  کرونا  منحوس  ویروس 
داشت  گذشته  سال های  از  داشت متفاوت  گذشته  سال های  از  متفاوت 
با  جهان  مردم  از  بسیاری  برای  با و  جهان  مردم  از  بسیاری  برای  و 
خاطرات تلخ همچون از دست دادن خاطرات تلخ همچون از دست دادن 
زندگی  اما  خورد  رقم  زندگی عزیزانشان  اما  خورد  رقم  عزیزانشان 
همچنان جریان دارد و در کنار همین همچنان جریان دارد و در کنار همین 
تلخی و شیرینی ها با سرعت برق و باد تلخی و شیرینی ها با سرعت برق و باد 

می گذرد.می گذرد.
در فصلنامه پایانی پانار در سالجاری در فصلنامه پایانی پانار در سالجاری 
در  همکارانمان  از  تا  شدیم  در برآن  همکارانمان  از  تا  شدیم  برآن 
گروه صنعتی پارس ساختار مهمترین گروه صنعتی پارس ساختار مهمترین 
اتفاقات امسال زندگیشان و همچنین اتفاقات امسال زندگیشان و همچنین 
اولین کاری که وعده کردند تا بعد از اولین کاری که وعده کردند تا بعد از 
اتمام روزهای کرونایی انجام دهند را اتمام روزهای کرونایی انجام دهند را 
جویا شویم، شاید بهانه ای باشد برای جویا شویم، شاید بهانه ای باشد برای 
به اشتراک گذاشتن خاطرات شیرین به اشتراک گذاشتن خاطرات شیرین 
و همدلی کردن با روزهایی که روزگار و همدلی کردن با روزهایی که روزگار 
را سر سازگاری با آن ها نداشته است. را سر سازگاری با آن ها نداشته است. 
بهار می آید و روزهای خوب در راهند بهار می آید و روزهای خوب در راهند 

باید به استقبالشان رفت...باید به استقبالشان رفت...
 

افت و خیزهای یک سال کرونایی افت و خیزهای یک سال کرونایی 
و روزهای پیش روو روزهای پیش رو
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بهزاد امینیبهزاد امینی از دیگر جوانان شاغل در بخش بل سرویس هتل گسترش هم در جواب سوال اول ما گفت: مهم ترین اتفاق زندگی  در سال 
جاری تولد پسرش فرزاد در خرداد ماه بوده است. امینی در پاسخ سوال بعدی و وعده ای که برای بعد از اتمام روزهای کرونایی به آن عمل 

می کند گفت: بردن فرزندانش به شهربازی و تفریح با آن ها به دور از دغدغه کروناست. 

رحیم قراریرحیم قراری از همکاران ما در بخش غذا و نوشابه هتل گسترش گفت: تغییر ماهیت شغلی و یادگرفتن حرفه ی جدید مهم ترین اتفاق 
زندگی ام در سال جاری است که می شود آن را به فال نیك گرفت. وی در جواب سوال بعدی نیز گفت: برگزاری یك جشن خانوادگی و دیدار 

با کسانی که دوستشان دارم اولویت اولم بعد از پایان این بیماری خواهد بود.

محمد علی اباذریمحمد علی اباذری از مهندسان متخصص و همکارمان در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز یك اتفاق خیلی جالب برای خودش در طی 
سالجاری تعریف کرد و گفت: مهم  ترین اتفاق زندگی ام در سال جاری برنده شدن خودرو در قرعه کشی جزیره کیش است. اباذری که ظاهرا 
طعم شیرین برنده شدن خودرو در زیر زبانش مانده در پاسخ به سوال بعدی ما نیز گفت: رفتن به مسافرت اولین کاری است که بعد از پایان 

همه گیری کرونا انجام می دهم.

امیر حضرتیامیر حضرتی از همکاران فعال ما در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز نیز در این خصوص گفت: سال 99 متاسفانه با وجود بیماری کرونا 
نه تنها برای ما بلکه برای همه مردم دنیا، شهر و کشورمان سالی پر از استرس و اتفاقات ناگوار بود، تا این لحظه که به پایان سال 99 چیزی 
نمانده است خدا را شاکرم که خودم و خانوادم به دور از این بیماری در آرامش، امسال را هم داریم پشت سر میگذاریم و از این نظر داشتن 
سالمتی برای من اتفاق خیلی خوبی است. حضرتی همچنین گفت: به نظر من اولین و بهترین کاری که بعد از ریشه کن شدن بیماری کرونا 

باید انجام داد رفتن به مسافرت چند روزه است که حال و هوای این روزهای پر از استرس و خسته کننده از روح و جان در شود.

علی علی زادهعلی علی زاده از مهندسان جوان شرکت پارس ساختار در رابطه با مهم ترین اتفاقی که در سال جاری برایشان روی داده است، گفت: وجود 
کرونا را می توان مهمترین اتفاق سال 99 دانست که عالوه بر فشار اقتصادی، مشکالت روحی و روانی خاصی برای بشریت داشت که امیدوارم 
این بیماری به زودی زود ریشه کن شود تا جوامع انسانی از شر این بیماری راحت شوند. وی ادامه داد: اولین کاری که می خواهم بعد از اتمام 
همه گیری ویروس کرونا به سرانجام برسانم تشکیل خانواده و ازدواج است که امیدواریم در سال جدید بتوانیم جشن ریشه کنی بیماری و 

همچنین ازدواجم را در کنار خانواده در کمال سالمتی برگزار کنیم.

جواد زیباسازجواد زیباساز همکار ما در بخش غذا و نوشابه هتل گسترش در این خصوص گفت: در روزهای ابتدایی امسال به خاطر شرایط سختی که 
ویروس کرونا حاکم کرده بود و بویژه هتل را تحت تاثیر قرار داد از کارم تعلیق شدم ولی خوشبختانه بعد از چند ماه و با تدابیر ایجاد شده توسط 
مدیریت ارشد گروه صنعتی پارس ساختار و ایجاد وضعیت مساعد در هتل گسترش دوباره مشغول به کار شدم که این مهم ترین اتفاق زندگیم 
در سال 99 بود. وی در پاسخ به سوال دیگر ما می گوید:  اولین کاری که پس از اتمام کرونا انجام می دهم رفتن به مسافرت همراه خانواده است.

اصغر رشیدیاصغر رشیدی از همکاران واحد حراست هتل گسترش نیز مهم ترین اتفاق زندگی خود در سالجاری را تولد دومین فرزندش بیان کرد و گفت: 
اولین کار در اولین روز بدون کرونا شکرگزاری کردن به درگاه خداوند متعال برای داشتن سالمتی در کنار خانواده و رفتن به دورهمی های 

فامیلی و دوستانه برای تجدید دیدارها است.

احسان یوسف زادهاحسان یوسف زاده از همکاران جوان و یکی از مهندسان شرکت پارس ساختار گفت: بهترین اتفاق سال 99 اتمام دوره پر فراز و نشیب 
خدمت مقدس سربازی و حضور مجدد در شرکت پارس ساختار بود. یوسف زاده در جواب سوال بعدی ما گفت: به امید خدا بعد از کرونا با 

نهایت خوشحالی ماسك را برای همیشه کنار می گذارم. 

علی خرمیعلی خرمی از همکاران ما در واحد حراست هتل گسترش گفت: سال گذشته متاسفانه مادرم را بعد از دو سال بیماری از دست دادم و به 
خاطر شرایطی که بیماری کرونا در جامعه حاکم کرد نتوانستم با اطمینان خاطر برسر مزارش حاضر شوم. خرمی در جواب سوال بعدی ما 
نیز با بیان اینکه باید بعد از پایان کرونا قدر سالمتی و تندرستی را بیشتر بدانم گفت: چراکه همه گیری این بیماری بار دیگر یادآوری کرد که 

بهترین نعمت داشتن سالمتی است.

معصومه امامیمعصومه امامی همکارمان در بخش طرح و توسعه گفت: متاسفانه امسال کرونا سال متفاوتی را برای همه دنیا رقم زد و خیلی  ها را درگیر 
خودش کرد گرچه برای من امسال سالی عادی بود و اتفاق خاصی در روند زندگیم نیفتاد اما بسیاری از مردم تجربه های متفاوتی را تجربه 
کردند که بعضی از آن ها متاسفانه بد بود. به نظر من روز بعد از کرونا متفاوت ترین و بهترین روز برای همه مردم دنیا خواهد بود چون می توانند 

به راحتی یکدیگر را در آغوش بگیرند و به هم لبخند بزنند و حتی در خیابان ها شادی و پایکوبی کنند.
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ابتدا خودتان را معرفی کنید و  بفرمایید از چه سالی همکاری 
با شرکت پارس ساختار را آغاز کرده و در چه بخش هایی 

مشغول به کار شده اید؟
بنده  پانار.  نشریه  خوانندگان  و  همکاران  ؛  شما  با سالم خدمت 
کارگاه  در  شاغل   1345 متولد  فرشباف  همایون  محمدحسین 
فلزکاری شرکت پارس ساختار می باشم که نزدیك به 14 سال 

سابقه فعالیت در این شرکت را دارم.
شروع کار من در این شرکت ابتدا از بخش تراشکاری بود و بعد به 
قسمت فلزکاری منتقل شدم و اکنون نیز 10 سالی می شود که در 
همین بخش فعالیت می کنم. در طول این سال ها کارهای مربوط 
به سنگ زنی و تمیزکاری کراس آرم  های دکل های خطوط انتقال و 

فوق توزیع بر عهده بنده است.

حضور بیش از 14 سال در شرکت پارس ساختار حتما همراه 
با خاطرات بسیاری در محیط کار و همکاران بوده است.چه 

خاطره خوب و یا خدایی ناکرده تلخی از این مدت دارید؟
کار و تالش بی وقفه برای پیش بردن اهداف فعالیت های شرکت 
در کنار همکارانم بویژه روزهایی که باید پروژه ای را سر موعد مقرر 
به اتمام برسانیم همه باهم همانند یك خانواده در کنار هم در روز 
نزدیك به 10 تا 12 ساعت به طور مداوم مشغول به کار می شویم که 
همیشه برایم تداعی کننده خاطرات شیرین و فراموش نشدنی است. 
خوشبختانه در این چندسال به یاد ندارم برای من یا سایر همکارانم 

حادثه ی ناگوار یا تلخ غیرقابل جبران پیش بیاید.

اولین پروژه ای که در شرکت پارس ساختار کار کردید ؟

گفتگو با یکی از همکاران پیشکسوت شرکت پارس ساختار:

همه تالشم کسب رضایت خدا و روزی حالل برای خانواده ام است

کار مهمترین عاملی است که حیات بشری را تحت الشعاع خود قرار می دهد و عزت و سربلندی هر فرد و اجتماعی بستگی به 
میزان وجود آن دارد. هم اکنون در دنیای پیشرفته مهم ترین موضوع کارشناسان، مسائل اجتماعی و اقتصادی جهان، مسئله 
کار و ارتقاء میزان بهره وری است و تمام مساعی خود را برای فرهنگ سازی کار و تعمیم آن به جامعه بکار گرفته اند. در قرآن 
کریم حدود سیصد و شصت آیه مربوط به کار و صد و نود آیه راجع به فعل وارد شده است که این آیات متضمن احکام)کار(، 
سنجش آن و مسئولیت کارگر و پاداش و کیفر آن است. بطوریکه نگاه امام علی)ع( این رهبر شایسته بی نظیر برای پیروان 
خود و همه انسان ها در تمام اعصار به موضوع کار و اهمیت  آن به عنوان راه سربلندی و عزت انسان ها و تنفر از افراد تنبل و 

بیکار گواه بر اهمیت ویژه به امر کار است.
نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمان و یا شرکت محسوب می شود و یکی از الزامات اصلی برای پیشرفت رو به رشد 

شرکت یا سازمان، داشتن نیروی انسانی متبحر و در عین حال متعهد به وظایف شخصی است.
بی شك بخش مهمی از موفقیت های گروه صنعتی پارس ساختار نیز به جهت حضور نیروی انسانی با تجربه، با دانش و با 
مهارت کافی می باشد. در این شماره از نشریه پانار و ویژه نامه نوروزی به سنت همه سال های گذشته پای صحبت های یکی 
از همکاران پیشکسوت و باتجربه در شرکت پارس ساختار رفتیم که ماحصل صحبت های صمیمی این همکار پرتالش و 

زحمت کشمان را در ذیل می خوانید:

41
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بعد از استخدام، با توجه به تجربه کاری قبلی که داشتم، در قسمت 
ساخت کوره گالوانیزه ای که برای گالوانیزاسیون قسمتی از بولت های 
تیرهایی که با اتصال پیچی طراحی شده بودن و همچنین سایر 
ادوات کوچك مورد نیاز شرکت در نظر گرفته شده بود، مشغول شدم 

و خوشبختانه نتیجه خوبی هم به همراه داشت.

از خانواده تان برایمان بگویید، بویژه نقش همسر محترمتان 
در این سال ها چه بوده و چه کمکی برای حضور توام با آرامش 

شما در محیط کاریتان داشته اند؟
دارای دو فرزند، یك پسر 20 و یك دختر 13 ساله هستم. از همسرم 
به خاطر تحمل تمام مشکالتی که در این چند سال وجود داشته 
تشکر می کنم و خدا رو شکر از خانواده ام راضی هستم و همه تالشم 
در زندگی رضایت خداوند و سپس کسب روزی حالل برای خانواده 

ام است.

سال 99 برای شما چگونه گذشت؟
امسال بیشتر از هر چیزی گرانی و تورم بیش از اندازه کاالها به 
خصوص مواد غذایی و کاالهای مصرفی، مردم را دچار زحمت کرد و 
زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه مانند کارگران را با سختی های زیادی 
مواجه کرده است. شیوع ویروس کرونا نیز باعث شد که در طول این 
یك سال همیشه از ماسك و مواد ضدعفونی کننده استفاده کنیم و 
البته این روند همچنان ادامه دارد تا با رعایت کامل بهداشت بیمار 
نشویم و یا بیماری را به دیگران و خانواده انتقال ندهیم. امیدوارم در 
سال جدید با ریشه کن شدن این بیماری و بهبودی اوضاع اقتصادی 

کشورمان روزهای خوبی در انتظار همه مردم ایران باشد.

چه خاطره ای از نوروز دارید و معموال لحظه تحویل سال کجا 
هستید؟

دورهمی خانوادگی در خانه بزرگان فامیل و تجدید دیدارها همیشه 
بهترین خاطرات نوروز است که متاسفانه سال پیش بخاطر وضعیت 
بیماری کرونا و قرنطینه خانگی از این نعمت محروم شدیم و امسال 

هم با این وضعیت بازهم  باید دیدارهای مجازی داشته باشیم.
خواندن دعای لحظه تحویل سال نو و همچنین قرائت قرآن با نیت 
داشتن سال خوب و پر برکت توام با سالمتی  و آرزوهای خوب برای 
همه مردم دنیا بویژه مردم ایران از جمله کارهایی است که همیشه 

در ساعات اولیه تحویل سال جدید انجام می دهیم.

بیشتر عیدی می دهید یا عیدی می گیرید؟ و بهترین عیدی 
که تا حاال گرفتید چی و از طرف چه کسی بوده است؟

یکی از رسم های نیکو برای سال جدید دادن اسکناس تازه الی 
صفحات کتاب قرآن مجید، به عنوان اولین دشت سال نو به دیگران 
است که به »ایل سفته سی« در بین مردم آذربایجان معروف است و 

به خیر و برکت آن معتقد هستیم.
بهترین عیدی که تا امروز گرفتم و با وجود گذشت چندین سال 
هنوز در خاطرم است مربوط به دوران کودکی ام هست. آن زمان ها 
اسکناس های 2 تومانی تازه به بازار آمده بود و لحظه تحویل سال 

پدرم یك اسکناس تازه 2 تومانی از الی قرآن به من عیدی داد که 
هنوزم آن لحظه به عنوان خاطره شیرینی در ذهنم ثبت شده است.

یکی از کارهای سخت عید برای مردان خانه تکانی است! شما 
کمک می کنید؟

بله بیشتر مواقع در کارهای خانه تکانی مربوط به عید مثل شستن 
فرش و پرده تا جایی از دستم بر بیاید، به همسرم کمك می کنم.

بزرگترین آرزویتان در زندگی؟ 
بزرگترین آرزوی من این است که جوانان صاحب شغل و زندگی 
همراه با سعادت شوند تا چرخ های پیشرفت این کشور نیز برای 

همیشه  بچرخد.

اولین کاری که بعد از اتمام کرونا انجام خواهید داد ؟
خیلی دلتنگ حرم آقا علی بن موسی الرضا هستم. انشااهلل اولین 
کاری که بعد از پایان همه گیری کرونا انجام می دهم رفتن به مشهد 

و زیارت مرقد مطهر امام رضا )ع( همراه با خانواده است.

چه برنامه ای برای آینده کاری خود دارید؟
مهم ترین برنامه ام برای آینده در ابتدا انجام هر چه بهتر کارهایی است 
که در شرکت بر عهده ام گذاشته می شود تا اینکه انشااهلل به سالمتی 

از این شرکت بازنشسته شوم.

چه توصیه ای برای همکاران جوان خود دارید؟
یکی از توصیه هایی که می توانم به جوانانی که تازه وارد بازار کار 
شده اند بگویم این است که اگر با اخالص و تعهد در حیطه کاری 
خود انجام وظیفه کنند بدون شك برای خود احترام و عزت کسب 
می کنند که اگر با نیت صادقانه کارشان را انجام دهند هم خدا راضی 

می شود و هم بنده 
خدا و در آن 
صورت برکت

 زندگیشان
 بیشتر می شود.
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 استاد شبخیز لطفا از خودتان و فعالیت های هنری تان برای 
خوانندگان نشریه ما بفرمایید. 

من کمال شب خیز در خرداد ماه 1349 در تبریز متولد شدم، عکاسی را 
از سال 1365 با شرکت در دوره های آموزشی فیلم سازی انجمن سینمای 
جوان تبریز شروع کردم. اکنون فعالیت هنری خود را با عکاسی طبیعت 
دنبال می کنم. از اعضای هیئت موسس انجمن عکاسی استان هستم و 
سال هاست که رویدادهای معتبری را در هنر عکاسی رقم زده ام. حدود 

دو دهه تدریس و تربیت عکاسان مستعد را به عهده دارم. 
من از 15 سالگی دوربین به دست بوده ام و اولین دوربین خود را که 

زنیت هم بود 4 هزار تومان تهیه کرده  ام و هنوز هم نگه داشته ام. من 
برای تهیه این دوربین هر روز پشت شیشه مغازه می ایستادم و دوربین را 
نگاه می کردم و با خود می گفتم تو رو می خرم و باالخره خریدم. من قبال 
نقاشی کار می کردم ولی چون خانواده ام مخالف هنر بودند، نتوانستم ادامه 

بدهم و پس از مدتی مسیر خود را به سمت عکاسی تغییر دادم.

 چه انگیزه ای باعث تغییر مسیر شما از نقاشی به عکاسی شد؟
بهمن ماه 1366 بود، اوایل دوره دبیرستان. به یاد دارم چون خانواده ام 

مانع رفتنم به هنرستان شدند، بعد از ظهرها به اسم درس و مشق از 

گفتگو با استاد پیشکسوت عکاسی در تبریز:

هتل گسترش با همان عظمت آن سال ها همچنان پابرجاست

یکی از دالیل پیدایش عکس این است که 
انسان ها بتوانند گذشته خود را به آیندگان 
نمایش دهند. از این  رو نقش تصویر در زندگی 
آدمیان بیش از آنکه بعد روایتی داشته باشد 
از یك اُبژه فکری بروز پیدا می کند. تصویر 
تنها تجربه ای است که انسان ها را قبل از 
بخواهیم  اگر  و  می کند  معرفی  شناخت، 
دامنه گستره آن را ارزش گذاری کنیم باید 
این گونه بنویسیم که تصویر تنها پدیده ای 
است که پس از ثبت از بین نمی رود مگر 
به خواسته عکاس. ازاین رو این هم آغوشی 
مخاطب و مولف در زمانی شکل می گیرد که 
عکس به گونه نامتناهی سازی شده باشد که 
قبل از القای واقعیت به تجسمی از رویداد 

تبدیل شده باشد و بیننده را متحیر کند.
خیلی از تصاویری که ما در زندگی مان به 
ثبت می رسانیم به طور ناخواسته به دامنه ای 
یادگاری  یك  و  می شوند  تبدیل  تاریخ  از 
نهفته در همزیستی را به همراه دارند. این 
یادگاری ممکن است از دوران کودکی مان 
آغاز شود و تا دوران پس از مرگ هم ادامه 
یابد. هنگامی که آلبوم عکس را ورق می زنیم 

به روایتی از تاریخ گوش جان می سپاریم که 
هرلحظه ای را مطابق با همان احساسات به 
مخاطب ارائه می دهد. در این زمینه حتی 
آن  نمی تواند  هم  خاطرات  دفتر  و  فیلم 
احساس ناب را به آدمی تزریق کند چراکه 
عکس لحظه های زندگی مان را بدون هیچ 
کشش و تعلیقی روایت می کند. یادمان باشد 
عکس تنها وسیله ای است که می تواند ما را 
قبل از بودن و بعد از رفتن روایت کند و این 
ابعاد هنری دیگر رخ  اتفاق در هیچ یك از 

نمی دهد.
کاوش های  اساس  بر  آن  قدمت  که  تبریز 
سال   4000 از  بیش  به  شناسی  باستان 
و  شرق  ابریشم،  جاده  طریق  از  می رسد، 
غرب دنیا را از گذشته های دور به هم پیوند 
داده و مرکز تجاری و بازرگانی دنیای آن روز 
بوده است. سیاحان و جهانگردان بسیاری از 
عظمت و شکوه تبریز یاد کرده اند و شعرا، 
عرفا، ادبا و مشاهیر بزرگی از این سرزمین به 
آسمان و فرهنگ و ادب ایران و مشرق زمین 

ند. بخشیده ا
مکتب هنری تبریز، به  عنوان یکی از مکاتب 

هنری تاثیر گذار شرق زمین، زینت بخش 
آثار  داشتن   با  تبریز  و  جهان  موزه های 
باستانی متعدد یکی از شهرهای تاریخی و 

فرهنگی ایران است.
شهر تبریز بخاطر داشتن غنای تاریخی باال 
بار در  اولین  و ثبت رویدادهای مهم برای 
معروف  اولین ها  شهر  عنوان  به  کشورمان 
در  که  بسیاری  اولین های  میان  در  است. 
تاریخ این شهر به ثبت رسیده به عنوان اولین 
عکاسی نیز می رسیم که نشان از تجربه غنی 
تبریزی ها در این عرصه دارد. در این میان 
هتل گسترش به عنوان اولین ساختمان بلند 
مرتبه شهر تبریز و سابقه چند دهه فعالیت 
خود معموال سوژه عکس بسیاری از عکاسان 

بوده است.
عکاسان  از  یکی  شبخیز  کمال  استاد 
حرفه ای شهر تبریز است که راوی طلوع ها 
و غروب های بسیاری بوده و قاب های تاریخی 
سال های  طول  در  را  گسترش  هتل  از 
مختلف به ثبت رسانده است. به همین دلیل 
پای صحبت های ایشان نشستیم که در ذیل 

بخشی از آن را می خوانید.
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خانه خارج می شدم. روزهای زوج هفته را به فراگیری عکاسی و فیلم 
سازی در انجمن سینمای جوانان می گذراندم و دوربین به دوش روزهای 
فرد، در کالس های امدادگری هالل احمر در چهارراه  آبرسانی، شرکت 
می کردم. ولی جدای از این دیدگاه، در نقاشی، ما دنیا را هر جوری که 
دوست داریم، می کشیم درحالیکه در عکاسی می بینیم و با واقعیت روبرو 
می شویم. به همین دلیل مسیرم عوض شد و تصویر را به عنوان یك 
زبان ارتباطی انتخاب کردم. من 2 سال در دوره فیلم سازی و عکاسی 
آموزش دیدم که آن زمان معادل 
آن مدت  از  بعد  بود.  دیپلم  فوق 
زیادی تدریس عکاسی داشتم که 
برخی از شاگردانم در صدا و سیما 
کار می کنند و هنوز هم به خاطر 
آن روزها به من احترام می گذارند. 
هر روز آن ها را به فضاهای مختلف 
برای عکاسی می بردم. چون به این 

هنر عشق می ورزیدم و رضایت داشتم و دارم.

  کمی از عکاسی در طبیعت برایمان بگویید.
در دوره ای که هنرهای معاصر و به خصوص عکاسی، عمدتا به فضای 
پرتراکم شهری می پردازد، من از عشق به طبیعت ایران و آذربایجان، 
توفیق به تصویر کشیدن این همه زیبایی بی نظیر و بی بدیل را در »عنایات 
خاص خداوند متعال« می دانم و امیدوارم ثبت زیبایی طبیعت آذربایجان، 

ادای دینی به فرهنگ آذربایجان عزیز باشد. 

 امروز، شهر تبریز و هنر کشورمان، مزین به تصاویر زیبایی 
است که شما پرتالش در طول سال ها از نور و زیبایی و طبیعت 

ثبت کرده اید. برجسته ترین نمونه های کاری تان چیست؟
من کارهای بسیاری انجام داده ام. برگزاری نزدیك به یکصد نمایشگاه 
گروهی و انفرادی در داخل و خارج از کشور، تدریس در دانشگاه های 
استان، همچنین نمونه هایی که با هر لحظه از خاطراتشان زنده ام. مثل 
عکس شعارهای روی دیوار که بعد از پایان جنگ به ما ماموریت دادند. 
در سال 67 از طرف نهاد ریاست جمهوری ماموریتی بود که از هر شعاری 
روی دیوار عکس می انداختیم و برای آن ها می فرستادیم؛ االن دست 
خود ما، آرشیوی نمانده است، منتظریم ببینیم این عکس ها در کجا 
منتشر می شود. آن زمان برای دستمزد در برابر هر حلقه فیلم، روغن 

نباتی 5 کیلویی به ما  دادند.

 دو عکس خاطره انگیز دارید از نمای هتل گسترش که ظاهرا 
مربوط به دوران جنگ تحمیلی است؟

بله ، این دو عکس ) اشاره به دو عکسی که از نمای هتل گرفته شده( به 
فاصله یك سال از هم در سال های 66 و 67 گرفته شد. سال 66 بمباران 
شهرها در اوج خود بود، هر شب در تاریکی محض پس از شمردن صدای 
انفجار تعداد سهمیه بمب ها می خوابیدیم. دهه فجر بود، مردم شهر را 
خالی کرده بودند. نمی دانم چرا ما بازمانده بودیم!!؟ یا از شجاعت فراوان 
ما بود و یا اینکه جایی برای رفتن نداشتیم!! سر راهم، منظره ای در جلو 
درب ورودی دفتر هواپیمایی کنار هتل گسترش توجه ام را جلب کرد. 

با دوربینم بالفاصله عکس سیاه و سفیدی از آن شکار کردم. یکسال 
گذشت و بهمن 67 آمد. دهه فجر بود، جنگ خاتمه یافته بود و شهر 
رنگ دیگری به خود گرفته بود. برای تهیه عکس های رنگی به فکر تهیه 
فیلم رنگی افتادم. قیمت فیلم عکاسی کونیکای رنگی 36 تایی 900 
ریال بود، گفتند درحال گران شدن است، به مقدار پول جیبم 3 حلقه از 
مارک دیگر به قیمت 1400 ریال خریداری کرده و بقولی ما هم احتکار 
کردیم. از آذین بندی های ادارات، ساختمان ها و میدان ها، عکس های رنگی 
می گرفتم. باز در چهارراه آبرسانی به مقابل دفتر هواپیمایی که رسیدم به 
یاد عکس قبلی در یکسال پیش از همان محل افتادم. سعی کردم با همان 
کادر از آنجا عکس بگیرم. هر دو عکس را در کنار هم، به سومین جشنواره 
عکس ارائه دادم و به صحنه نمایش رفت. فردی هم از طرف هواپیمایی 
به سراغم آمد و چند سری از آن ها را نیز به وی ارائه کردم. فکر موفقیت 
در کارم را می کردم و خواب یك جایزه نفیس را هم می دیدم... دهه فجر 
امسال که 23 سال از آن خاطره ها می گذرد؛ دیگر آن پسر 16 ساله 

نمانده ام و با روزگار سعی در سازش دارم. 
حدود 10 سال قبل باز درگذر از همان مکان، به یاد ایام نوجوانی خود با 
خاطرات فراموش نشدنی آن دوران افتادم. این بار به قول شهریار صاحب 
خانه کوچ کرده، اما خانه در جایش باقی بود. دفتر هواپیمایی منتقل شده 
بود و جای خالی اش با خاطرات قبلی و سکوت رازدارش برای بار سوم 
توجهم را به خود جلب کرد و بی درنگ وارد کادر دوربینم گشت و لیکن 
نمای هتل گسترش با همان عظمت آن سال ها همچنان پابرجا بود. با 

خود گفتم: یادش بخیر.
چند عکس مختلف هم از نمای هتل گسترش که آن زمان بلند مرتبه ترین 
ساختمان در تبریز بود گرفته ام که وقتی حاال مقایسه می شود می بینیم 
که شهر تبریز چقدر تغییر کرده، احداث روگذر، احداث ساختمان های 
بلند مرتبه دیگر در کنار هتل و چهارراه آبرسان و حتی مدل مغازه ها و 

نوع تیپ و لباس مردمان

 فرق بین عکاسی در دوران قبلی و امروز چه بوده؟
انگیزه ها فرق می کرد. شاید در ابتدا نمی دانستم که با چه انگیزه ای 
عکاسی را آغاز می کنم ولی بعدها که فکر می کنم، می بینم به مسیر 
دیگری وارد می شویم. من در تبریز به عنوان یك عکاس مثبت شناخته 
شده ام. کار عکاسی به گونه ایست که باید مدام درحال تغییر باشیم و 
ممکن است از سبکی به سبك دیگر تغییر پیدا کنیم. کاری را که قبال 
می توانستیم، انجام بدهیم را دیگر نمی توانیم انجام دهیم. مثال اولین 
عکس قلعه بابك را در سال 72 منتشر کردم، در هر حال امروز می بینم 
که در دنیای دهکده جهانی و فضای بزرگ مجازی با چه نیتی شروع 
کردیم و اکنون به کجا رسیده ایم. موقعیت ها را در جامعه می بینیم ولی 

تعهد کاری وجود ندارد. 

  معنی عکسبرداری ممنوع چیست؟
با توجه به اینکه امروز دنیا، دنیای مجازی است و تمامی عکس ها از 
طریق ماهواره ها منتشر می شوند؛ جمله "عکسبرداری ممنوع" معنی 
ندارد. درواقع یکی از مشکالت عکاسی اینست که واقعیت را عکسبرداری 
می کند و ما نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم چرا که مصورترین تاریخ، 

عکس است.
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احسان خرمی
دوم ابتدایی

امیر علی ادیب
اول ابتدایی

شکوفایی مرزهای دانش و تسخیر قله های علم و تخصص در دستان شما فرزندان ایران زمین است که 
امروز در عرصه های درس و تحصیل حاضر می شوید تا آنچه را برای زندگی سعادتمند فردایتان نیاز دارید 
بیاموزید و به نسل های بعد از خود نیز آموزش دهید. شما فرزندان گروه صنعتی پارس ساختار که امروز 
عزمتان را برای رسیدن به قله های دانایی راسخ کردید پشتوانه های محکم توسعه و پیشرفت کشور هستید.

برای رسیدن بهتر شما به اهدافتان سعی کردیم تا همیشه مسیرتان را هموار سازیم و مشوقتان باشیم 
چراکه امید داریم شما فرزندان آگاه امروز سرمایه های ارزشمند فردای سرزمینمان هستید.

فرزندان ممتاز کارکنان
 گروه صنعتی پارس ساختار

جلیل نواده اباذر
مدیرعامل و رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

45

نازلی بخشی زاده
اول ابتدایی

رهاعباسعلی زاده
دوم ابتدایی

النا حیدرزاده
دوم ابتدایی

رادین علیپور
دوم ابتدایی

اسما رزاق زاده
سوم ابتدایی

مبین جبلی حسن
دوم ابتدایی

محدثه مهدی زاده
دوم ابتدایی

شایلین لیل آبادی
اول ابتدایی

مارتیا جاویدفر
اول ابتدایی

عطا محمدزاده
اول ابتدایی

محمدمهدی 
عبدحافظ

اول ابتدایی
هستی بخشی زاده

دوم ابتدایی

تارا توفیق
اول ابتدایی

آیسل ابراهیم نژاد
اول ابتدایی

امیرمهدی عبادی
چهارم ابتدایی

محمدمهدی هاشمی فر
چهارم ابتدایی

الین لیل آبادی
چهارم ابتدایی

عرفان فرخی
چهارم ابتدایی

آسنا بابایی
سوم ابتدایی

زهرا ابهریان
سوم ابتدایی

آنیالر اصغران
سوم ابتدایی

علی اصغر قدرتی
سوم ابتدایی

علیسا جانانی
سوم ابتدایی

امیرعلی بخشی زاده
سوم ابتدایی

امیررضا ترابی
سوم ابتدایی

علیسا خوش زرع
پیش دبستانی

محمدمهدی شهسواری 
پیش دبستانی

علیسان عباسپور
پیش دبستانی

امیرحسین دژکام
اول ابتدایی

ثنا محمدپور
پیش دبستانی

امیر محمدحسین زاده
سوم ابتدایی

مهشید صدیق اعتقاد
دوم ابتدایی

فاطمه امامی
سوم ابتدایی

الیسا رضالو
اول ابتدایی

آیسو محمدزاده
اول ابتدایی

محیا سلمانی
سوم ابتدایی

رادین فروتن
سوم ابتدایی

آیهان حیدرزاده
پیش دبستانی

محیا سیفی
پیش دبستانی

ابوالفضل قربانی
پیش دبستانی

امیرعلی عباسعلیزاده
پیش دبستانی

آیدین فیضی
پیش دبستانی

نیما  رشیدی
چهارم ابتدایی
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محنا پروینی آذر
چهارم ابتدایی

الینا تقوی
پنجم ابتدایی

امیررضا  زیباساز
پنجم ابتدایی

حدیث مولویان
ششم ابتدایی

جواد امیرلو
هفتم متوسطه

زهرا قراری
هفتم متوسطه

زهرا فرشبافی
هفتم متوسطه

مهدی اسماعیلی پور
هفتم متوسطه

رکسانا اصغری 
هفتم متوسطه

امیرحسین کریم پور
هفتم متوسطه

مبین معادی
ششم ابتدایی

ملینا دژکام
پنجم ابتدایی

آیلین دانی
ششم ابتدایی

محمدحسین خلیل زاده

پنجم ابتدایی
الینا ولی پور
ششم ابتدایی

مبینا کارگرپور
ششم ابتدایی

احسان جبلی
پنجم ابتدایی

طاها محمدپور
پنجم ابتدایی

عرفان جبلی
نهم متوسطه

امید صدیق
دهم متوسطه

کوثر بخشی زاده
دهم متوسطه

مبینا فرشبافی
دهم متوسطه

هدیه عبدحافظ
یازدهم متوسطه

امیرحسین آریائی نژاد
نهم متوسطه

سویل بخشی
دهم متوسطه

پیمان رضایی
هشتم متوسطه

حسن فرشبافی
هشتم متوسطه

رقیه حمیدی
هشتم متوسطه

سپیده نجاتی
هشتم متوسطه

ثمین قربان نژاد
هشتم متوسطه

میالد هادی
هفتم متوسطه

علیرضا نعمتی
هفتم متوسطه

ارتمیس صالحی 
پنجم ابتدایی

حسین شکرگزار
پنجم ابتدایی

امیرعلی آریائی نژاد
پنجم ابتدایی

حسین فرشبافی
دانشجو

آیدا حسینی
دانشجو

زهرا جعفری 
دانشجو

فاطمه جعفری 
دانشجو

زینب نجاتی
دوازدهم متوسطه

میرعرشیا حسینی
هفتم متوسطه

مهدی عباسعلی زاده
ششم ابتدایی

معصومه اسماعیلی پور
یازدهم متوسطه

هلیا علیپور
هشتم متوسطه

صدرا آژیری
پنجم ابتدایی

مهدیه اصغری
دانشجو

فرهام زریاب
دوازدهم متوسطه

محمدرضا نعمتی
دوازدهم متوسطه

محمد پروینی
پنجم ابتدایی

حسین جبلی
هفتم متوسطه

زهرارنجبرآذربایجان
ششم ابتدایی

فائزه فرشبافی
دوازدهم متوسطه

مهدی جابری
نهم متوسطه

میالد کارگر پور
دانشجو

امین فیضی
دانشجو

زهرا نادری
دانشجو

پویا سلمانی
دانشجو

احسان ابراهیم نژاد
پنجم ابتدایی

آیلین دهقان نژاد
پنجم ابتدایی

پارسا بهرنگ
پنجم ابتدایی

آروین پوربابا
پنجم ابتدایی
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چهار ساله شدیم. البته نه به همین راحتی که در سه کلمه و یك نقطه جمع شد، بلکه با اراده ای پوالدین، 
خون دل خوردیم و رنج ها کشیدیم. شاید اگر همکارانم بجای روابط عمومی و کار در نشریه، در واحد 
دیگری بودند حداقلش این بود که ساعت کاری مشخصی داشتند!! اما آن ها نیز در کنار من ماندند تا با هم 
ادامه دادیم و البته هنوز در اول راهیم و باید با صالبت و خستگی ناپذیری ادامه دهیم. با هر عینکی و از 
هر زاویه ای به ما نگاه کنید هیچ تعریفی جز عشق به این صفحات مطهر و عزیز که بیانگر و وصف کننده 
همت و تالش شما همکاران عزیزمان در واحد های مختلف گروه صنعتی پارس ساختار مشغول هست ما 
را برای ماندن و نوشتن ترغیب نمی کند چرا که هنوز راه طوالنی مانده است برای نوشتن از دستاوردها و 

موفقیت های بی شمار گروه صنعتی پارس ساختار.
رسم است که در سالروز تولد بهترین اتفاقات را برای آن فرد آرزو می کنیم؛ آرزوی سالمتی، طول عمر و 
عاقبت به خیری، امروز هم سالگرد تولد »پانار« است. در واقع بهتر است بگویم سالگرد انتشار اولین شماره 
نشریه پانار. نشریه ای که نامش برگرفته از پارس ساختار است و با شعار تالش و ایستایی با وجود فراز و 
نشیب های فراوان همانند نهالی تازه ولی با ریشه و محکم هرگز از حرکت نایستاده و با طی کردن مراحل 
رشد و تکامل به نشریه ای با کارنامه  قابل قبول به اذعان مخاطبانش تبدیل شده و هنوز هم امیدهای 

زیادی به آینده ای روشن و پرفروغ دارد. 
از روز اول عهد بستیم تا انعکاس تالش و همت شما غیورمردان گروه صنعتی پارس ساختار باشیم و با 
نگاهی برابر فرصتی برای معرفی بیشتر و پلی بین همه کارکنان شرکت های تابعه گروه صنعتی پارس 
ساختار باشیم تا به معنای واقعی کلمه خانواده بزرگ پارس ساختار را در اول هر فصل از طریق نوشتارهای 
مختلف و قاب دوربین ها در کنار هم به نظاره بنشینیم و در طی این سیزده شماره ای که امروز در دستان 

شما نشسته است بر آن عهد استوار ماندیم و در ادامه راه نیز هدفی جز این نخواهیم داشت.
در این میان نباید از تالش و حمایت مدیریت ارشد گروه صنعتی پارس ساختار، جناب آقای مهندس اباذر 
که دلسوزانه همانند پدری مهربان حامی این نشریه و کارکنانش هستند، غافل ماند و البته نقش بزرگوارانه 

و هدایت های داهیانه جناب آقای دکتر اباذر و برادر عزیزم جناب آقای رنجبر. 
هر چند با گذشت سال ها، زندگی و بالطبع اطالع رسانی به سمت آنالین شدن قدم برداشته و آدم ها به  
فضای مجازی و دریافت اخبار به شکل مختصر عادت کرده اند، اما هنوز هم بی شمارند افرادی که لذت 
ورق زدن نشریه و خواندن مطالب مفصل و متنوع آن را همراه با نوشیدن یك فنجان چای به چشم 
دوختن به صفحه مانیتور تلفن همراه و خواندن اخبار کوتاه و البته گاه غیرموثق ترجیح می دهند که ما نیز 
تالش کردیم به موازات اطالع رسانی در شبکه های اجتماعی و وب سایت شرکت های تابعه گروه صنعتی 
پارس ساختار و سایت اطالع رسانی گروه، برای ارائه اخبار و گزارش های تفصیلی، جسورانه و خستگی 
ناپذیر بی وقفه در این سه سال گذشته نشریه پانار را آماده و به دستان پر مهر شما برسانیم و اعتقاد راسخ 
داریم بیان تالش و همت شما بزرگواران در جای جای گروه صنعتی پارس ساختار و کسب موفقیت های 

بی شمار نه در قالب یك نشریه می گنجد و نه در قالب خبر و عکس .....
خوانندگان عزیز و همکاران گرامی، نشریه پانار در حالی چهارمین بهار زندگی خود را آغاز می کند که 
می خواهیم ماندگارتر بمانیم. با همراهی شما، سپاس بی دریغ مان را تقدیم می کنیم و می خواهیم همچنان 

ما را از همراهی و اعتمادتان بی بهره نسازید. 
و آخر سخن، ضمن تشکر از مخاطبان که بزرگترین مشوقان ما بوده اند، از همکارانم در بخش های مختلف 
که با ارایه مقاالت، تحلیل ها و نوشته های خود در طول سال به ما کمك کردند و همکارانم در بخش 
گرافیك و صفحه آرایی نشریه که بسیار حرفه ای هستند و دوستان و همکارانمان در بخش چاپ و توزیع 

نشریه که در زنجیره کار، وظیفه ای بس مهم برعهده دارند قدردانی و دست مریزاد می گوییم.
امیدواریم در سال جدید با خبرها و گزارش های بهتر و جذاب تر از ادامه روند موفقیت آمیز در همه 
شرکت های تابعه گروه صنعتی پارس ساختار بتوانیم میهمان کانون گرم خانواده های شما عزیزان باشیم.

سالگرد تولد یک اراده
وحید خوش زرع

مدیر روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار
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دریاب دمی که با طرب میگذرد این قـافلـه عـمر عـجـب میـگـذرد  
پیش آر پیاله را که شب میگذرد            ساقی غم فردای حریفان چه خوری 
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دفرت مرکزی گروه صنعتی پارس ساختار: تربیز - چهارراه آبرسان، دپارمتان اداری هتل گسرتش تلفن: 041-3166
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