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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 
 Venlo ارس آغاز کرده است. این طرح شامل احداث گلخانه های مدرن شیشه ای طرح
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.

هتل گسترش تبریز
وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار



وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
میراث فرهنگی از جمله سرمایه هایی است که اهمیت آن طی سال های اخیر بیشتر مورد توجه همگانی، 
متخصصین و مسئولین در مقیاس های محلی، منطقه ای ملی و جهانی قرار گرفته و گنجینه ای از تجارب، 
فنون، دانش و هنر گذشتگان برای استفاده نسل حاضر و آیندگان است. امروزه میراث فرهنگی از این منظر 

نیز اهمیت دارد که ما به عنوان امانتداران فعلی وظیفه انتقال آن را به نسل های آینده بر عهده داریم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی(:
امسال یک زمینه خوبی )از سال گذشته( برای شکوفایی جهش تولید وجود دارد که از این بایستی حداکثر 
استفاده را کرد. باید این حرکت با جدیت دنبال شود و به طور عمده حمایت های قانونی، دولتی و حکومتی 
از همه سو نسبت به جهش تولید انجام گیرد. چه این دولت تا وقتی که بر سرکار است، چه دولت آینده 
از اول استقرار بایستی همت خودش را بر این قرار بدهد که موانع را برطرف کند و حمایت های الزم را 
انجام بدهد. ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت های الزم را انجام بدهیم و مانع ها را از سر 

راه تولید برداریم.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران:
در این هشت سال، علی رغم اینکه همواره از نظر منابع مالی در تنگنا بودیم، گام های بزرگ و تاریخی در 
توسعه ی زیرساخت های مورد نیاز توسعه کشور برداشتیم. در این هشت سال، کشاورزی و صنعت و بخش 
خدمات ما مسیر تکامل و بلوغ را طی کردند. این تجربه به ما نشان  داد که ملت ایران قادر است در دوره ی 
گشایش و شکوفایی، در دهه ی اوِل قرن پانزدهم، به ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار و رشد اقتصادی 

پایدار دست یابد. بی تردید، این هدف در دسترس ملت ماست.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو:
اگر همه تالش ما این است تا آنچه دشمنان براي فروپاشي اقتصادي کشور طراحي کرده اند، رخ ندهد باید 
بیش از آن تالش کنیم. در حال حاضر اصلي ترین دغدغه دولت مسائل اقتصادي است. همه تالش شان را 
مي کنند تا عبور نسبتا کم مشکلي از این مقطع داشته باشیم. امیدوارم جامعه جهاني هم به این موضوع 
برسد همان طور که برخورد نظامي با ایران موثر نبود، شیوه جدید جنگ اقتصادي با مردم ایران هم نتیجه 

نخواهد داد.

علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت:
در راستای تحقق شعار سال بسته پیشنهادی وزارت صمت آماده شده و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع 
تولید برای تعامل با استانداران در راستای رفع مشکالت واحد های صنعتی آمادگی دارد و اختیاراتی در این 
خصوص به استانداری ها داده شده است، همچنین در حوزه مانع زدایی، موضوعاتی که مربوط به برخی 

دستگاه های دیگر است را نیز مطرح کردیم که می تواند در حوزه تولید گشایش ایجاد کند.

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی: 

وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تولید اقالم معیشتی مردم را بر عهده دارد، در پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 
جهش تولید را در همه بخش ها به مدد الهی تحقق می بخشد. امسال مقرر شد ما در وزارت جهاد کشاورزی 
با تولیدکنندگان نشست  های بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم موانع در مسیر تولید را شناسایی کرده و رفع 

کنیم و از بخش تولید حمایت کنیم.

  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
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با احترام
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 و هر چیزی غیر از آن 
رفتنی ست!
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امضای پژوهشگاه نیرو 
پای برج های تک پایه خود 
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تایید رعایت کامل 
استاندارد های فنی، کیفی
 و پروتکل های بهداشتی 

در هتل گسترش تبریز

سال 1399 با تمام دشواری ها به پایان رسید و بهار 1400 سر برآورد تا این تغییر فصل، نویدبخش تحول در احوال ها باشد. همواره ما 
در زندگی با انتخاب های مختلفی روبرو هستیم که می تواند در برخی موارد آثار این انتخاب سال های سال در زندگی ما نمود پیدا کند. 
سال 1400 با انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا آغاز شده و امید است که نتیجه این انتخاب ها و تمرین 

دموکراسی و حضور در پای صندوق های رای منجر به یک ایران قدرتمند در تمام زمینه ها شود.
تردید و اختالف نظری بر سر این گزاره وجود ندارد که »حال اقتصاد ایران مساعد نیست«. این بار مسئوالن نیز با اقتصاددانان و فعاالن 
اقتصادی هم نظر هستند که ایجاد تغییر در گردش امور اقتصادی را نمی توان بیش از این به تاخیر انداخت. سه سال رکود متوالی در 
آخرین سال های دهه 90 شرایط نامساعدی را رقم زده است؛ به ویژه آنکه این رکود با تورم همراه بوده و طبقات محروم و آسیب پذیر 

جامعه را به چالشی جدی گرفتار ساخته است. 
در ادامه نامگذاری سال های اخیر، امسال نیز مقام عظمای والیت حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص توجه به اهمیت مسائل 

اقتصادی و تولید داخلی سال 1400 را سال "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" نام گذاری کردند.
اکنون دیگر در کشور ما اهمیت تولید و حمایت از تولید داخلی بر کسی پوشیده نیست و قطعا برای تحقق شعار سال 1400 باید 
رویه های تازه ای در نظر گرفته شود و اهتمام جدی در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید به کار بسته شود. قسمتی از ظرفیت های 
ایجاد شده در همه بخش های اقتصادی اکنون به دالیل مختلف مانند کمبود مواد اولیه، دستکاری مکرر قیمت ها توسط دولت ها و در 
نتیجه از بین رفتن انگیزه تولید، نیاز فراوان به سرمایه در گردش و عدم پشتیبانی نظام بانکی برای تامین آن به هزینه معقول و غیره 
بالاستفاده مانده است. به رغم تمام تاکیدات مقامات عالی کشور بر حمایت از تولید ملی در سال های گذشته، همچنان این بخش با 
مشکالت و موانع زیادی مواجه است. توجه چندباره مقام معظم رهبری بر مسئله تولید که این بار با اشارات مستقیم به »پشتیبانی« و 
»مانع زدایی« همراه شده است، مایه دلگرمی فعاالن اقتصادی و نشانه شناخت دقیق ایشان از مهم ترین مسائل اقتصاد ایران است. به 

راستی که تحقق شعار سال، تمنای همیشگی بخش خصوصی است.
فعاالن اقتصادی که در خط مقدم مبارزه با تحریم و همچنین آثار اقتصادی کرونا قرار دارند، می دانند که اثرات ناشی از این دو پدیده، 
سخت ترین فشارها را بر تولیدکنندگان وارد کرده است و فضای اقتصاد کالن کشور را هم تحت تاثیر قرار داده است که برای استفاده 
کامل از ظرفیت اقتصادی کشور رفع آن ها گریزناپذیر است. اما بخش مهمی از خواست های فعاالن بخش خصوصی بر پشتیبانی و 

کاهش موانع در بخش هایی است که در ید اختیار نهادهای مسئول و قوای سه گانه است.
آنچه بارها از سوی فعاالن میدان تولید به تصمیم گیران و سیاست گذاران گوشزد شده، رفع موانع تولید و تالش برای بهبود محیط کسب 

و کار است. پشتیانی از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، راه و روش مشخصی دارد که تحقق آن نیاز به خواست واقعی مسئوالن دارد.
در گروه صنعتی پارس ساختار پشتیبانی از تولید و موانع زدایی به معنای کامل کلمه در بخش درون سازمانی به تحقق رسیده است. 
همه همکارانم در گروه به تاسی از مدیریت ارشد این مساله را به خوبی درک کرده اند که بایستی یک دل و متحد برای حمایت از تولید 
در گروه صنعتی پارس ساختار با پشتیبانی از هم برای کنار زدن موانع تالش کنند تا در نهایت کنار هم به هدف نهایی خود برسیم 

و این موضوع اصل فعالیت کارکنان گروه می باشد چرا که مهم ترین ابزار در کارآمدی یک مجموعه وحدت و همدلی کارکنان است.
در این شماره از نشریه پانار گزارش خواندنی از تالش و موفقیت همکارانمان در شرکت پارس ساختار و اجرای موفقیت آمیز تایپ تست 
برج تک پایه خود ایستای بتنی در آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نیرو را خواهید خواند، همچنین گزارش هایی از ورود گروه صنعتی پارس 
ساختار در فعالیت های معدنی، عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز در کنار تولید پیوسته ورق 
گالوانیزه و تامین مواد اولیه صنایع مختلف، تالش و کوشش تعطیل ناپذیر همکاران پرتالشمان در خدمت دهی به میهمانان و مسافرین 
در هتل گسترش که توانسته اند عنوان برترین هتل از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور را نیز کسب کنند، فعالیت های مختلف 
شرکت کشت و صنعت مانارام ارس و تالش و پشتیبانی شرکت بازرگانی آشنارام برای حمایت از این شرکت ها در کنار خبرهای مختلفی 
از فعالیت های گسترده شما همکاران عزیزم در جای جای این کشور زرخیز نشان از حرکت چرخ های تولید و خدمت در این گروه 

صنعتی دارد چرا که ما همچنان شعار "پارس ساختار، نماد تالش و ایستایی" را سر لوحه کار تیمی خود می دانیم.

تحقق شعار سال، تمنای همیشگی بخش خصوصی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و سربلند ایران!

حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات ۲۸ خرداد، صفحه ی درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه ی عواملی که هریک به گونه ای 
می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر چشم نواز اجتماعات شما در مراکز رای گیری در سراسر کشور، نشانه آشکاری از عزم راسخ و 
دل امیدوار و دیده ی بیدار بود. پیروز بزرگ انتخابات ۲۸ خرداد، ملت ایران است که یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های مزدور دشمن و وسوسه ی 

خام اندیشان و بدخواهان، قد برافراشت و حضور خود در قلب میدان سیاسی کشور را نشان داد. 
نه گالیه از دشواری معیشت طبقات ضعیف، نه دلتنگی از تهدید بیماری فراگیر، نه مخالف خوانی هایی که با انگیزه دلسرد کردن مردم از ماه ها پیش 
آغاز شده بود و نه حتی برخی اختالالت در جریان رای گیری در ساعاتی از روز انتخاب، هیچ یک نتوانست بر عزم ملت ایران فائق آید و انتخابات 

مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را دچار مشکل سازد.
اینجانب جبهه سپاس بر خاک میسایم و خداوند علیم و قدیر را بر توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و نظر رحمتی که بر ایران و جمهوری اسالمی 
افکند، شکر بی پایان می گزارم. به ملت ایران شادباش می گویم و به حضرات محترمی که با انتخاب مردم به مسئولیت واالی ریاست جمهوری یا 
عضویت شوراها در سراسر کشور دست یافته اند، همراه با عرض تبریک، قدردانی از این ملت باوفا و پایبندی کامل به وظایفی را که در قانون برای 

آنان شمرده شده است، یادآوری می کنم. فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت را قدر بدانید و انگیزه های خدایی را همواره مد نظر داشته باشید.
الزم می دانم از شورای محترم نگهبان و وزارت کشور و دستگاه های حافظ امنیت و سالمت و رسانه ی پرتالش ملی و نامزدهای محترم و همه ی 

کسانی که به نحوی به این آزمون بزرگ کمک کرده اند تشکر کنم.
به حضرت ولی اهلل االعظم ارواحنا فداه که صاحب اصلی این کشور و این نظام است سالم عرض می کنم و درود می فرستم، علو درجات امام عزیز که 

سلسله جنبان حرکت عظیم ملت ایران بود و شهیدان واالمقام را که برترین افتخارات کشورند، از خداوند متعال مسالت می کنم.

رهبر معظم انقالب : 
پیروز انتخابات

 ملت ایران است
پیروز  فرمودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بزرگ انتخابات 28 خرداد، ملت ایران است 
که یکبار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های 

مزدور دشمن قد برافراشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، در پی حضور حماسی و شورانگیز ملت 
بزرگ ایران در انتخابات ۲۸ خرداد، رهبر معظم 
انقالب اسالمی در پیامی، پیروز بزرگ انتخابات 
را ملت ایران دانستند و با تاکید بر اینکه نه گالیه 
از دشواری معیشت، نه مخالف خوانی ها با انگیزه 
تهدید  مانند  عواملی  نه  و  مردم  کردن  دلسرد 
بیماری فراگیر و برخی اختالل ها در آغاز ساعات 
اخذ رای نتوانست بر عزم ملت فائق بیاید، خطاب 
ریاست  واالی  مسئولیت  در  مردم  منتخبان  به 
فرصت  گفتند:  شوراها،  عضویت  یا  جمهوری 
و  بدانید  قدر  را  ملت  و  به کشور  خدمت گزاری 
انگیزه های خدایی را همواره مد نظر داشته باشید.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

سید ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران شد

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب مردم ایران در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه ای ضمن تشکر از مردم ایران 
برای حضور پر شور در این دوره از انتخابات گفت: در دولت جدید همه 
تالش خود را برای باز کردن گره های کشور به ویژه در زمینه مشکالت 

معیشتی مردم به کار خواهیم بست.
در بخشی از بیانیه حجت االسالم رئیسی آمده است:

مردم عزیز ایران، انتخابات ۲۸خرداد مظهر خداباوری، مردم باوری و 
خودباوری ملی و جشن بزرگ سیاسی شما در گام دوم و آغاز قرن 
نو بود که در ایام میالد امام رئوف علیه السالم متجلی شد. امروز روز 
مهربانی و بردباری و روز اتحاد، رفاقت و همدلی است. منتخب این 
انتخابات بر اساس قاعده مردم ساالری دینی، منتخب همه ملت و خادم 
همه جمهور است. چه آنانی که بنده را برگزیدند و چه عزیزانی که به 
نامزدهای محترم دیگر رای دادند و چه آنانی که به هردلیلی در پای 

صندوق های رای حاضرنشدند.
اینجانب؛ خلق این رویداد مبارک را به محضر امام عصر»عج«، رهبر 
عزیز و فرزانه انقالب اسالمی که با تدابیر داهیانه خود، دل های مردم 
را برای حضور در این صحنه هدایت کردند، تبریک و تهنیت عرض 
می نمایم و دست یکایک مردم را به خاطر خلق این حماسه بزرگ به 
گرمی می فشارم و پیروز این جلوه گری و درخشش جهانی را ملت 
بزرگ ایران میدانم که همچنان آرمان های متعالی انقالب اسالمی، از 
عدالت طلبی و استقالل خواهی تا آزادی جویی و عزت مندی را در 

تارک خواسته های به حق خود با رای شان فریاد می زنند.
ملت ایران؛ شما به عهد خود با صداقت وفا کردید و امروز نوبت این 
بنده خدا و خادم شماست که به عهدی که با شما بسته ام وفادار بمانم 
و لحظه ای در خدمت به شما، کوتاهی نکنم. بدون تردید در این مسیر 

نیازمند همراهی، دلسوزی و دعای خیر همیشگی شما هستم.
مردم عزیز ایران

آنچنان که در این انتخابات مستقل وارد شدم، به پشتوانه آراء باال و 
اعتماد کم نظیر شما، انشاءاهلل دولتی پرکار، انقالبی و ضدفساد را تشکیل 
می دهم و به سوی بسط عدالت، به عنوان ماموریت محوری انقالب 
اسالمی حرکت خواهیم کرد و تمام ظرفیت های دولت را برای ایجاد 

نهضت بزرگ خدمت به ایرانیان عزیز به کار خواهیم بست.
الزم می دانم از همه نامزدهای محترم، چه آنانی که به هر دلیلی تا 
انتهای رقابت باقی نماندند و چه کاندیداهایی که تا روز آخر با حضورشان 
گرمی بخش انتخابات بودند قدردانی نمایم و ان شاء اهلل از دیدگاه های 

ارزشمندشان برای تدبیر امور استفاده خواهم کرد.

سوابق مدیریتی و اجرایی ابراهیم رئیسی
حجت االسالم والمسلمین رئیسی از سال 13۵9 و با حضور در جایگاه 
دادیاری شهرستان کرج به عرصه مدیریت قضائی وارد شد و چند ماه 
بعد با حکم دادستان کل انقالب، شهید آیت اهلل قدوسی، دادستان کرج 
شد. موفقیت ایشان در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر موجب شد 
تا در سال 1361، همزمان با دادستانی کرج، مسئولیت دادستانی شهر 
همدان نیز به وی محول شود. حضور همزمان وی در این دو مسئولیت، 
سه الی چهار ماه ادامه داشت و از سال 1361 تا 1363، به مدت 3 سال 
به عنوان دادستان استان همدان خدمت کرد. ابراهیم رئیسی در سال 

1364 عهده دار سمت جانشینی دادستان انقالب تهران شد.
رئیسی در سال 136۷، مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی )ره( قرار 
گرفت و احکام ویژه )1 و ۲ و 3( و مستقیمی برای رسیدگی به مشکالت 
قضائی در برخی استان ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل 

از ساختار قوه قضائیه، از بنیانگذار انقالب اسالمی دریافت کرد.
بعد از رحلت حضرت امام )ره( حجت االسالم والمسلمین رئیسی با حکم 
مرحوم آیت اهلل یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان تهران 
منصوب شد و از سال 136۸ تا 13۷3 به مدت پنج سال این مسئولیت 
را برعهده داشت؛ سپس در سال 13۷3 به ریاست سازمان بازرسی کل 

کشور منصوب شد و تا سال 13۸3 عهده دار این سمت بود.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی از سال 13۸3 تا سال 1393، به 
مدت 10 سال معاون اول قوه قضائیه بود. وی در اسفند 1394، با حکم 
رهبر معظم ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد؛ او پیش از 

آستان قدس، تولیت امامزاده صالح را بر عهده داشت.
ابراهیم رئیسی در ۲3 مرداد 1396 با حکم آیت اهلل خامنه ای مقام 
به عضویت در مجمع تشخیص  پنج سال  به مدت  معظم رهبری 
مصلحت نظام منصوب شد و همچنین با حکم ایشان به مدت 10 سال، 
عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود. حجت االسالم رئیسی 
در 16 اسفند سال 139۷ با حکم رهبر انقالب به عنوان رئیس قوه 
قضائیه منصوب شد رئیسی در سال 13۸۵، از استان خراسان جنوبی 
با نظر مثبت بیش از ۸0 درصد مردم این استان وارد مجلس خبرگان 
شد، وی دو سال پس از حضور در این مجلس، با رای خبرگان ملت به 
عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شد؛ در دوره پنجم مجلس خبرگان 
رهبری نیز با کسب اکثریت قاطع آرا، برای دومین بار به عنوان نماینده 
مردم خراسان جنوبی برگزیده شد و در انتخابات داخلی سال گذشته 
این مجلس با رای نمایندگان به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان 

رهبری انتخاب شد. 

رئیسی منتخب مردم ایران در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:

دولتی پرکار، انقالبی و ضد فساد
 تشکیل خواهم داد
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زمانیکه انسان قدم در دنیا می نهد و جهان خود را برای اولین بار تغییر می دهد گرچه 
نمی داند، برای چه تن به این شدن، داده است. لکن به حکم غریزه، آغازین اقدامات خود 
را با حرکت، تالش و پویایی مزیّن می کند. دست و پا می زند، گریه می کند و جستجو 
می کند. شاید یک نگاه سطحی این اعمال را همان غریزه انسانی جهت جستجوی برای 
رفع نیاز تلقی کند. اما نگرشی عمیق این ها را یک نماد خواهد شناخت. انسان در کسوت 
یک نوزاد تنها نیازش آشامیدن شیر مادر است. پس از همان لحظه تولد جهت برآوردن این 
نیاز اساسی تالش و پویایی را سرلوحه امور خود قرار می دهد. اصطالحاً در لسان علم برای 
اینکه نوزاد را زنده فرض نموده و برایش حقوق یک انسان را بار نمایند از عبارت استهالل 
بهره می برند. استهالل، اول گریه کودک پس از تولد است که این تالش وی برای برآوردن 
نیازش را نشان حیات و زنده بودنش قلمداد می کنند و از همان لحظه ی اولین گریه، یا به 
عبارتی تالش برای ماندن و حرکت برای پویایی، حقوق انسان را بر این مخلوق الهی متصور 

می شوند.
به تعبیر بنده که سعی کرده ام تمام عمر خود را با تالش و پویایی سپری کنم استهالل 
بدین معناست که انسان در مسیر زندگی محکوم به تالش جهت تامین نیازهای خود و 
اطرافیانش است حال این نیازها گاه مادیست و گاه معنوی. مسلماً نیاز یک نوزاد، یک 
کودک، یک نوجوان، جوان، میانسال و کهنسال متفاوت از هم و مستلزم تالش هر مرحله 
جهت دست یازیدن به آن می باشد. به تعبیر منابع دینی، علمی و جامعه شناسی در این 
مسیر بخاطر اختالف انسان ها در خلقت در مقام مقایسه جنسیتی، قومیتی، ملیتی، توانایی 
و استعدادهای فردی، برخی انسان ها از جانب خالق پیشرو و رهبر قرار داده می شوند که 
بالتبع مسئولیت ایشان نسبت به هم نوعان و اطرافیانشان افزون تر خواهد بود. اینان نه تنها 
مسئول تمهید امور برای تامین نیازهای خود می باشند بلکه وظیفه ای دیگر برای تسهیل، 

ایجاد و تشریک زمینه های الزم جهت تامین نیازهای اساسی دیگران نیز دارند.

اینکه منظور نظر بنده از نیاز اساسی 
انسان هم مادی و هم معنویست بخاطر 
مبرهن و واضح و بدیهی بودن آن، مورد 
تاکید قرار نمی دهم. چه، سال هاست 
در مجادله علماء و دانشمندان کالم و 
فلسفه نگاه غالب مادی به بشر مطرود 
که  داریم  اذعان  همگان  و  گردیده 
با  انسان مادی تفاوت چندانی  صرف 

ذات حیوانی ندارد. 
»نزدیک  خاتم  پیامبر  فرموده ی  به 
است که فقر تبدیل به کفر شود« پس 
مسیر رسیدن به تمامی خواسته ها و 
تامین مادی  از  به آن  ها صرفاً  وصول 
انسان عبور می کند. آسایش و آرامش 
اولی  که  است  انسان  اساسی  نیاز  دو 
تامین حداقل  با  یعنی آسایش صرفاً 
نیازهای مادی انسان برآورد می شود و 
آرامش از مسیر همین ایجاد آسایش 
دست یافتنی تر می نمایاند. چه، مسلماً 
نیازهای  حداقل  که  انسانی  قاطبه ی 
اولیه خود و خانواده اش را تامین نموده 
است با خیالی آسوده تر سراغ نیازهای 

معنوی خواهد رفت.
قصد  کوتاه  چندان  نه  مقدمه  این  با 
داشتم به این نقطه اساسی دست یازم 
که ما به عنوان سر گروه اطرافیان و 
خانواده ی خود، به عنوان رهبر و پیشرو 
نه  زیاد،  یا  اندک  چند  هر  گروهی 
تنها در قبال شخص خود در راستای 
نیل  تسهیل  و  مادی  نیازهای  تامین 
به تالش  نیازهای معنوی محکوم  به 
یعنی  ایشان  بلکه  هستیم  پویایی  و 
اطرافیان و خانواده نیز نیازمند راهبری 
و تالش روزافزون ما هستند و همین 
است که مسئولیت و وظیفه ی ما را در 
قبال جامعه مان دو چندان و حساس 
می کند. عقیده شخصی ام بر این امر 
هر  بر  منان  خداوند  که  است  استوار 
که در عالم نظر داشته باشد او را رهبر 
و پیشوای هر چند گروهی اندک قرار 
می دهد پس بیایید از اینکه در کنار هم 
در قالب یک گروه صنعتی با تالش و 
را  از جامعه  حرکت و پویایی بخشی 
رهبری می کنیم بر خود ببالیم و در 

مقام پاسخگویی به این لطف و مرهمت الهی که مشمول حالمان گردیده است بر تالش 
و کوشش خود بیافزاییم.

آنچه از گذشته خود به یاد دارم؛ به لطف خداوند سعی کرده ام تمام لحظات عمرم 
را با تالش و کوشش بگذرانم و لحظه ای از آموختن و بکار بستن آموزه ها و عملیاتی 
نمودنشان جهت ایجاد بستر های اشتغال زایی و سرمایه گذاری باز نمانم. تاسیس یک 
شرکت تولیدی، پیمانکاری )پارس ساختار( با پشتوانه فردی و البته الهی با دستان خالی 
اما همت عالی کمترین گواه بر این امر است. انجام پروژه هایی سخت اما موفق در میان 
دشت ها و کوه ها که امروز ایستایی و پایداری شان نشان از دست هایی همکار و ایده هایی 
ناب می باشد در کنار این حس زیبای درونی که خداوند اراده کرده بود تا جمعی از 
بندگانش را از محل فعالیت های گروهی ما رزق و روزی دهد همواره آرامشی عمیق و 

البته عزمی راسخ را در وجودمان نهادینه کرده و می کند.
اما آنچه در حال حاضر می بینیم، به لطف خداوند قطاری صنعتی و علمی بر روی 
ریل به راه افتاده است که تزریق ایده ها و تفکرات جوان و جدید و پویا مرا به مقصد 
الیتناهی آن امیدوارتر می کند. نمی خواهم از نامالیمتی های حاکم بر دنیا و کشورمان 
سخن بگویم چرا که مرام بنده همواره بر تزریق روح امید و نشاط بوده است و بسیار 
اعتقاد دارم که اصالح امور مردم جهان نیز از داخل همین تالش و حرکت عبور می کند و 
سیاست حاکم بر جهان نیز در نهایت مقهور تالش و پویایی جوانان است. نگاه به گذشته 
فعالیت های اقتصادی و صنعتی خود، این اصل اساسی را یادآور و این مهم را می آموزد 
که حرکت و پویایی ماندنی است و هر چیزی غیر از آن رفتنی ست! شاهد مثال واضح 
بر این مدعا همین بس که در طول سالیان بالغ بر چهار دهه فعالیت در سطح جهان 
و کشور اسالمی مان، احزاب و گروه های سیاسی بی شماری در اقصی نقاط جهان اداره 
امور را بدست گرفته و نهایتاً وانهاده و رفته اند اما ما یعنی یک حرکت و پویایی در قالب 
پارس ساختار چون صرفاً به علم و تالش خود وابسته بودیم هنوز هستیم و بر همان 

عهدی که بسته ایم مانده ایم.
گروه صنعتی پارس ساختار امروز در وضعیت کنونی حاکم بر میهن اسالمی و جهان، 
بیش از پیش به نمایاندن نشانه های حیات یعنی حرکت و پویایی اعتقاد یافته و البته بار 

سنگین مسئولیت راهبری و پیشروی را بر دوش خود احساس می کند.
امروز بیش از آنکه توسعه فعالیت های گروه صنعتی پارس ساختار در قالب تولیدات 
فوالدی، هیدروپونیک، معدنی و ... با نگاه کسب سود آمیخته باشد که البته هدف نهایی 
هر فعالیت اقتصادی کسب سود و ارزش افزوده است لیک نگاه اساسی، احساس یک 
وظیفه را به همراه دارد. احساسی که درک آن نمی تواند محقق شود مگر با تزریق ایده ها 
و انرژی های نو برخاسته از یک اندیشه جوان که به حول و قوه ی الهی گروه صنعتی 
پارس ساختار هم در عرصه مدیران راهبردی و کالن و هم در عرصه مدیران میانی و 
مهمتر آنکه در عرصه بدنه و صف خود بی شمار از این نعمت برخوردار بوده و یقین دارم با 
عزم راسخ و جازمی که از این قشر سراغ دارم قافله مان به سر منزل مقصود خواهد رسید. 
در نهایت ضمن تقدیر و تشکر از تمامی همکارانم در حوزه های مختلف ستادی و صفی 
برایتان آرزوی موفقیت، پایداری و کامیابی داشته و امیدوارم همواره به سالمت در کنار 

خانواده تان با آسایش و آرامش زندگی کنید.

حرکت و پویایی ماندنی است
 و هر چیزی غیر از آن رفتنی ست!

به امید روزهای خوب تر
جلیل نواده اباذر صحرائی

رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار
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رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: امروز تنها راه حل اکثر 
مشکالت کشور رونق تولید و ایجاد اشتغال است، اگر در مقابل فشارهای 
اقتصادی و تحریم های دشمنان کشور و نظام، اقتصاد قدرتمندی داشته 

باشیم، تحریم ها تاثیرگذار نخواهد بود.
موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به منویات 
مقام معظم رهبری مبنی  بر حمایت از تولید و مانع زدایی، اظهار داشت: 
باتوجه  به تاکیدات مقام معظم رهبری طی سال های متوالی بر موضوع 
اقتصاد، تکلیف شرعی و اداری و قانونی همه بر این است تا از این مسئله 
تبعیت کرده و نقش خود را در حمایت و مانع زدایی از تولید و سرمایه گذاری 
به خوبی ایفا کنیم. وی افزود: اگر بر تولید داخلی تکیه داشته باشیم می توانیم 

بسیاری از تحریم ها را پشت سر گذاشته و به اهداف عالی نظام برسیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد: باید کمک کنیم تا 
با حمایت و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان، ضمن رفع دغدغه های مالی 
تولیدکنندگان و کمک به رونق تولید و بهره مندی از سودآوری آن بسترهای 

اشتغال زایی جوانان را فراهم کنیم.
خلیل الهی با بیان اینکه متاسفانه گالیه ای که صاحبان صنایع و واحدهای 
تولیدی دارند این است که بانک ها و موسسات خصوصی بخش عمده  
اعتبارات خود را از استان خارج می کنند، اظهار داشت: اینکه بانک ها منابع را 
از استان جمع آوری کرده و با وجود نیاز به آن در داخل استان در جایی دیگر 
مصرف شود کار درستی نیست. وی افزود: مردم و صنعتگران سرمایه های 
خود را به بانک ها می سپارند و منابع بانک ها را تامین می کنند این منابع باید 

صرف رونق تولید و اشتغال در این استان شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به تملک برخی واحدهای 
مشکل دار توسط بانک ها، بیان کرد: متاسفانه برخی واحدها در طول زمان 
به دلیل مشکالت مالی توسط بانک ها تملک و به حال خود رها شده اند و 
به عبارتی تبدیل به آهن قراضه ای شده که نه برای مردم و نه برای بانک ها 
سودآوری ندارد، باید روشی ارائه شود تا این واحدها از تولید باز نمانند. وی 
با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم حتی یک واحد تولیدی تعطیل شود، 
خاطرنشان کرد: بانک ها امانت دار دارایی مردم هستند بر همین اساس در 
کنار مطالبات بانک ها باید راهی برای این کار پیدا کنیم تا هیچ واحدی 

تعطیل نشود.
خلیل الهی با بیان اینکه بانک ها نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند، 
خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از بانک ها برای وصول مطالبات، مکلف 
هستیم از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری مشروع حمایت کنیم که یکی 
از این حمایت ها بحث مسائل مالی بوده چراکه اکثر واحدها با مشکالت 

مالی روبه رو هستند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه به رغم  تمامی مشکالت، 
استان، مثبت است، گفت: در سال  اقتصادی کشور و  شاخص های 
گذشته عالوه بر افزایش میزان  تولید و صادرات، نرخ بیکاری استان نیز 

کاهش چشمگیری داشته که حاکی از پویایی در اقتصاد استان است.
محمدرضا پورمحمدی، اظهار داشت: بخش خصوصی، تجار، بازرگانان 
و صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی، نقش بسیار مهم و خطیری در 

راستای تحقق شعار سال دارند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سال 99، سال بسیار سختی 
برای دولت و بخش خصوصی بود، گفت: تشدید تحریم های اقتصادی 
و شیوع کرونا ، آثار زیادی بر اقتصاد کشور داشتند؛ اما به رغم  تمام 

مشکالت، شاخص های اقتصادی کشور و استان، مثبت است.
پورمحمدی از زحمات و تالش های فعاالن بخش خصوصی استان در 
سال گذشته قدردانی کرد و گفت: با وجود مشکالت اقتصادی، صاحبان 
واحدهای تولیدی و صنعتی استان در سال گذشته هیچ نیروی کاری را 

تعدیل نکردند که این مردانگی آن ها در تاریخ ثبت می شود.
دکتر محمدرضا پورمحمدی با اشاره به بیانات حکیمانه مقام معظم 
رهبری در پیام نوروزی ایشان، اظهار داشت: حل مشکالت کشور در 
همه حوزه ها حتی مسائل فرهنگی و اجتماعی، در گرو تولید، کارآفرینی 
و رونق اقتصادی است. وی افزود: هرچند تحریم ها تاثیر محسوسی در 
زندگی مردم داشته، اما اتکا به تولید و تقویت توانمندی های داخلی 
توانسته بخش قابل توجهی از تحریم ها را خنثی کند و در برخی از 

بخش ها مانند تولیدات صنعتی و غذایی به خودکفایی رسیده ایم.
پورمحمدی، ارتقای ظرفیت های تولید داخلی در چند سال گذشته را 
موجب شکننده شدن تحریم ها دانست و اضافه کرد: توانمندی داخلی 
کمک کرد تا حربه های استکبار جهانی را بشکنیم و مقاومت مردم 

ایران جواب داد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه موفقیت در مبارزه اقتصادی در 
گرو تولید است، افزود: بخش عمده تولید همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند، رضایت بخش است و باید به مانع زدایی در این بخش 
توجه جدی شود. وی افزود: باید با عزم جدی و همکاری و همراهی 
و  موانع  کنیم  و بخش خصوصی تالش  دولتی  بیشتر دستگاه های 

کاستی هایی را که وجود دارد برطرف کنیم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی در 
دست بخش خصوصی است، گفت: بخش خصوصی و سرمایه گذاران به 
دنبال امنیت هستند که منظور از امنیت فقط امنیت سیاسی نیست، 

بلکه امنیت اجتماعی، قضایی و روانی هم مهم است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر لزوم باور و توجه به 
تولیدات ملی تاکید کرده و گفت: از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز 

باید به فکر تولید محصولی باکیفیت باشند.
حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم گفت: امیدواریم 
در سال جدید، روح مهربانی، صمیمیت، برادری و همدلی در جامعه 

و در بین مردم، مسئوالن و اهالی صنعت دمیده شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری 
گفت: چندین سال است که شعار سال مربوط به موضوع اقتصاد و 
تولید است چرا که مقام معظم رهبری به خوبی سرمنشا مشکالت 
را می شناسند و این امر نشان از ذکاوت و هوشمندی، درایت و 

دوراندیشی ایشان است.
نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: اگر زمانی که ایشان، موضوع 
راهکار  بررسی  به  اقدام  می کردند،  مطرح  را  مقاومتی  اقتصاد 
به  بودیم  توانسته  تاکنون  قطعا  اقتصادی می کردیم،  مشکالت 

موفقیت های بیشتری در حوزه اقتصادی دست یابیم.
امام جمعه تبریز با تاکید بر لزوم باور به ضرورت و اهمیت تولید 
ملی بر اساس ظرفیت های علمی و فناوری کشور گفت: تا زمانی 
که به تولید داخل، باور نداشته باشیم، پیشرفتی نخواهیم داشت که 

در این راستا باید به تولید داخل اهمیت داده شود.
آل هاشم با اشاره به پیش نیاز دیگر در حوزه تولید گفت: بهره مندی 
از روحیه نوآوری، خالقیت و پرهیز از روحیه تقلید دیگر پیش نیاز 
مورد نظر است. باید از فکر جوانان و نوآوری های آن ها حمایت کرده 

و از آن، بیشترین بهره را ببریم.
محصول  تولید  به  جدی  اعتقاد  استان،  در  فقیه  ولی  نماینده 
باکیفیت را از دیگر پیش نیازهای کار صنعتگران دانسته و گفت: 
بهترین مسیر سودآوری و برترین تبلیغ، ارتقای کیفیت محصوالت 
است چرا که اگر شاهد محصولی باکیفیت نباشیم، خریدار به دنبال 

مارک خارجی کشیده می شود.
امام جمعه تبریز، باور به نظارت درون صنفی را از دیگر ضروریات 
مورد نظر دانسته و گفت: شناسایی و تبلیغ مزیت های نسبی 
فرهنگی نیز از دیگر موارد الزم است مثال تولید چادر با وجود اینکه 
یکی از نمادهای فرهنگ ایرانی محسوب می شود، مهجور مانده 
است. وی همچنین بر لزوم توجه، احترام، تکریم و برقراری ارتباط 
با مشتری تاکید کرده و گفت: کسب ایده ها، نظرات، انتقادات، 
پیشنهادات برای افزایش کیفیت و جذابیت بیشتر محصوالت الزم 

و ضروری است.

حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی نائب رییس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، تولید را نسخه شفابخش 
مشکالت اقتصادی ایران خواند و با تاکید بر حمایت همه جانبه از 
تولید داخلی و رفع موانع آن، افزود: با برداشته شدن موانع تولید 
و رونق در این بخش مهم اقتصادی، اشتغال شکوفا شده و کاهش 
بیکاری را در کشور شاهد خواهیم بود که در کنار این آثار مثبت، 

وابستگی به خارج نیز به تدریج از بین می رود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی، 
بروکراسی اداری را از موانع تاریخی تولید در ایران بیان و اضافه کرد: 
تولیدکننده به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، به این فکر است 
که چگونه از پیچ  و خم بروکراسی های اداری رهایی یابد و این مساله 

مانع اصلی بر سر راه تولید و البته رونق اقتصادی کشور است.
میرتاج الدینی اظهار داشت: البته دستگاه های ذی ربط موضوع تولید 
در کشور همواره حامی تولید بوده اند، اما باید ارگان ها و سازمان های 
دیگر نیز در این رابطه هماهنگ باشند. وی نام  گذاری های سال های 
اخیر از سوی مقام رهبری در حوزه تولید را بسیار مهم و راهگشا 
اقتصادی کشور و در  ادامه داد: در شرایط سخت  و  توصیف کرد 
شرایط سخت اقتصادی موجود، تنها نسخه ای که رهبری بر آن تاکید 
کرده اند، موضوع تولید است و زمانی می توانیم بر مسائل اشتغال، 
معیشت، مقابله با تحریم ها فائق آییم که به  دنبال تحقق عملی تولید 

و الزامات آن باشیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر لزوم تبدیل تهدید تحریم ها به عنوان یکی از موانع تولید به 
فرصت، به موضوع خود تحریمی های داخلی اشاره کرد و گفت: یکی 
از خودتحریمی ها در سال گذشته مربوط به باقی ماندن میلیون ها تن 
کاال در انبار گمرکات بود که برخی بخشنامه ها مانع وارد شدن این مواد 
اولیه به کشور شد و در نتیجه آن آسیب دیدن اقتصاد را شاهد بودیم.

میرتاج الدینی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی برای بهبود شرایط 
اقتصادی کشور همواره در کنار دولت بوده است، اضافه کرد: پرسشی 
که در این زمینه مطرح است، این است که مگر در جریان بررسی 
یا  اساسی حذف  تومانی کاالهای  ارز 4۲00  امسال  بودجه  الیحه 

افزایش داده شد که شاهد چنین وضعیتی در بازار هستیم.
وی اظهار داشت: در راستای همراهی با دولت، پیشنهاد ۸ میلیارد 
کمترین  بدون  اساسی  کاالهای  به  تخصیص  برای  دولت  دالری 
تغییری از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب شد تا فشار اقتصادی 

مضاعف بر مردم وارد نشود.

بدون باور به اهمیت تولید داخلی 
پیشرفتی نخواهیم کرد

 رونق تولید و ایجاد اشتغال، تنها 
راه حل مشکالت کشور است

بخش خصوصی نقش بسیار مهمی 
در تحقق شعار سال دارد

بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر 
از جمله موانع مهم تولید در کشور
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معادن تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر 
خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و 
درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند و مواد معدنی از منابع مهم 
تامین انرژی جهان می باشند. متاسفانه تحقیقات انجام شده نشان می دهند 
که اکثر معادن ایران از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نبوده و در 
مواردی زیان ده می باشند. به نظر می رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران 
و تحریم های گسترده اقتصادی، شاید یکی از مهم ترین مزیت های ایران 
برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل های بالقوه در داخل 
کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت 
تبدیل می شوند. بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی، نشان داده 
است که کمترین آسیب پذیری در سیکل های تجاری را داشته و بیشترین 
کمک را به اقتصاد کرده است. در شرایط اقتصاد مقاومتی نیز معدن از 
نگاه  باید  مجلس  و  دولت  بنابراین  می شود.  برخوردار  مضاعفی  اهمیت 
ویژه ای به این بخش مهم داشته باشند. با توجه به آغاز فعالیت های گروه 
صنعتی پارس ساختار در بخش معدن خدمت جناب آقای دکتر اباذر نایب 
رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار رسیدیم تا در این خصوص 

توضیحات بیشتری را به سمع و نظر شما خوانندگان عزیز پانار برسانیم.

دکتر اباذر نایب رئیس هیات عامل خبر داد

ورود گروه صنعتی پارس ساختار
 در فعالیت های بخش معدنی

10 گفت و گو

دکتر نوید اباذر نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار 
فعالیت های معدنی در کشور گفت:  به  به ضرورت توجه  اشاره  با 
گروه صنعتی پارس ساختار در ادامه برنامه های توسعه ای خود، در 

فعالیت های بخش معدن نیز ورود کرده است.
نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار افزود: یکی از 
اولویت های گروه صنعتی پارس ساختار تکمیل زنجیره فوالد می باشد 
که از تامین مواد اولیه معدنی تا تولید محصول نهایی فوالدی را شامل 
می شود. بر همین اساس ضمن برنامه ریزی تاسیس و راه اندازی یک 
شرکت معدنی و جذب بالغ بر ۲0 نفر کارشناس متخصص و مجرب 
در حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی، مطالعه، شناسایی و 
ثبت محدوده های معدنی پتانسیل دار خصوصاً پلی متال، شرکت در 
مزایده معادن و محدوده های معدنی  و سرمایه گذاری در حوزه معدن 
و صنایع معدنی و نیز عناصر نادر خاکی را در تمامی پهنه های پراکنده 
در کل کشور جزو اولویت های کاری خویش قرار داده و گام اول را با 
اخذ امتیاز پروانه بهره برداری یک معدن سنگ آهن و راه اندازی واحد 
خردایش و فرآوری در جوار معدن و نیز ثبت یک محدوده فلزی در 

شمالغرب کشور باصالبت برداشته ایم.
دکتر اباذر گفت: با توجه به پتانسیل باالی کشورمان در حوزه ذخایر 
زیر زمینی و معادن در نظر داریم این برنامه را برای مناطق پتانسیل 

دار معدنی در کل کشور اجرا نمایم.
نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار با بیان اینکه به 
دنبال اتصال حلقه دانشگاه و صنعت هستیم تصریح کرد: در همین 
زمینه استفاده از ظرفیت های علمی و تجربی اساتید مجرب دانشگاه، 
خبرگان حوزه معدن و صنایع معدنی و امکانات آزمایشگاهی در 
دانشگاه ها به طور گسترده در دستور کار بخش معدنی قرار گرفته 

است.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی اکثر معادن کشورمان گفت: 
به نظر می رسد با تغییر سیستم مدیریت معادن و واگذاری کار به 
بخش خصوصی بتوان در کوتاه مدت وضعیت اقتصادی بسیاری از 
معادن را اصالح کرد. برای اقتصادی کردن معادن و در نتیجه نایل 
شدن به وضعیت مطلوب اقتصادی کشور توجه خاص دولت به معادن 
و معدن کاری و تغییر ساختار آن ها امری ضروری به نظر می رسد. 
تحقیق، توسعه و سرمایه گذاری در تامین ماشین آالت جدید معدنی 
از عوامل عمده افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی در معادن 

می باشند. 
دکتر اباذر افزود: بخش معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی 
دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود وفور 
معادن، اهمیت آن در نظر گرفته نشده و آنطور که باید از آن استفاده 
نمی شود و متاسفانه جایگاه این بخش هنوز آنچنان که الزم است، 
تبیین نشده است. وی ادامه داد: بخش معدن و صنایع معدنی پیشران 
اقتصاد است و با متحول شدن این بخش، سایر بخش های صنعتی و 

اقتصادی کشور فعال می شود.
دکتر اباذر گفت: تنوع و غنای ذخایر عظیم معدنی، ایران را یکی از 
کشورهای پرپتانسیل جهان ازنظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز 
صنعت کرده است، به  نحوی  که 1۲ معدن مهم جهان، ۵ درصد ذخایر 

مس، ۸ درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر سرب دنیا در ایران جای 
گرفته و کشورمان چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیاست.

وی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی و وضعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه 
امکان صادرات صنایع معدنی را به تمامی نقاط دنیا میسر کرده و 
فرصت عضویت در جمع کشورهای ECO با پتانسیل جمعیتی نزدیک 
به ۵00 میلیون نفر، بازار مصرف مناسبی را برای این بخش تضمین 
می  کند. همچنین نظر به سرمایه  گذاری بسیاری از کشورهای همسایه 
در صنایع فوالد و سیمان و کمبود منابع و ذخایر معدنی مناسب در 
اغلب آنها مزیت رقابتی بسیار خوبی برای صادرات محصوالت صنایع 
فعال در حوزه معدن را فراهم ساخته است. درکنار موقعیت جغرافیای 
ممتاز ایران، بهره مندی کشور از 1۸ درصد منابع گاز و 9 درصد منابع 
نفت سبب شده قیمت انرژی مورد نیاز در صنایع مختلف چیزی در 
حدود ۵0 درصد قیمت متوسط جهانی بوده و این مزیت دیگری 
است که ایران را نسبت به سایر کشورهای معدنی دنیا منحصربه فرد 
کرده و فرصت فوق العاده ای خصوصا برای صنایع معدنی )فوالد، مس، 

آلومینیوم، سیمان و...( ایجاد کرده است.
دکتر اباذر گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته برای صنایع 
معدنی در سند چشم انداز 1404، دورنمای تولید ساالنه ۵۵  میلیون 
تن فوالد، 440 هزار تن مس، 1.۵  میلیون تن آلومینیوم و 1۵0 میلیون 
بررسی های  است.  شده  طرح ریزی  معدنی  محصوالت  دیگر  تن 
صورت گرفته حاکی از آن است که تنها درصورت تحقق تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد، صادرات این محصول می تواند بیش از 60 درصد 
از درآمدهای نفتی کشور را پوشش دهد و این مهم، اهمیت حوزه 
معدن و صنایع معدنی را نشان می دهد. ضمن اینکه تولید این میزان 
فوالد نیازمند تامین ساالنه 164 میلیون تن سنگ آهن است درحالی 
 که به رغم پتانسیل معدنی باالی کشور، آمارها ظرفیت فعلی ساالنه 
کشور در این بخش را حدود ۸0 میلیون تن سنگ آهن نشان می دهند 
و از این میزان تنها 60 میلیون تن آن در صنایع فوالد و سیمان 

مصرف شده و ۲0 میلیون تن آن به  صورت دانه بندی صادر می شود.
دکتر اباذر با اشاره به نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم 
رهبری به نام تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها تصریح کرد: در گروه 
صنعتی پارس ساختار امسال جهش های بزرگی در عرصه تولید اتفاق 
می افتد که نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی دستگاه های متولی امر تولید 

و اقتصاد است.
وی با اشاره به اجرای عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت 
صنایع فوالد شهریار تبریز که اسفند ماه سال گذشته کلنگ زنی شد 
گفت: این پروژه با سرعت مطلوب و طبق برنامه زمانبندی شده در 
حال اجراست که قطعا با اتمام عملیات احداث و راه اندازی این کارخانه 
شاهد اتفاق بزرگ و خوبی در عرصه فوالد کشور و شمالغرب خواهیم 

بود.
نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار ادامه داد: موارد 
تئوری و بررسی های اولیه شرکت کشت و صنعت مانارام ارس نیز به 
پایان رسیده و در کنار این فعالیت ها بزودی شاهد آغاز فعالیت های 
عمرانی شرکت مانارام ارس به عنوان یکی از بزرگ ترین گلخانه های 

هیدروپونیک کشور نیز خواهیم بود.
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اجرای عملیات موفقیت آمیز تایپ تست برج تک پایه خود ایستای 
برق  سازه های  مرجع  آزمایشگاه  در  ساختار  پارس  شرکت  بتنی 
پژوهشگاه نیرو واقع در شهر اراک، مهر تایید دیگری برای استحکام 
و پایداری این سازه ها در خطوط انتقال و فوق توزیع و برگی دیگر از 

افتخارات شرکت پارس ساختار در عرصه صنعت برق شد.
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار؛ آزمایشگاه 
مرجع سازه های صنعت برق پژوهشگاه نیرو، بزرگترین و مجهزترین 
آزمایشگاه در خاورمیانه می باشد که آزمون های دکل های صنعت برق 
را بر اساس الزامات استاندارد بین المللی IEC ۲00۲ -606۵۲  انجام 
می دهد. این آزمایشگاه به عنوان بزرگترین آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو، 
در فضایی به وسعت 1۷0 هزار مترمربع در نزدیکی شهر اراک واقع 

شده است.
این آزمایشگاه امکان بررسی پایداری دکل های نمونه مورد استفاده در 
خطوط انتقال نیرو، تحت بارهای محاسباتی مورد انتظار در شرایط 
مختلف،  شرایط  در  محاسباتی  بارهای  می سازد.  فراهم  را  واقعی 
به صورت نیروهای کششی قائم، طولی و عرضی به نقاط مختلف 
دکل اعمال می گردند. امکان تست همزمان دو دکل، سیستم تمام 
خودکار با امکان اعمال نیرو به کلیه خطوط به طور همزمان، سیستم 
کامپیوتری کنترل مرکزی آزمون System Monitoring، بیش از 
۵0 عدد لودسل بسیار دقیق از نوع HBM تا ظرفیت ۵0 تن، بیش 
از 30 خط اعمال نیرو بصورت وینچ های تا ظرفیت 10 تن که توسط 
سیستم مرکزی کنترل می گردند )با این وینچ ها امکان اعمال نیرو 
تا 60 تن در هر نقطه میسر می باشد(، دستگاه کشش یونیورسال 
مدرن با ظرفیت 60 تن، امکان قرائت تغییر مکان های دکل در هر دو 
راستای عرضی و طولی، سیستم خودکار ارسال اطالعات هواشناسی 
به کامپیوتر مرکزی از جمله امکانات مدرن این آزمایشگاه می باشد، 
همچنین تنها آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل مضاعف نیروها 

جهت اطمینان از صحت و کیفیت آزمون می باشد.
عملیات موفقیت آمیز تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی 
کششی 63 کیلوولت چهارمداره تیپ A4T_60 شرکت پارس ساختار 
روزهای ۲6 و ۲۷ اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان شرکت های 
برق منطقه ای اصفهان و شرکت مهندسی موننکو به عنوان کارفرما و 

مشاور پروژه در محل آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
برجی که در این عملیات مورد تست قرار گرفت مربوط به پروژه 
احداث خط انتقال 63 کیلوولت چهارمداره ورود و خروج خط محتشم 
کاشانی- آران 1 در پست آران و بیدگل ۲ می باشد که براساس نظر 

کارفرما مورد آزمایش قرار گرفت.
در روز اول این برنامه راستی آزمایی کالیبراسیون و وسایل اندازه گیری 
با درخواست کارفرما مجددا انجام گرفت و سپس ۵ مورد از مراحل 

بارگذاری به نوبت اجرا و با موفقیت انجام گرفت.

امضای پژوهشگاه نیرو پای برج های تک پایه خود ایستای بتنی پارس ساختار

12 تایپ تست

 دکل های بتنی پارس ساختار
زیادی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند  آزمون های 

دکتر علیرضاپور مجری طرح های انتقال شرکت توانیر در 
حاشیه بازدید از روز اول اجرای عملیات تایپ تست برج تک پایه 
 A4T_60 خود ایستای بتنی کششی 63 کیلوولت چهارمداره تیپ
در محل پژوهشگاه نیرو در اراک گفت: برای انجام  موفقیت آمیز 
اولین تست دکل کششی چهار مداره پروژه اصفهان در آزمایشگاه 
مرجع سازه های برق پژوهشگاه نیرو باید به شرکت  پارس ساختار 
تبریک گفت، البته در طول چند دهه گذشته که از این نوع دکل ها 
انتقال فوق توزیع برق  استفاده می شود این دکل ها  در خطوط 

توانسته اند آزمون های متفاوت و سخت تر را به خوبی پشت سر بگذارند.
مجری طرح های انتقال توانیر افزود: این  اولین  بار است که تست این نوع دکل ها در خارج از خود شرکت پارس ساختار انجام  می شود 

و بحمداهلل در پایان روز اول تست توانسته به خوبی مراحل موفقیت را پشت سر بگذارد.
وی با اشاره به اهمیت برج های تک پایه بتنی تصریح کرد: با توجه به مشکالتی که در شبکه ها از نظر ایجاد آالیندگی زیست محیطی 
وجود دارد، این نوع دکل ها ایمنی باالتری دارند و در طول سه دهه کاربری این دکل در شبکه توزیع، شرکت پارس ساختار توانسته 

امتحان خود را به خوبی پس دهد.

 رقابت پذیری دکل های پارس ساختار با نمونه های خارجی 

دکتر احمدی رئیس گروه خطوط دفتر فنی انتقال شرکت توانیر در حاشیه روز اول این برنامه در گفت و گو با روابط عمومی 
گروه صنعتی پارس ساختار گفت: استانداردهای این برنامه تایپ تست با استانداردهای بین المللی برابر است و از این نظر دکل های 

بتنی با پشت سر گذاشتن این تست می توانند با نمونه های خارجی نیز رقابت کنند که مسئله ا ی حائز اهمیت و قابل توجه است.
رئیس گروه خطوط دفتر فنی انتقال توانیر افزود: خوشبختانه روز اول این  تایپ تست با موفقیت برگزار شد که در نوع خود افتخار 

مهمی برای کشور و همچنین شرکت پارس ساختار است.
وی با بیان اینکه استفاده از دکل های خود ایستای بتنی توانسته در پروژه هایی که بحث حریم مطرح بوده کمک  شایانی به حل 
مسئله کند تصریح کرد: خوشبختانه طی سه دهه گذشته و استفاده از این دکل ها تاکنون گزارشی مبنی بر خرابی یا شکست دکل ها 

ارائه نشده است.
معظم  مقام  تاکید  به  توجه  با  افزود:  احمدی 
از  رو،  پیش  سال  در  تولید  جهش  به  رهبری 
سوی پژوهشگاه نیرو در راستای تحقق این امر 
فرصتی به شرکت های سازنده دکل داده شده که 
هر شرکتی اگر فقط برای یک دکل که در این 
آزمایشگاه تایپ تست بگیرند، وارد وندور لیست 
این سیستم  قبال  البته  توانیر شود که  شرکت 
وجود نداشت و این امر تنها با هدف حمایت از 
تولید داخل اجرایی شده است. وی با اشاره به 
مزایای مختلف دکل های تک پایه خود ایستای 
بتنی گفت: همواره برج های تک پایه خود ایستای 
بتنی بدلیل صعود آسان به برج و پهن بودن کراس 
آرم ها، در بخش نگهداری و تعمیرات برج ها از 

لحاظ امنیت و راحتی مورد توجه می باشد.
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 تست های مورد نظر با موفقیت سپری و رضایت کارفرما کسب شد 

مهندس سعادت کارشناس شرکت برق منطقه ای اصفهان در پایان تایپ تست گفت: با توجه 
به اینکه برای اولین بار بود این تست برج بتنی در آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو انجام می شد، خوشبختانه 
تست های مورد نظر با موفقیت سپری و رضایت کارفرما کسب شد. وی در خصوص مزیت برج های بتنی 
افزود: تولید داخلی بودن در کنار استحکام مکانیکی بسیار باال، کاهش اشغال زمین در پای برج و حریم 
خط انتقال، ایجاد امنیت خاطر از بابت عدم وجود امکان سرقت قطعات و امکان صعود و بهره  برداری 

راحت تر از جمله مزایای استفاده از برج های تک پایه بتنی است.

 تایید پژوهشگاه نیرو اعتبار و ارزش بسیار زیادی دارد

مهندس اکبری مجری خطوط انتقال شرکت برق منطقه ای اصفهان با بیان اینکه مراحل پنج گانه 
روز اول عملیات تایپ تست برج تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار با موفقیت انجام  شد 
گفت: امروز افتخار داشتیم که در خدمت همکاران شرکت پارس ساختار، مراحل عملیات تایپ تست 
برج تک پایه خود ایستای بتنی کششی 63 کیلوولت چهارمداره تیپ A4T_60 در محل پژوهشگاه 
نیرو در اراک انجام شود. وی با اشاره به برگزاری چندین مورد عملیات تایپ تست برج های تک پایه 
خودایستای بتنی توسط شرکت پارس ساختار گفت: مهم ترین تفاوت برنامه امروز با تایپ تست های 
قبلی شرکت پارس ساختار، انجام این تست در محل آزمایشگاه مرجع سازه های برق پژوهشگاه نیرو واقع 
در اراک است و طبیعتا این تایپ تست با امضا و تایید پژوهشگاه نیرو اعتبار و ارزش بسیار زیادی دارد.

13

  زیر ساخت های الزم برای تست انواع دکل های تک پایه بتنی ایجاد شده است

برق  صنعت  سازه های  مرکزی  آزمایشگاه  مدیر  ابراهیمی،  مهندس 
پژوهشگاه نیرو در اراک طی گفت و گو با خبرنگار واحد روابط عمومی پارس 
ساختار اظهار کرد: برای انجام تایپ تست دکل تک پایه خودایستای بتنی پارس 
ساختار از ماه های پایانی سال گذشته عملیات نصب دکل در سایت آزمایشگاه 

مطابق خط اعمال نیرو انجام شد.
مدیر آزمایشگاه مرکزی سازه های صنعت برق پژوهشگاه نیرو افزود: آزمون 
دکل چهار مداره 63 کیلوولت 60 درجه  طی ۲ روز انجام شد، در روز اول 
پنج حالت بارگذاری و در روز دوم دو حالت بارگذاری بر روی دکل اعمال و 
توقف های یک دقیقه ای الزم برای سازه تحت بار انجام شد و حتی در روز دوم 
آزمون تست تا 130 درصد برگزار شد که نتیجه آن کامال موفقیت آمیز بود. وی 

ادامه داد: دکل تک پایه خود ایستای بتنی با ابعادی که شرکت پارس ساختار ارائه داد، اولین بار است که در آزمایشگاه 
مورد تست قرار گرفت و آزمایشگاه توان الزم برای تست دکل هایی با قطر 4 متر را دارد و با توجه به اینکه زیرساخت 
ها و تجهیزات الزم برای این امر وجود دارد، امید داریم که در آینده تست های موفقیت آمیز بیشتری بر روی سایر 

تیپ های دکل های ساخت شرکت پارس ساختار انجام دهیم.

با اتمام موفقیت آمیز پنج مرحله از عملیات تایپ تست، روز نخست به پایان رسید. در روز دوم این برنامه، 
ادامه  تست های Full scale بارگذاری برج در محوطه پژوهشگاه نیرو اجرا شد. در این تست با وجود اعمال 
صد در صد بارهای نهایی به برج و تحمل نیروها توسط دکل تک پایه خود ایستای بتنی و نهایتا تایید عملیات 
تایپ تست، با اعالم مدیران شرکت پارس ساختار نیروهای 105، 110، 115، 120 و 130 درصد بارهای نهایی به 
برج اعمال گردید ولی سازه باز هم مقاوم و پایدار ایستادگی کرد تا  این بار آزمایشگاه مرجع سازه های نیروی 

برق پژوهشگاه نیرو استحکام و مقاومت دکل های تک پایه بتنی خود ایستای پارس ساختار را تایید کند.

  دکل بتنی تک پایه خود ایستا  استانداردهای مورد نظر را با موفقیت طی کرد

مهندس فروزنده کارشناس شرکت برق منطقه ای اصفهان، در خصوص ارزیابی روز اول و دوم 
تایپ تست سازه شرکت پارس ساختار گفت: در پروژه احداث خط انتقال 63 کیلوولت چهارمداره ورود و 
خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل ۲، تایپ تست های دکل ساخته شده توسط 
شرکت پارس ساختار در پژوهشگاه نیرو با موفقیت تست های مورد نظر را پشت سر گذاشت. وی تاکید 
کرد: در روز نخست سازه مورد نظر توانست ۵ کیس مورد نظر تست را با موفقیت به پایان برساند و در 
روز دوم نیز دو مرحله تست اجرا شد که با موفقیت کامل تایپ تست انجام شد و این  امر موفقیت حائز 

اهمیتی برای شرکت پارس ساختار به عنوان سازنده دکل های تک پایه خود ایستای بتنی است.

 ایمنی و به صرفه بودن قیمت نهایی از مزایای دکل های تک پایه بتنی

مهندس هدایی، مدیر پروژه شرکت مهندسی موننکو در گفت و گو با خبرنگار پانار در تشریح تایپ 
تست دکل بتنی گفت: در طی دو روز هفت مرحله تست مطابق با استانداردهای داخلی و خارجی بر روی 
دکل تک پایه بتنی خود ایستا انجام گرفت و خوشبختانه در مرحله نهایی نیز با وجود اعمال 130 درصد 
نیروها به دکل دچار مشکل نشد و تست به طور کامل و موفقیت آمیز به پایان رسید. وی در تشریح تفاوت 
دکل های بتنی با سایر دکل ها خاطرنشان کرد: مشکلی که به تازگی با آن روبرو شدیم سرقت دکل های 
مشبک است از این رو ایمنی و پایین بودن قیمت نهایی از مزایای دکل های بتنی نسبت به دکل های فلزی 
به شمار می رود. هدایی گفت: ادامه تست پس از 100 درصد در واقع به درخواست شرکت سازنده بود 
گرچه تست های تخریب را در نهایت تا 1۲0 درصد درخواست می کنیم و در این تست، تست تخریب تا 
130 درصد به درخواست سازنده ادامه پیدا کرد و خوشبختانه دچار مشکلی نشد و این امر می تواند یک 

موفقیت برتر برای شرکت پارس ساختار به عنوان تولیدکننده این دکل باشد.

14 تایپ تست

  برگشت پذیری برج پس از اعمال بار بسیار مناسب و قابل قبول بود

مهندس سعید قنبری، مسئول اتاق کنترل آزمایشگاه مرجع سازه های انتقال نیرو اراک در 
گفت و گو با خبرنگار واحد روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار گفت: بر طبق درخواستی که از 
شرکت پارس ساختار برای آزمون نوعی بر روی دکل تیپ A4T60 ارائه شد، اقدامات اولیه در روزهای 
پایانی سال گذشته انجام شد و در نهایت تست نهایی برج به سال جدید رسید و در روزهای ۲6 و ۲۷ 

اردیبهشت ماه جاری تست با موفقیت انجام شد.
مسئول اتاق کنترل آزمایشگاه مرجع سازه های انتقال نیرو اراک ادامه داد: در مجموع ۷ حالت تست با 

بارگذاری های متفاوت و در جهات مختلف طی دو روز انجام شد که خوشبختانه دکل توانایی و پایداری الزم را داشت و تست با 
موفقیت کامل انجام شد. وی با اشاره به اینکه پس از بارگذاری 100 درصد نیروها و به درخواست مدیران شرکت پارس ساختار به 
عنوان شرکت سازنده برج تحت تست به بارگذاری بیشتر نیز حرکت کردیم گفت: پس از نهایی شدن موفقیت تست در بارگذاری 
صد درصد با درخواست مدیران سازنده برج به بارگذاری 1۲۵،1۲0،11۵،110،10۵ و در نهایت 130 درصد اعمال نیرو بر برج وارد 
شد و دیگر امکان وارد کردن بار بیشتر از 130 درصد در دستگاه های سنجش آزمایشگاه تعبیه نشده بود و در نهایت تست تا 130 

درصد اعمال بار نیروها همچنان مقاوم و بدون مشکل بود.
قنبری ادامه داد: در گذشته تجربیاتی از تست برج های تیپ تسلکوپی فوالدی داشتیم اما تیپ تلسکوپی از نوع بتنی تجربه جدیدی 
بود و در واقع این دکل اولین برج بتنی بود که تست های الزم را با موفقیت کامل پشت سر گذاشت و به لحاظ اعمال بار و بارگیری 
و همچنین برگشت پذیری می توان گفت برج موفقی بود و گزارش های مستند نیز بر این امر گویا است که برگشت پذیری برج پس 

از اعمال بار بسیار مناسب و قابل قبول است.
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 موفقیت درتایپ تست با استانداردهای جهانی

16 تایپ تست

parssakhtar
مهندس نواده اباذر رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار در پایان عملیات تایپ تست در گفت و گو با خبرنگار پانار گفت: 
تست بارگذاری full scale برج تک پایه خود ایستای بتنی 63 کیلوولت چهار مداره پروژه آران-بیدگل اصفهان که به پیشنهاد کارفرمای 
پروژه شرکت برق منطقه ای اصفهان، در پژوهشگاه نیرو طی دو روز انجام گرفت، علیرغم اینکه اعمال بار تا 130 درصد نیز بر روی سازه 

انجام شد خوشبختانه در پایان آزمون سازه پایداری الزم را داشت و توانست این تست را با موفقیت کامل پشت سر بگذارد.
رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار ادامه داد: این چهاردهمین تست full scale است که در سه دهه گذشته بر روی سازه های 
تک پایه بتنی انجام گرفته است و موارد قبلی را نیز طبق شرایط استاندارد بارگذاری با استحکام مورد نظری که در سطح جهانی پیش بینی 

شده و با توقف ها و قرائت های خاص خودش انجام دادیم.
رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار افزود: در این پروژه به درخواست کارفرما تایپ تست در آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو و در یک 
سیستم جداگانه ای که وزارت نیرو تایید می کند و استانداردهای جهانی را داراست، تست های مورد نظر انجام شد که خوشبختانه تست با 

ارقامی که قبل از قرائت پیش بینی شده بود با دقت بسیار باال انجام و نتایج خوبی را به همراه داشت.
مهندس اباذر با بیان اینکه صنعت برق کشور بایستی با سرعت بیشتری به دنبال توسعه باشد تصریح کرد: در سال های آتی صنعت برق نیاز 
بیشتری به توسعه در تمامی زمینه ها دارد و حرکاتی که در چند سال گذشته شروع شده باید در سال های پیش رو با تالش بیشتر پیگیری 

شود تا به نتایج بهتر و در خور توجهی برسیم. 
وی ادامه داد: امسال در نظرداریم در شرکت پارس ساختار دکل های تک پایه خود ایستای بتنی برای ولتاژ های متوسط و نرمال به صورت 
کثیر با تعداد باال و مشخصات فنی خاص هر سازه که صرفا طبق سفارش نباشد، تولید کنیم تا  صنعت برق به اقتضای نیاز خود بتواند از 

این دکل ها با قیمت پایین تر و کیفیت بهتر و نحوه تولید سریع تر بهره برداری کند.
مهندس نواده اباذر خاطرنشان کرد: در پایان از تمامی همکارانم در شرکت پارس ساختار و همچنین وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت برق 
منطقه ای اصفهان، پژوهشگاه نیرو، شرکت موننکو و عوامل اجرایی آزمایشگاه مرجع سازه های برق  پژوهشگاه نیرو در اراک  که برای اجرای 

این تست زحمات و تالش های بسیاری را انجام دادند صمیمانه قدردانی می کنم.
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دکتر تیموری معاون گردشگری وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی و رئیس ستاد خدمات مرکزی 
سفر کشور به همراه دکتر حمزه زاده 
و  مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری 
صنایع دستی آذربایجان  شرقی با حضور 
در هتل گسترش تبریز از روند اسکان و 
پذیرایی میهمانان و مسافران مقیم این 

هتل بازدید کردند. 
به گزارش پانار، ولی تیموری در این بازدید 
اهتمام کادر اجرایی هتل گسترش تبریز 
در استقبال از میهمانان و مسافران نوروزی 
و فرآیند رعایت کامل استانداردهای فنی، 
قابل  را  بهداشتی  پروتکل های  و  کیفی 
تقدیر و تکریم دانسته و آن را نتیجه و 
ماحصل مدیریت صحیح و هوشمند این 

هتل برشمرد.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، 
به  اشاره  با  گردشگری و صنایع دستی 
اینکه گردشگری الزمه توسعه و کارآمدی 
هر منطقه و کشوری است، گفت: باید 
خصوص  به  و  ایران  که  داشت  توجه 
ظرفیت های  دارای  شرقی  آذربایجان 
میراث فرهنگی،  حوزه  سه  در  متعدد 
که  است  صنایع دستی  و  گردشگری 
می توان حوزه گردشگری را به عنوان یکی 

از مهم ترین منابع سودآور تبدیل کرد.

در بازدید معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از هتل گسترش تبریز :

تیموری به موضوع مهم حفظ سالمت سفر و گردشگری در ایام کرونایی اشاره و یادآوری کرد: 
وظیفه مهم و اصلی ما در این شرایط توجه به شیوه نامه های بهداشتی است که خوشبختانه 
آذربایجان شرقی براساس عملکرد خود طی ایام نوروز پیشتاز در تحقق این امر و جلب اعتماد 

مردم در حوزه ارائه خدمات گردشگری است .
رئیس ستاد مرکزی خدمات سفر کشور افزود: باعث خرسندی است که در شرایط سخت نیز 
مسئولین با حفظ دقیق پروتکل های بهداشتی با هدف زنده نگاه داشتن صنعت گردشگری و رونق 

کسب و کارهای مرتبط با آن به پویایی این صنعت کمک کردند.
وی اضافه کرد: تاسیسات و واحدهای گردشگری با درایت همیشگی خود این امر مهم را درک 
کرده اند و به این تفکر جمعی رسیده اند که عدم رعایت الزامات و شیوه نامه های بهداشتی بزرگ ترین 
مشکالت را در حوزه گردشگری ایجاد و فعاالن این حوزه را با مشکالت عدیده ای مواجه می کند.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با تاکید به اینکه مردم داری باید سرفصل تمامی اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر و همچنین 
فعاالن حوزه گردشگری قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه ستاد اجرایی خدمات سفر امسال 
همکاری تنگاتنگی با ستاد مقابله با کرونا دارد، گشاده رویی همکاران ستاد در راستای انجام کامل 
اصول و پروتکل های بهداشتی در سفرها تا رسیدن به مقصد سالمتی برای تمامی هموطنان امری 

ضروری است.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: آذربایجان  شرقی در 
قالب تعریف مسیر گردشگری شمال غرب و غرب کشور، محور گردشگری 9 استان در این 

مناطق است.
ولی تیموری با بیان اینکه پروژه دیجیتال مارکتینگ آذربایجان شرقی نقش موثری در توسعه 
گردشگری شمال غرب و غرب کشور خواهد داشت، افزود: اجرای این پروژه و فراهم سازی فرصت 
آشنایی و تحقیق مصور و مستند از جاذبه های سراسر استان آذربایجان شرقی برای گردشگران 

نقش موثری در تعیین هدف و مقصد گردشگران این مسیر گردشگری خواهد داشت.
دکتر حمزه زاده مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  شرقی نیز در این 
بازدید با ارائه عملکرد نظارت ها بر مراکز اقامتی استان، از انجام  بازدیدهای منظم و مداوم نظارتی 

از واحدها و تاسیسات گردشگری استان خبر داد.
وی در تشریح این آمار خاطرنشان کرد: اکیپ های نظارتی مشترک ستاد اجرایی خدمات سفر 
آذربایجان شرقی متشکل از دستگاه های اجرایی نظیر شبکه بهداشت و فرماندهی انتظامی، جامعه 
هتلداران، انجمن حرفه ای پذیرایی بین راهی، سفره خانه های سنتی و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت بصورت مستمر بر نحوه رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مجموعه های بین راهی، مراکز 
اقامتی و واحدهای گردشگری فعال نظارت داشته و با مشاهده هرگونه تخلف اقدامات الزم در 

راستای بهبود وضعیت و یا توقف فعالیت واحدهای مذکور را در دستور کار قرار داد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  شرقی در ادامه گفت: ستاد اجرایی 
خدمات سفر استان بازدید و نظارت های مستمر خود از مراکز اقامتی را از ابتدای سال آغاز کرده 
است و تا پایان سال بصورت مداوم این مراکز را مورد نظارت قرار می دهد که بیشترین نظارت ها 

در محور تبریز- جلفا انجام می شود.
حمزه زاده با بیان اینکه در نظارت ها انجام نکات الزم االجرا به تمامی واحدها یادآوری شده است، 
گفت: به دنبال نظارت های صورت گرفته تذکر، تشویق، اخطار کتبی اعمال و شکایات ثبت شده 

در ستاد اجرایی خدمات سفر مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.
گفتنی است هتل گسترش تبریز به عنوان یک هتل چهار ستاره تاپ در روزهای ابتدایی نوروز 
1400 توانست رتبه برتر سطح اشغال در بین مراکز اقامتی استان آذربایجان شرقی را به خود 
اختصاص دهد و  همین امر بهانه ای شد تا این هتل در این ایام هدف بازدید مدیران استانی و 

کشوری قرار گیرد.
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در دیدار رایزن های جدید بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان با دکتر نواده اباذر نائب رییس هیات عامل گروه 
صنعتی پارس ساختار و بازدید از توانمندی های شرکت پارس ساختار، 

راهبردهای حضور این شرکت در بازارهای اوراسیا بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار، بابایی رایزن 
آذربایجان و گداری  ایران در جمهوری  بازرگانی جمهوری اسالمی 
رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان به همراه جمعی از 
مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با حضور در 
شرکت پارس ساختار از توانمندی های این شرکت در حوزه نیرو و تولید 

دکل های خود ایستای تک پایه بتنی بازدید کردند.
در این بازدید دکتر نواده اباذر نائب رییس هیات عامل گروه صنعتی 
پارس ساختار، با معرفی دستاوردها و شرکت های زیر مجموعه این 
گروه صنعتی گفت: گروه صنعتی پارس ساختار فعالیت های مختلفی 
در حوزه نیرو، فوالد، معدن، گردشگری، کاشت گلخانه ای و تجارت 
و بازرگانی دارد. وی با اشاره به اینکه شرکت پارس ساختار مبتکر و 
تنها تولیدکننده دکل های تک پایه بتنی در سطوح ولتاژ 63 تا 400 
کیلوولت با تعداد مدارات مختلف می باشد گفت: بومی سازی ساخت 
دکل های انتقال و  فوق توزیع نیرو در کشور بزرگترین مزیت این دکل ها  
است که به عنوان یک کاالی تولید داخلی در کشور ثبت اختراع و در 
سال ۲010 میالدی نیز ثبت جهانی و در سال ۲011 موفق به کسب 

مدال طالی اختراعات نوین کاربردی در ژنو سوئیس شده است.
دکتر اباذر گفت: پارس ساختار تنها شرکت EPC کار و پایه یک رشته 
نیرو در شمالغرب کشور است که اجرای بیش از ۲00 پروژه احداث خط، 
پست و نیروگاه را در کارنامه فعالیت خود دارد. وی با اشاره به فعالیت 
شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز به عنوان تنها شرکت تولیدکننده 
ورق های گالوانیزه در شمالغرب کشور اظهار کرد: خوشبختانه از سال 
9۸ تولید ضخیم ترین ورق گالوانیزه به صورت رول در اندازه 1۲۵0*3/۵ 
میلیمتر در خاورمیانه به همت متخصصین در صنایع فوالد شهریار به 

مرحله اجرا درآمده است.
نائب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار تصریح کرد: 
افزایش حجم تجارت با این دو کشور همسایه، باید بیشتر از گذشته 
مورد توجه قرار گرفته و از ظرفیت شرکت های فنی مهندسی، خدماتی 

و سایر شرکت ها در این دو کشور بویژه بازسازی قره باغ استفاده شود.
وی در این دیدار همچنین از آمادگی گروه صنعتی پارس ساختار برای 
فعالیت های مختلف در حوزه گردشگری، فوالدی، معادن، فعالیت های 

گلخانه ای و سایر فعالیت های بازرگانی در باکو و ایروان خبر داد.  
بابایی رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان 
در این دیدار با اشاره به توانمندی های منحصر به فرد گروه صنعتی 
پارس ساختار در بخش های مختلف از جمله فوالد و صنعت انرژی و برق 

گفت: تالش می کنیم تا بسترهای الزم برای حضور بخش خصوصی 
قدرتمند در بازار کشورهای همسایه را فراهم کنیم تا کاالهای صنعتی 
ساخت مهندسین داخلی با حضور در بازارهای فراملی توان رقابتی 
با کاالهای خارجی را افزایش داده و به برندهای برتر جهان تبدیل 
شوند. وی با بیان اینکه رقابت پذیری یکی از ویژگی های منحصر به فرد 
و قابل اتکای تولیدات گروه صنعتی پارس ساختار محسوب می شود، 
برای  مناسبی  بازارهای هدف  همسایه  کرد: کشورهای  خاطرنشان 
تولیدات داخلی هستند که در همین راستا تالش می کنیم با گفت و 
گوهای سازنده زمینه همکاری بین دو کشور را در راستای معرفی 
ظرفیت شرکت های موفق داخلی مانند پارس ساختار فراهم کنیم چرا 
که یکی از رسالت رایزن های بازرگانی در واقع تحقق این امر مهم است.

بابایی در ادامه با تمجید از نگاه مثبت مدیریت ارشد گروه صنعتی 
پارس ساختار برای حضور در بازارهای جهانی گفت: بایستی با تقویت 
این دیدگاه ها و بینش ها بتوانیم حضور پرقدرتی در بازارهای جهانی 
بویژه کشورهای همسایه داشته باشیم چرا که روش های سنتی و 

قدیمی دیگر پاسخگو نیست.
رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان در پایان 
به ظرفیت های قابل استفاده در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: با 
توجه به اینکه گروه صنعتی پارس ساختار در این حوزه نیز حرف های 
زیادی در داخل کشور برای گفتن دارد، می توان از فرصت همکاری بین 

دو کشور در راستای توسعه صنعت گردشگری نیز استفاده کرد.
در ادامه این دیدار گداری رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در 
ارمنستان نیز حضور در عرصه های مختلف صنعتی را مزیت باالی گروه 
صنعتی پارس ساختار عنوان کرده و افزود: بی شک فرصت های خوبی 
در حوزه فوالد و معادن و همچنین خدمات فنی و مهندسی در کشور 
ارمنستان فراهم است که بخش خصوصی فعال و توانمند همچون گروه 
صنعتی پارس ساختار می تواند به شرط شناسایی درست این فرصت ها 
و حمایت های الزم از سوی دولت در این زمینه بازار فعالیت خوبی 

داشته باشد.
گداری همچنین در پایان خاطرنشان کرد: حضور گروه های صنعتی 
فعال در بخش فوالد در کشورهای اوراسیا توان صادراتی کشور را 
افزایش داده و بسترهای خوبی برای سرمایه گذاران داخلی در کشورهای 
همسایه ایجاد می کند به شرطی که بسترهای الزم توسط مسئولین 
به خوبی  را  بازارهای هدف  نیز  و شرکت های صنعتی  فراهم شده 

شناسایی کنند تا فرصت سوزی نشود.

بررسی راهبردهای حضور پارس ساختار در اوراسیا
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ارزش و اهمیت روز افزون نقش مردم در اداره جوامع و رشد نظام 
های مردم ساالر، موجب توجه به ایده مشارکت مردم در اداره امور 
شهر شده است. در این میان شوراها به عنوان پارلمان محلی واسط 
بین دولت و شهروندان، می تواند به عنوان حلقه واصله بین مردم و 
مدیران شهری تلقی شده و موجبات مشارکت همه جانبه شهروندان 
در امر مدیریت شهری را فراهم نماید. شهر و هر محیط زندگی مدنی 
و اجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با 
مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه 
مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. شهرها از جمله 
مراکز سکونتی هستند که برای ایفای نقش های متعدد به افرادی در 

عرصه های سیاسی و اجتماعی نیاز دارند.
اصل شورا به عنوان شیوه ای قابل اجرا در مدیریت سیاسی جامعه 
اسالمی پذیرفته شده و بر آن تاکید شده است.از اهمیت شورا در اسالم 
همین بس که سوره ای در قرآن با ۵4 آیه به نام )شوری( نامگذاری 

شده است .
قرآن شورا را به دو صورت معرفی می کند . یکبار، با تبیین خصایص 
مؤمنان و رهروان راه مکتب ، اصل شورا را به عنوان یک خصوصیت 
جوشیده از ایمان و جامعه اسالمی معرفی می کند چنانکه در سوره 
شوری آیه 3۸ آمده است : » افراد شایسته با ایمان کسانی هستند که 
اجابت نمودند ندای پروردگارشان را و امورشان را بین خود به شوری 
می گذارند .« قرآن مجید در جای دیگر شورا را به صورت یک فرمان 
و دستور الهی بیان می کند ، التزام به نظام شورا را بر پیامبر مقرر 
می دارد ، بر احترام به دیدگاه ها و نظارت پیروان مکتب تاکید می ورزد 
و آن را یکی از خصیصه های رهبری و از رموز پیروزی می شمارد . 
در همین زمینه آیه 1۵9 سوره آل عمران تصریح می دارد : » پس به 
سبب رحمتی از خدا با آنان نرمی  نمودی و اگر تندخوی و سخت دل 
بودی البته از دورت پراکنده می شوند ، پس از آنان درگذر و برایشان 
آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت کن ، پس چون تصمیم گرفتی 
باید بر خدا توکل کنی زیرا خدا ، توکل کنندگان را دوست می دارد .« 
بحث شورا در قرآن و اسالم جزو ذات دین مبین اسالم می باشد که 
هم قرآن و هم اسالم سرسختانه با استبداد مقابله می کنند به همین 

لحاظ افراد نسبت به یکدیگر برتری ندارند .

به دلیل ساختار نظام حکومتی تا پیش از انقالب مشروطه، عموم مردم 
کشور در تعیین سرنوشت خویش از جمله در مدیریت شهرها دخالت 
چندانی نداشته اند و از این تاریخ به بعد، نظام حکومتی به سمت 
مدیریت نامتمرکز گرایش پیدا کرده و شکل گیری شوراهای اسالمی 
کشور در سال 13۷۸، نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و 
ایجاد نظام های محلی اداره امور، بعد پیروزی انقالب به شمار می رود. 
مردم،  دولت،  جمله  از  شهری  عرصه  متفاوت  افراِد  به  دادن  نقش 
نهادهای مدنی و قانون گذار باعث ایجاد وظایف متقابل و دو سویه 
بین شهروندان و اداره کنندگان امور در راستای رسیدن به حقوق 
شهروندی، در سطح ملی و محلی شده است. شوراهای اسالمی شهر 
از نهادهای مدنی حاکمیت است که وظیفه تحقق حقوق شهروندی را 

در حوزه شهر و استان بر عهده دارد. 
در فصل هفتم از اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
برای  پیشبرد سریع برنامه  های  اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، 
فرهنگی ، آموزشی  و سایر امور رفاهی  از طریق  مشارکت مردم  با توجه  
به  مقتضیات  محلی برای اداره  امور شهرها شورایی از سوی شهروندان 

انتخاب می شود.
شکل گیری شورا های شهر و روستا را می توان گام بلند دیگری برای 
سپردن اداره امور کشور به مردم ارزیابی کرد. بر اساس اصل 100 قانون 
اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های  اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، 
بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی  و سایر امور رفاهی  از طریق  همکاری  
مردم  با توجه  به  مقتضیات  محلی ، اداره  امور هر روستا، بخش ، شهر، 
شهرستان یا استان  با نظارت  شورایی  به  نام  شورای  ده ، بخش ، شهر، 
شهرستان  یا استان  صورت  می گیرد که  اعضای  آن  را مردم  همان  محل  

انتخاب  می کنند.
چنین اختیاری در قانون اساسی، شورا ها را به عنوان پارلمان شهری 
مورد توجه قرار داده است. پارلمان در هر کشوری وظیفه قانون گذاری 
و نیز نظارت بر فعالیت دولت ها را بر عهده دارند. در واقع پارلمان ها 
ریل گذاری حرکت دولت ها را بر عهده دارند، البته این امر در نظام های 
پارلمانی مانند بریتانیا پررنگ تر است. اما در کشور ما ظرفیت های 
تبدیل شورا ها به پارلمان شهری کم نیست. اما به نظر می رسد گاهی 
نفع  به  پارلمان شهری  پارلمان کشوری و  اوقات تقسیم کار میان 

منتخبان ملت در پارلمان ملی شکل می گیرد.
وجود شورا های شهر به عنوان پارلمان شهری که نقش مشورتی نیز 
درکنار شهرداران و در حوزه مدیریت شهری دارند نه تنها موجب 
افزایش کارآمدی این شورا ها می شود بلکه تنش های ناشی از تضاد و 
تعارض های قانونی و حقوقی در خصوص شورا ها و مدیریت شهری نیز 

کاهش می یابد.
نقش شورا ها و جایگاه شورا های شهر در تصمیم گیری برای شهر ها 
جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری و دستیابی به اهداف حقوق 
شهروندان بسیار باالست در نتیجه شورا ها نیاز به تخصص های مرتبط 
پایدار شهری و رضایت  با حوزه شهری جهت دستیابی به توسعه 

شهروندان دارند.
با این حال در طی ۵ دوره گذشته از عمر شوراهای شهر و روستا 
متاسفانه شوراها  آنطور که باید نتوانسته است به نقش واقعی خود به 
عنوان یک پارلمان محلی دست یابند.به صورت کلی شوراهای شهری 
کشور، جهت انجام وظایف خود با مشکالت درونی و بیرونی روبرو 
هستند. مشکالت درونی شوراها به سطح دانش، تخصص و اطالعات 
شهری اعضا، ضعف ساختاری، قانونی، تئوریکی و مشکالت سازمانی 
شوراها مربوط می شود. بخشی از مشکالت بیرونی شوراها نیز ناشی 
از عدم به رسمیت شناخته شدن شوراها توسط نهادهای دیگر است. 
دوگانگی مدیریت شهری با مدیریت شهرداری ها و عدم تحقق و 
عملیاتی شدن نظریه مدیریت یکپارچه شهری از جمله مواردی است 
که در عمل تضعیف جایگاه شوراها را به دنبال دارد با این وجود ، شتاب 
بخشی به روند توسعه شهرها، بهبود خدمات شهری،رفاه اجتماعی و 
احیای زیرساخت های گردشگری برای رونق کسب و کار در شهرهای 

کشور  راهی جز انتخاب پارلمان ها یا شوراهای قوی و کارآمد ندارد.
نظام پارلمانی شهرهای ایران در بیش از ۲ دهه از فعالیت خود هر چند 
با آسیب هایی همراه بوده  اما بستر مناسبی را برای مشارکت شهروندان 
در مدیریت شهری فراهم کرده است.در حقیقت می توان شوراهای 

اسالمی را بستر مناسبی برای مطالبه گری مردم دانست .
با توجه به نقش شوراها در ریل گذاری توسعه فرهنگی، اجتماعی، 
آموزشی و عمرانی شهرها و همچنین به سبب انتخاب شهرداران به 
عنوان بازوان اجرایی مدیریت شهری، وجود شورایی متخصص و کاربلد 

و پاکدست قطعا پیشرفت یک شهر را به دنبال خواهد داشت.
با انجام انتخابات ۲۸ خرداد ماه و حضور مردم در پای صندوق های 
رای، مردم کالنشهر تبریز همراه با سایر شهرها و روستاهای کشور 

منتخبین ششمین دوره شورای اسالمی خود را شناختند.

بر اساس اعالم فرماندار شهرستان تبریز  از بین آرای صحیح ماخوذه از 
۷00 شعبه اخذ رای در این شهر به ترتیب:

1. حکیمه غفوری : 40 هزار و 6۵9 رای
۲.محمدحسن اسوتچی: 33 هزار و 3۸۵ رای

3. روح اهلل رشیدی: 31 هزار و 69۲ رای
4.رسول برگی: ۲۸ هزار و 46۸ رای

۵. غالمرضا احمدی: ۲3 هزار و 136 رای
6. شهرام دبیری: ۲1 هزار و ۸۸1 رای

۷. پرویز هادی: ۲1 هزار و 3۵ رای
۸. فریدون بابایی اقدم: ۲0 هزار و 4۵۲ رای

9. روح اهلل دهقانژاد: ۲0 هزار و ۲03 رای
10. سید کاظم زعفرانچی: 19 هزار و 63۸ رای

11. علیرضا نوای باغبان: 19 هزار و 363 رای
1۲. احد صادقی: 19 هزار و 13۷ رای

13. یاسین بجانی : 1۸ هزار و ۲0۲ رای
به عنوان اعضای اصلی و اسماعیل چمنی  با 1۸ هزار و 6۷ رای و علی 
راستی با 1۷ هزار و 30۸ رای به عنوان اعضای علی البدل به شورای 
اسالمی شهر تبریز راه یافتند.سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
همزمان با ششمین انتخابات شوراهای اسالمی ۲۸ خرداد همزمان با 
سراسر کشور در تبریز برگزار شد که انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا در تبریز در ۷00 شعبه با ۲ هزار و ۸00 صندوق برای اولین 

بار  به صورت الکترونیکی برگزار شد.
مدیریت و روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار ضمن قدردانی از 
زحمات اعضا محترم پنجمین دوره شورای کالنشهر تبریز و تبریک به 
منتخبین محترم ششمین دوره ، موفقیت تک تک اعضای  محترم این 
شورا در خدمتگذاری به مردم بزرگ و شریف شهر تبریز را از درگاه 

خداوند منان خواستار است.

منتخبین ششمین 
دوره شورای 

اسالمی شهر تبریز 
مشخص شد

 شوراها؛ 
پارلمان های 

محلی که مغفول 
مانده اند
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وحدت رویه رمز موفقیت
هتل گسترش با نیم قرن سابقه

مدیر هتل گسترش تبریز عنوان کرد:

صنعت گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنعت در جهان، مهم ترین منبع 
درآمد و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. این صنعت که 
به عنوان موتور توسعه از آن نام برده می شود، به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی، 
اجتماعی دارد روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دولت ها به آن اهمیت 
می دهند و امروزه یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان و از جمله صنایع مهم با 
رشد سریع در توسعه اقتصادی جهان است که با ایجاد باالترین میزان ارزش افزوده به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت 
تاثیر قراردهد. در تقسیم بندی جهانی پس از نفت و خودروسازی، صنعت گردشگری 
در رده سوم قرار می گیرد. صنعت گردشگری با ویژگی های خاص خود، صنعتی پویا با 

آینده ای روشن تلقی می شود. 
اما با بروز بیماری همه گیر کرونا در جهان، می توان گفت که پس از جنگ جهانی دوم، 
این بیماری بزرگترین بحرانی است که به وجود آمده و همه پیش بینی هایی که برای 
رونق این صنعت شده بود را از بین برده و در مقابل بیشترین آسیب و زیان را به صنعت 
گردشگری وارد کرده است. این آسیب ها نیز به مراتب بسیار بیشتر از زیان بیماری 
سارس که در سال 2003 پدید آمد، می باشد. در این میان قطعا واحد هایی که دارای 
برنامه ریزی مناسب برای کنترل بحران بودند توانسته اند در مقابل هجمه سنگین این 
بیماری مقاومت کرده و موجودیت خود را حفظ کنند که هتل گسترش یکی از این 
مجموعه های موفق در برابر مشکالت پاندمی کرونا است. به همین جهت برای بررسی 
بیشتر این امر و اطالع از وضعیت هتل گسترش وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار 

سراغ مدیریت این هتل رفتیم. 
امیرعباس جانانی، فعال حوزه گردشگری از سال 1374، مدیر اقامتی هتل های سوریه  
و  مدیر  راه اندازی هتل ها و رستوران های بین المللی، مدرس علوم هتل داری و مدیر 
اسبق چندین هتل در سطح استان که از دی ماه سال 1399 مدیریت هتل گسترش 
کالن شهر تبریز را عهده دار شده است. وی در این گفتگو به تشریح مسائل، ارائه 
مشکالت و بیان دیدگاه در حوزه گردشگری و هتل داری پرداخته که ماحصل این 

گفتگو را در ذیل می خوانید:

24 مصاحبه

   وضعیت هتلداری در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
سال 1399 تحت الشعاع قهریه پاندمی کرونا، بسیاری از مشاغل علی 
الخصوص صنعت گردشگری و هتل داری آسیب دیدند. کشورما، شهر 
تبریز و هتل گسترش هم از این موضوع مستثنی نبود و طبیعتا متاثر از 
این بیماری، کارهای پر رونقی انجام نگرفت. ولی نکته مهم در سال 99 
با وجود بیماری کرونا؛ رعایت کامل و دقیق پروتکل های بهداشتی اعالم 
شده از سوی وزارت بهداشت و همچنین طرح های داخلی خود هتل 
در این خصوص بود که باعث شد در سال 99 هتل گسترش رتبه اول 
رعایت پروتکل های بهداشتی از دیدگاه مشتریان اسنپ تریپ را کسب 
کند که نشان از همکاری و زحمات همه مدیران و پرسنل سختکوش 

هتل گسترش در این امر دارد. 

   هتل گسترش از چه سالی تاسیس شده و نیز از چه زمانی 
خصوصی سازی شده است؟

هتل گسترش تبریز از اوایل دهه 40 شمسی همزمان با شروع احداث 
کارخانجات صنعتی بزرگ مانند ماشین سازی و تراکتورسازی در تبریز 
بنا نهاده شده و با نام مهمانکده شاه اسماعیل صفوی شروع به فعالیت 
کرده که تنهاترین ساختمان بلند مرتبه شهر تبریز بوده است. بعد از 
انقالب اسالمی این هتل محل استقرار مدیران  پیروزی شکوهمند 
و فرماندهان اوایل انقالب بوده و پس از آن برهه حساس در اختیار 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان یکی از واحدهای 
زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن وقت با نام هتل گسترش به ارائه 
خدمت پرداخته است. در  سال 139۲ برابر اصل 44 قانون اساسی، از 
طریق مزایده عمومی به مالکیت گروه صنعتی پارس ساختار درآمده و 
برنامه راهبری و تعیین استراتژی کل گروه توسط جناب آقای مهندس 
اباذر تدوین می شود که الحق موفقیت های بی شماری هم در کل گروه 

صنعتی پارس ساختار رقم خورده است.

   جنابعالی جزء مدیران متخصص هتل داری می باشید که 
در رشته هتل داری تحصیل نموده اید. تغییراتی که از زمان 

مدیریت در این هتل ایجاد کرده اید را بیان کنید.
از  سال 139۲ که مالکیت هتل گسترش به بخش خصوصی و به گروه 
صنعتی پارس ساختار واگذار شد، در مدیریت کالن آن وحدت رویه ای 
استوار است که نمی توان راهبری و ترسیم نقشه راه مدیرعامل و رئیس 
هیات عامل آن گروه معظم، جناب آقای مهندس اباذر را نادیده گرفت. 
در طول هشت سال گذشته و در دوران جدیدش بعد از خصوصی 
سازی، مدیران توانمندی در مسند مدیریت هتل گسترش تبریز و زیر 
نظر گروه صنعتی پارس ساختار ایفای نقش کرده اند که بنده نیز راه 
همان بزرگان را  ادامه می دهم. لذا تمامی تغییرات و اقدامات در راستای 

سیاست های کالن گروه انجام شده و در حال پیگیری است.

   لطفا در مورد امکانات هتل گسترش توضیحاتی را بیان 
بفرمایید؟

هتل گسترش تبریز یکی از قدیمی ترین هتل های کالن شهر تبریز 
است که بعد از خصوصی شدن بازسازی عمده در آن صورت گرفته 
است. تمامی اتاق ها و سوئیت ها به صورت مدرن و شیک و فراخ و دلباز 
بازسازی شده تا میهمانان محترم در این هتل راحتی و آسایش را تجربه 

کنند. همچنین نمای بیرونی هتل نیز بازسازی و نوسازی شده است. 
مطالعات اولیه و اخذ مجوزات قانونی فاز توسعه آن بررسی و نهایی 
شده و امیدواریم بزودی عملیات اجرایی فاز توسعه هتل گسترش را 
در دستور کار قرار داده و آغاز کنیم تا کالن شهر تبریز در مرکز شهر، 
هتلی بسیار زیبا و در شان مهمانانش داشته باشد. در شرایط فعلی تمام 

امکانات یک هتل چهارستاره تاپ در هتل گسترش موجود است.

   در هتل گسترش برای معرفی به گردشگران چه 
فعالیت هایی صورت گرفته است؟

از پارامترهای موفقیت در حوزه هتلداری قدمت هتل می باشد و چون 
موقعیت مکانی خوبی هم دارد. این دو پارامتر کار ما را در حوزه تبلیغات 
و مارکتینگ راحت تر کرده و برای این که بتوانیم در گردونه و در بازار 
رقابت پیشرو باشیم بیشتر سعی می کنیم در رضایتمندی میهمانان 

موجود کوشا باشیم.

   عید امسال با وجود شرایط کرونایی تردد میهمان زیاد بود 
علت را در چه می دانید؟

مردم، شادمان از افول موج سوم کرونا در عطش سفر و عدم ممانعت 
جدی مسئولین امر در ستاد ملی مبارزه با کرونا با شرایط سفر در عید 
نوروز مسافرت کردند که در این میان، استان آذربایجان شرقی رتبه دهم 
در مسافر پذیری بود و هتل گسترش تبریز از حضور این مهمانان بی 
نصیب نبود و به گواهی بزرگانی که در ایام نوروز هتل گسترش تبریز 
را مورد بازدید قرار دادند، هتل ما را ایمن از حیث رعایت پروتکل های 
بهداشتی دانستند. در ایام نوروز آقای تیموری معاون محترم گردشگری 
در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور و رئیس 
ستاد مرکزی خدمات سفر، آقای مهدی قاسمی معاون محترم دفتر 
و  فرهنگی  میراث  وزارت  به شکایات  رسیدگی  و  عملکرد  بازرسی، 
گردشگری، آقای دکتر حمزه زاده مدیر کل محترم میراث فرهنگی 
آقای دکتر  آذربایجان شرقی،  استان  و صنایع دستی  و گردشگری 
بایرام زاده معاونت محترم گردشگری استان آذربایجان شرقی، آقای 
مهندس اسبقی رئیس محترم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی تبریز از هتل گسترش تبریز بازدید و تحسین کرده اند. 
یادآور می شوم پنج روز مانده به آغاز عید نوروز 1400، تمام کارکنان 
هتل گسترش مورد غربالگری کرونا قرار گرفتند که خوشبختانه همه 
آزمایشات نگاتیو بودند و آرامش خاطر بیشتری برای مجموعه هتل و 

میهمانان آن حاصل شد.

   و اما سخن آخر…؟
هر صنعتی چالش های خاص خود را دارد و ما نیز مشکالت مربوط به 
خودمان را داریم. امیدواریم با ریشه کن شدن پاندمی منحوس کرونا، 
شادابی جدیدی به بدنه گردشگری بخشیده شود. بخش خصوصی 
در چنین قهریه هایی در حال جهاد است تا با مشکالت و هزینه های 
متعددی که روبرو می شود بتواند سازمان هتل را استوار و پویا نگه دارد. 
در یک سال و چند ماه گذشته علیرغم مشکالت عدیده هتل گسترش 
تبریز در حد توان به خاطر حفظ حداقل اشتغال، هتل را تعطیل نکرد.

امیدوارم با ریشه کن شدن این ویروس منحوس و بیماری کرونا زمینه 
ایجاد اشتغال بیشتر مطابق برنامه های توسعه ای هتل فراهم شود. 
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تقی توکلی، سال 1310 هجری شمسی در تبریز قدم به عرصه 
حیات گذاشت. در 6 سالگی توسط پدر تاجر پیشه اش به مدارس 
قدیمی راه یافت و سپس به تهران رفت و در دبیرستان البرز به 
تحصیل پرداخت. بعد از اخذ دیپلم، جهت تکمیل معلومات راهی 
آمریکا شد و پس از ۵ سال تحصیل در رشته مهندسی مکانیک، 

از دانشگاه نبراسکای آمریکا فارغ التحصیل و به وطن مراجعه نمود.
کارخانه  احداث  را  ایشان  کار  عمده  آذربایجان  مردم  بیشتر 
ماشین سازی تبریز می دانند که در سال 134۵ هجری شمسی در 
منطقه غرب تبریز احداث شد اما اکثریت کارخانه های همجوار مانند 
پمپ ایران، موتوژن، ایدم، کمپرسورسازی و شرکت گسترش صنایع 

ریلی نیز بخشی از خدمات این مرد صنعت به شمار می رود.
کارخانه  اولین مدیرعامل  به مدت 9 سال،  تاسیس  از سال  وی 
انقالبی،  جریان های  وقوع  از  پس  ولی  بود  تبریز  ماشین سازی 
از مسئولیت خود استعفا داد و با کوله باری از تجربه در کارخانه 

کبریت سازی توکلی مشغول به کار شد.
پدر تقی توکلی در سال 1۲9۷ شمسی کارخانه »کبریت سازی 
توکلی« را در تبریز راه اندازی کرد. تعداد کارگران کارخانه کبریت 
توکلی تا سال 131۸ به حدود ۸00 نفر می رسید که بخشی از 
آن را هم زنان تشکل می دادند. از سوی دیگر پدرش به غیر این 

کارخانه که تا به امروز هم به عنوان یکی از نمادهای صنایع نوین و 
مدرن در ایران شناخته می شود، در سال 13۲۸ نخستین کارخانه 
خصوصی تولید برق را در تبریز تاسیس کرد. تقی توکلی درجایی 
درباره دوران شروع راه اندازی کارخانه کبریت سازی توسط پدرش 
می گوید:  »آن زمان که پدرم کارخانه کبریت سازی را ایجاد کرد 
به علت خروج ایرانیان از منطقه قفقاز، زنان و کودکان زیادی در 
کاروانسراها و محالت شهر تبریز آواره و گرسنه بودند و پدر تعداد 
زیادی از آن ها را برای کار به کارخانه کبریت سازی آورد.« اما تقی 
توکلی پس از پایان تحصیالتش در آمریکا در سال 133۷ زمانی 
که پدرش از دنیا رفته بود به ایران برگشت و مدیریت کارخانه 
کبریت سازی را به دست گرفت تا ایده هایش را برای توسعه و تکمیل 
خطوط تولید کارخانه پیاده کند.  او در همان دوران به موازت توسعه 
سازی«،  »نئوپان  کارخانه های  راه اندازی  کبریت سازی،  کارخانه 
»فورمیکاسازی« و »کابینت سازی« را هم آغاز کرد تا در دورانی 
که ایران به سمت تولیدات صنعتی پیش می رفت، به عنوان یکی از 

پیشگامان این عرصه نقش موثری ایفا کند.
بود؛  عالقه مند  خصوصی  بخش  در  فعالیت  به  بیشتر  اگرچه  او 
اما در دهه 40 شمسی در دوران مدیریت افرادی چون علینقی 
عالیخانی و رضا نیازمند در وزارت اقتصاد به همکاری با پروژه های 

حوزه صنعت از جمله مهم ترین عرصه ها در جهت رشد و پیشرفت جوامع به شمار می رود و براساس کارآمدی و 
پویایی این بخش، اثرگذاری کشورها در جامعه بین الملل ارزیابی می شود. به همین منظور می توان با الگو گرفتن 
از صنعتگران موفق ایرانی به یک نقشه راه درست و با هدف دست یافت و اینگونه جایگاه کشور را در نظام جهانی 
ارتقاء بخشید. از این شماره نشریه پانار قصد داریم تا با معرفی صنعتگران برتر تاریخ کشورمان عالوه بر شناساندن 
این بزرگ مردان برای نسل جوان کشور از راه و روش آن ها نیز چراغ راهی برای آینده بسازیم. به همین جهت امروز 
به معرفی زنده یاد مهندس توکلی پدر صنعت نوین ایران می پردازیم. تقی توکلی از آن گروه شخصیت هایی است 
که در دوران زندگی اش کمتر کسی سراغ او رفت و برای همین هم تا حدود زیادی مغفول ماند، حتی زندگی نامه اش 
مانند افرادی چون ایروانی و برخوردار به رشته تحریر درنیامد و اکنون تنها جستارهایی پراکنده از کار و زندگی او 

در دسترس است که چکیده ای از آن ها را در ذیل می خوانید:

تقی توکلی پدر صنعت نوین آذربایجان
 بنیانگذار اولین کارخانه برق خصوصی در ایران

26 نام آوران صنعت

بزرگ دولتی دعوت شد و دو پروژه بزرگ »ماشین سازی تبریز« و 
»مس سرچشمه کرمان« را در همان دوران راه اندازی و اداره کرد. 
در کنار این دو کارخانه، توکلی در تاسیس مجموعه های دیگری 
از جمله کارخانه های بلبرینگ سازی تبریز، ایدم، شرکت گسترش 
صنایع ریلی، کمپرسورسازی تبریز و پمپ ایران و تراکتورسازی 
نقش آفرینی کرد. مهندس توکلی در سال 13۵6 زمانی که کشور با 
مشکل کمبود برق روبه رو شده بود، به وزارت نیرو در کابینه جمشید 
آموزگار دعوت شد و پس از ۲0 ماه بدون دریافت حقوق دولتی، 
از سمتش کناره گیری کرد و به کار صنعتی خود بازگشت. او در 
دوران کوتاه وزارتش بدون تشریفات و محافظین شخصی کارهایش 
را انجام می داد و به هیچ عنوان اهل تشریفات نبود. توکلی درباره 
آن دوران می گوید که اصال عالقه ای به دستور دادن از پشت میز 
نداشته و معموال نیمه های شب به کارخانه ها سرمی زده و به کارگران 

ایستاده پای خط تولید روحیه می داده است.

دکتر موسی غنی نژاد، که مطالعاتی را پیرامون زندگی تقی توکلی 
انجام داده و با او آشنایی داشته است،  شخصیت مهندس توکلی 
را چنین روایت می کند:  زمانی که خیلی جوان بود و از دبیرستان 
فارغ التحصیل نشده بود در مبارزات سیاسی و جریانات ملی شدن 
صنعت نفت فعال بود. او عالقه  شدیدی به ایران،  منافع ملی و شکوه 
ایران داشت. پس از جریان ملی شدن صنعت نفت، برای تحصیل به 
خارج از کشور رفت و مهندس مکانیک شد. او در اواخر دهه 30 زمانی 
که کارخانه کبریت سازی  خانوادگی شان فعال بود به ایران برگشت و 
در کنار اداره آن کارخانه، کارخانه های دیگری را هم راه اندازی کرد. 
مهندس توکلی که در بخش خصوصی بسیار موفق بود، دو پروژه 
ماشین سازی تبریز و مس سرچشمه را که از طرف دولت پشتیبانی 
می شد مدیریت کرد و همان الگوی قبلی را در این دو کارخانه پیاده 
کرد. ابتدا به ماشین سازی تبریز رفت و بعد که این کارخانه سرپا شد 
مس سرچشمه را راه  انداخت. اما باید گفت هیچ کدام از این پروژه ها 
برای کسب منافع نبود. انجام این کارها اصال برایش به صرفه نبود؛ 
چون درآمدی از اداره بنگاه های دولتی نصیبش نمی شد. او در بخش 
خصوصی موفقیت زیادی به دست آورده بود و به اندازه کافی کار در 
بخش خصوصی منافع مالی برایش به دنبال داشت؛ برای همین به 
هیچ وجه انگیزه مالی برای کار در بنگاه های دولتی نداشت. اما با 
این حال انرژی بسیاری صرف آن کارخانه ها کرد. اگر امروز هم از 
مدیران قدیمی ماشین سازی و مس سرچشمه در مورد مهندس 
توکلی سوال شود، خواهند گفت که او چه کارهای بزرگی انجام داده 
است. اما ویژگی دیگر مهندس توکلی که کمتر کسی آن را می داند 
این بود که ارتباطات سیاسی اش با دولت و وزرا نبود، بلکه مستقیما 
گزارش های اقداماتش را به شاه می داد و به درخواست خود شاه بود 
که به ماشین سازی و مس سرچشمه رفت. او این روحیه را داشت 
که مهندسان جوانی را که پرونده های سیاسی داشتند و اغلب هم 
عضو گروه های چپ بودند، استخدام می کرد. این افراد کسانی بودند 
که به دلیل پرونده های سیاسی شان و مشکالتی که ساواک برایشان 
ایجاد کرده بود نمی توانستند در جایی مشغول به کار شوند؛ اما 

مهندس توکلی همه این افراد را با ریسک خودش استخدام می کرد 
و می گفت این ها جوان ها و نیروهای ملی هستند و باید جدا از اینکه 
فکر سیاسی  و گذشته شان چیست،  از آن ها استفاده شود. به دلیل 
وجود همین روحیه بود که از محبوبیت زیادی در میان کارکنان و 
کارمندان برخوردار بود. اما در اوایل انقالب،  به دلیل اینکه در دولت 
آموزگار وزیر نیرو شده بود، به عنوان فردی وابسته به رژیم سابق 
شناخته شد، تقریبا همه کارخانه هایش مصادره شد و خودش هم 
به خارج از کشور رفت. اما در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی 
و شروع دوران سازندگی، از آنجا که نمی توانست در خارج از کشور 
زندگی کند دوباره به ایران بازگشت، چون بسیار عالقه مند بود که در 
ایران خدمت کند. وقتی به ایران برگشت تجربه های فوق العاده ای در 
صنعت پیدا کرده بود و صنایع ایران را هم به خوبی می شناخت. آن 
دوره کارخانه کبریت سازی که متعلق به خودش بود دچار ضرر شده 
بود و ده ها میلیون تومان بدهی آورده بود. به او گفتند اگر حاضر 
هستی تمام بدهی های کارخانه را پرداخت کنی، می توانی کارخانه 
را تحویل بگیری. او هم پذیرفت، کارخانه را گرفت و با مدیریت و 
درایت توانست مجددا آن را سودآور کند. مهندس توکلی عالقه مند 
به ایران بود و هیچ چیز دیگر برایش مهم نبود؛ اما مثل خیلی های 

دیگر قدرش دانسته نشد.
گفتنی است وی در سال 13۸۵ هجری شمسی از طرف فرهنگستان 
علوم جمهوری اسالمی ایران، به عنوان مهندس برجسته کشور انتخاب 

و مورد تجلیل قرار گرفت.
این صنعتگر بزرگ و انسان وارسته بعد از عمری انجام خدمات 
انسانی، روز 1۸ دیماه 139۷ در زادگاهش تبریز  خداپسندانه و 
درگذشت و دنیای فانی را به سوی معبود خود ترک کرد و پس 
از تشییع کم نظیر، در آرامستان وادی رحمت تبریز آرام گرفت. 

روحش قرین رحمت الهی
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تحقق علم و عمل با اتکا به عزم و اراده متخصصین در 
شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز به روایت تصاویر

عزم و اراده مهندسین و تالشگران شرکت پارس ساختار در تداوم اجرای 
عملیات خط ۱۳۲ کیلوولت دو مداره شهرک سرمایه گذاری خارجی

28 گزارش تصویری

هتل گسترش با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی مستمر 
سطوح مختلف همچنان بر مدار میزبانی برقرار است

تداوم عملیات احداث کارخانجات نورد سرد در طرح و توسعه
 شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز
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      روش های جلوگیری از ورود حیوانات و پرندگان
برای جلوگیری از حوادث ناشی از ورود حیوانات به بخش های برقدار شبکه روش های 
مختلفی وجود دارد  برخی از این روش ها از ورود حیوانات مانند روش فنس کشی یا روش 
التراسونیک جلوگیری می کنند و برخی روش ها با عایق کاری مناسب، از بروز حوادث حتی 
در صورت ورود حیوانات به بخش های برقدار جلوگیری می کنند. در روش های مربوط به 
عایق کاری باید توجه شود که هم عایق کاری بین فاز به فاز و هم بین فاز به زمین با توجه 
به نوع حیوانات به درستی انجام گیرد. به عبارتی ممکن است در منطقه ای فقط حیواناتی 
مانند گربه یا سمور باعث حادثه می شوند. در این حالت بیشتر باید به عایقکاری بین فاز 
و زمین و همچنین ارتفاع حیوان، که این حیوانات باعث از بین رفتن این فاصله هوایی 
می شوند توجه کرد. همچنین ممکن است در برخی از پست ها پرندگان باعث بروز حوادث 
بشوند. در این حالت باید به فاصله فاز به فاز و طول حیوان توجه ویژه کرد. برخی پرندگانی 
مانند لک لک دارای طولی حدوداً 3.۲ متر نیز می شوند در این حالت شاید حتی الزم باشد 
عالوه بر بخش فشار متوسط، بخش فشار قوی نیز عایق کاری شود. در این مقاله سعی شده 
است ضمن توضیح روش های رایج مورد استفاده در ایران، مزایا و معایب هر کدام توضیح 

داده و بیان شود.

   جلوگیری از ورود حیوانات با استفاده از فنس کشی
در این روش اطراف هر ترانسفورماتور را با استفاده از فنس های فلزی دیوار کشی کرده و از 
ورود حیوانات به داخل این منطقه جلوگیری بعمل می آید. نمونه ای از این فنس کشی ها 

در شکل های زیر قابل مشاهده می باشد: 
مزایا: الف( کاهش نسبی احتمال بروز حوادث 

ب( عدم بروز مشکل ترموگرافی تجهیزات
معایب: الف( عدم جلوگیری از حوادث ناشی 
از ورود حیوانات ب( احتمال عبور حیوانات از 

روی فنس ج( هزینه زیاد

   عایق کاری با استفاده از لوله پولیکا:
در این روش لوله های پولیکا را از وسط برش داده و عایق کاری انجام می شود. این روش 
گرچه عایق کاری خوبی محسوب می شود، پس از گذشت زمان لوله ها در معرض تغییرات 
آب و هوایی دچار پوسیدگی شده و از بین می روند. شکل ۲ نمونه ای از عایق کاری با 

استفاده از لوله پولیکا را نشان می دهد.
مزایا: الف( عایق کاری مطمئن قسمت ۲0 کیلوولت به 

صورتی که تاکنون حادثه ای در این پست ها گزارش نشده 
است. ب( هزینه کم

معایب: الف( از بین رفتن لوله پولیکاها بعد از چندین 
مدت بر اثر تغییرات آب و هوایی ب( عدم انعطاف پذیر 

بودن و مشکل باز کردن اتصاالت در هنگام نیاز ج( زمان بر 
بودن نصب و راه اندازی د( عدم امکان ترموگرافی تجهیزات 
بعد از نصب لوله پولیکاها ه( محبوس شدن گرما در داخل 

لوله پولیکاها و بروز مشکالت دیگر
   عایق کاری با استفاده از عایق حرارتی نواری

در این روش با استفاده از عایق های نشان داده شده در شکل اقدام به عایق کاری تجهیزات 
می کنند. الزم به ذکر است در این روش به طور کامل عایق کاری انجام نمی شود و فقط از 
بروز حوادث تا حدود زیادی جلوگیری بعمل می آید. در این روش حریم شینه ۲0 کیلوولت 
تا حدود زیادی بهبود می یابد و در نتیجه تعداد حوادث را می توان کاهش داد. الزم به 
ذکر است بیشتر حوادث ناشی از ورود حیوانات به داخل محوطه ۲0 کیلوولت در اطراف 

جلوگیری از حوادث ناشی از ورود 
حیوانات به بخش فشار متوسط پست ها

  ** دکتر علیرضا احمدی منش  

در حال حاضر ورود حیوانات و 
پرندگان به قسمت های برق دار 

شبکه، یکی از رایج ترین علل 
بروز حوادث شبکه برق قدرت 
می باشد. این حوادث اکثراً در 
بخش فشار متوسط پست ها 

رخ داده و باعث بروز بعضًا 
خسارت های جبران ناپذیری 

نیز به شبکه می شود. از سال 90 
تا مرداد 98، از 4284  حادثه 

رخ داده در شبکه برق آذربایجان 
حدوداً 720 حادثه در تجهیزات 

پست ها بوده که از این تعداد 
نیز حدوداً 194 حادثه ناشی از 

حیوانات می باشد. با توجه به 
کثرت این حوادث )حدود 27 

درصد(، مطالعه طرح های مختلف 
جهت جلوگیری از این حوادث 

انجام شد که در ادامه به هر کدام 
از روش ها و مزایا و معایب آن 

پرداخته شده است. 
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بوشینگ های ۲0 کیلوولت اتفاق می افتد. ارتفاع این بوشینگ ها تقریبا 
۲۵ سانتی متر می باشد. بیشتر حوادث رخ داده در شبکه آذربایجان 
ناشی از ورود گربه و سمور به اطراف بوشینگ می باشد که ارتفاع یک 
گربه در حدود ۲3 الی ۲۵ سانتی متر و ارتفاع سمور در حدود 1۲ 
سانتی متر می باشد. بنابراین بنظر می رسد این روش در مقابل حوادث 
ناشی از ورود سمور عملکرد مناسبی خواهد داشت و در مورد حوادث 
ناشی از ورود گربه ها عملکرد نامطلوبی خواهد داشت. ضمن اینکه در 
صورت تماس مستقیم هر حیوانی با تجهیز و بدنه، این روش کارامد 

نخواهد بود.
مزایا: الف( عایق کاری نسبی 
تجهیزات ب( راحتی نصب ج( 

هزینه کم
معایب: الف( عدم عایق کاری 

کامل و احتمال بروز حادثه 

   جلوگیری با استفاده از دستگاه های التراسونیک
در این حالت از یک دستگاه تولید صدا در فرکانس های باال )باالتر از 
۲0 کیلوهرتز( استفاده می شود که فقط حیوانات قادر به شنیدن این 
صدا می باشند. پرنده ها با شنیدن این صدا های غیر عادی به محل مورد 
نظر نزدیک نمی شوند و در نتیجه تجهیزات پست ها حفاظت شده و 
خاموشی بعمل نمی آید. هر چند روش بیان شده به نظر مفید می آید 
ولی تجربه های عملی بعمل آمده نشان می دهد که حیوانات پس از 
مدتی به صداهای تولید شده از این دستگاه ها عادت کرده و به مرور 

زمان دوباره حوادث افزایش پیدا می کند.
مزایا: الف( راحتی نصب

معایب: الف( عادت کردن 
حیوانات با این صدا و در 

نتیجه عدم بازدارنگی 

   عایق کاری با استفاده از کاورهای مخصوص و نوارهای عایقی
همانطور که در روش قبلی ذکر شد، روش قبلی در برخی حوادث 
ناکارآمد خواهد بود. برای جبران این نقیصه در حال حاضر در بسیاری 
از کشورها از جمله آلمان و حتی برخی شهرهای ایران از جمله تهران 
از روش نشان داده شده در شکل 6 و شکل ۷ برای عایق کاری استفاده 
می شود. در این روش احتمال بروز حادثه در قسمت های بوشینگ که 
محتمل ترین قسمت ها است، صفر خواهد شد و از لحاظ ظاهری نیز 

مناسب می باشد. 
مزایا:  الف( عایق کاری کامل 

قسمت بوشینگ ها و قسمت هایی 
که بیشترین احتمال بروز حادثه را 
دارد و همچنین عایق کاری نسبی 
بقیه قسمت ها ب( راحتی نصب ج( 

عدم تخریب تجهیزات در هنگام 
سرویس و تست

معایب: الف(  هزینه باال

در جدول زیر به صورت خالصه مزایا و معایب روش ها بیان شده است.
    

نتیجه گیری:
با توجه به تمامی موارد باال و با توجه به مزیت های روش چهارم 
) با وجود هزینه باالیی اجرای آن(، بهترین روش جهت جلوگیری 
از حوادث ناشی از ورود پرندگان و حیوانات به قسمت ۲0 کیلوولت 
پست ها می باشد برای همین منظور و به منظور کاهش تعداد حوادث 
بوجود آمده از حیوانات، در حال حاضر در سرتاسر دنیا پروژه هایی به 
این منظور انجام شده و یا در دست انجام می باشد. در کشور ایران نیز 
در سال های اخیر تالش هایی برای کاهش حوادث با این روش صورت 

گرفته است و نتایج مطلوبی بدست آمده است. 

مراجع:
 [1] «IEEE Guide for Animal Deterrents for Electric 
Power Supply Substations,» in IEEE Std -1264
1993 , vol., no., pp.9 ,20-1 April 1993, doi: 10.1109/
IEEESTD.1993.119208.
[2] https://www.inmr.com/protective-devices-
installed-reduce-wildlife-outages-distribution-
substation/
[3] https://www.inmr.com/protecting-
overhead-lines-substations-from-wildlife-
induced-outages2-/
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صنعت ایران در سال90

دکتري برق قدرت از دانشگاه علم و صنعت ایران  در سال 9۷
کارشناس تجهیزات پست شرکت منا
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آغاز عملیات اجرایی پروژه 
خط انتقال 63 کیلوولت اصفهان

عملیات اجرایی پروژه احداث خط انتقال 63 کیلوولت چهارمداره 
ورود و خروج خط محتشم کاشانی-آران 1 در پست آران و بیدگل ۲ 
در استان اصفهان توسط متخصصان شرکت پارس ساختار آغاز شد. 
پس از عملیات موفقیت آمیز تایپ تست دکل مربوط به این پروژه در 
آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نیرو در اراک ساخت دکل های تک پایه 
خود ایستای بتنی این طرح در محل کارخانه پارس ساختار آغاز و 

عملیات اولیه برای اجرای این خط نیز آغاز شد.

احداث خط 132 کیلوولت چهار مداره شهرک صنعتی 
آخوال توسط شرکت پارس ساختار

شرکت پارس ساختار خط انتقال 13۲ کیلوولت چهارمداره شهرک 
صنعتی آخوال را اجرا می کند.

با نهایی شدن انجام مناقصه این خط انتقال توسط شرکت برق 
منطقه ای آذربایجان، عملیات احداث خط انتقال 13۲ کیلوولت 
چهار مداره آذر– تقویت فشار گاز به پست آخوال واقع در شهرک 
صنعتی آخوال توسط پارس  ساختار انجام می شود. این خط انتقال 
به طول تقریبی 13 کیلومتر  با  نصب 6۲ دستگاه برج تک پایه 
خود ایستای بتنی به همت مهندسین و متخصص شرکت پارس 

ساختار اجرا خواهد شد.

جناب آقای مهندس حامد رحیمی
همکار محترم در شرکت پارس ساختار 

چهارمین  در  نمونه  مهندس  عنوان  به  جنابعالی  انتخاب 
جشنواره انتخاب مهندسان نمونه آذربایجان شرقی را تبریک 
گفته و از درگاه خداوند منان موفقیت های بیش از پیش شما 

را آرزومندیم.
روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار

همکار محترم
 جناب آقای هادی حکیمی زاد بدینوسیله آغاز زندگی 
مشترکتان را تبریگ گفته و از صمیم قلب برای شما و 
همسر محترمتان آرزوی سالمتی و روزهایی پر از موفقیت 

و خاطرات خوش داریم.
روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار

اعالن

حضرت حجت االسالم و المسلمین
 جناب آقای دکتر سید محمدعلی آل هاشم

نماینده محترم ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه معزز تبریز

با نهایت تأسف و تأثر، ضایعه درگذشت والده گرامی 
حضرتعالی و همسر مومنه حضرت آیت اهلل سید محمد 
تقی  آل هاشم را به محضر جنابعالی، بیت معظم له و 
سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند 
برای روح  برای حضرتعالی صبر و شکیبایی و  منان 

آنمرحومه علو درجات را خواهانیم.
مدیریت و روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار

همکاران محترم
جناب آقایان حامد داداش پور، مهدی رزاق زاده و بهنام 
میرهاشمی، تولد اهورایی ترین ارمغان زندگیتان را در سال 
جدید با نیت برآورده شدن بهترین آرزوها برای شما و 
دردانه تان تبریک گفته و از خداوند منان خواستاریم تا 
زندگیتان همیشه بر مدار خوشی باشد و فرشته کوچکتان 
 سال های سال زیر سایه پدر و مادر قد کشیده و بالنده شود. 

روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار

همکاران محترم
سرکار خانم ها معصومه امامی، الدن جمهری، رقیه رحیم 
زاده و جناب آقایان ارجمند، خادم، میرهاشمی، رسول 
نجفی، با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را به شما و 
از درگاه خداوند  خانواده گرامی تسلیت عرض نموده و 
 منان برای عزیز از دست رفته  رحمت واسعه مسئلت داریم. 

روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار

تسلیت

تسلیت
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در سالن آمفی تئاتر هتل گسترش؛ 
کارگاه آموزشی فرانت آفیس و خانه داری ویژه پرسنل هتل 

گسترش برگزار شد
کارگاه آموزشی فرانت آفیس و خانه داری به مدت دو روز در آمفی تئاتر هتل 

گسترش برگزار شد. 
در این کارگاه طی دو روز، کارکنان دپارتمان های اقامتی و فرآنت آفیس هتل 
گسترش حضور داشتند و مباحث مرتبط با اصول خانه داری و فرانت آفیس در 
مراکز اقامتی توسط دکتر حیدرزاده مدرس دوره های تخصصی هتلداری و یکی 

از مدیران ارشد صنعت هتلداری ارائه شد.
گفتنی است این کارگاه آموزشی با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده 

توسط پرسنل هتل با حضور کارکنان بخش های مرتبط اجرا شد.

هتل گسترش تبریز بهترین هتل از نظر رعایت 
پروتکل های بهداشتی

 
هتل گسترش تبریز به عنوان بهترین هتل از نظر رعایت 
اسنپ تریپ  مسافران  رای  با  بهداشتی  پروتکل های 

انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار، 
بر اساس نظرسنجی مردمی از میهمانان سایت اسنپ 
تریپ که در سال 99 به شهر تبریز سفر کرده اند، هتل 
چهار ستاره گسترش تبریز به عنوان بهترین هتل از نظر 
رعایت نظافت و پروتکل های بهداشتی انتخاب و تندیس 

ویژه این عنوان را دریافت کرد.
گفتنی است سایت اسنپ تریپ  برای آن دسته از افرادی 
که قصد سفر به شهرهای داخلی و یا خارجی را دارند، 
یک اپلیکیشن بسیار کاربردی محسوب می شود. برنامه 
مذکور اطالعات جامعی در رابطه با امکانات و موقعیت 
مکانی بیش از ۸00 هتل در سراسر کشور را در اختیار 

کاربران خود قرار می دهد.

دیدار نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار با 
مدیرکل جدید اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی

 
دکتر اباذر نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار به همراه 
هیات همراه با دکتر عباس نژاد مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کردند. دکتر اباذر با تبریک انتخاب دکتر 
عباس نژاد به عنوان مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی 
گفت: رعایت مسائل زیست محیطی یکی از اصول مهم در شرکت های 
وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار است. گفتنی است در حاشیه این 
دیدار دکتر نواده اباذر نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار 
و هیات همراه از موزه تاریخ طبیعی تبریز مستقر در ساختمان اداره کل 

حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز بازدید کردند. 

دیدار رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار با 
رئیس امور شعب بانک تجارت آذربایجان شرقی 

رئیس امور شعب بانک تجارت آذربایجان شرقی به همراه جمعی 
از معاونین این بانک با حضور در دپارتمان اداری هتل گسترش با 
مهندس اباذر رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار دیدار 

و گفتگو کردند.
در این دیدار دو طرف بر گسترش فعالیت های فی مابین در راستای 
حمایت از تولید و اشتغال تاکید و راهکارهای همکاری را بررسی کردند

جناب آقای مهندس پورمیررضا 
مدیر عامل محترم شرکت ذوب نورد توانارام 

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را به شما و خانواده 
منان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض  تسلیت  گرامی 
از دست رفته  رحمت واسعه مسئلت داریم.   برای عزیز 

روابط عمومی گروه صنعتی پارس ساختار

تسلیت



33 پانارپانار نرشیه داخلی گروه صنعتی پارس ساختار 33

 133۷ سال  در  وظیفه  نظام  خدمت  طی  از  پس  وی 
پزشکی،  خدمات  و  درآمد  بهداری  وزارت  استخدام  به 
اجتماعی خود را با بیماریابی جذام در آذربایجان شرقی 
آغاز کرد و پس از یک سال فعالیت در امر بیماریابی در 
سال 133۸ به عنوان کفیل آسایشگاه جذامیان باباباغی 
تا  سال های 1330  در  پرداخت.  فعالیت  ادامه  به  تبریز 
ویژه  به   کشور  مختلف  نقاط  در  جذام  بیماری   ،1340
آذربایجان شیوع زیادی پیدا کرده بود. مبین درباره این 
دوران چنین گفته است: »آن زمان ۵۵0 بیمار جذامی در 
آنجا )باباباغی( زندگی می کردند. در آن سال ها پزشکان 
داخل کشور حاضر نبودند، برای درمان این بیماران کار 
کنند. دیدن رنج و عذاب آن  ها باعث شد تا همه زندگی ام  
را وقف آن ها کنم. هر روز صبح زود به این مرکز می رفتم 
و تا ساعت 10 شب مشغول درمان بیماران و رسیدگی 
به وضعیت زندگی آن ها می شدم.« او در سال 1339 با 
نشاط وثوقی )مادر جذامیان ایران(، ازدواج کرد. مبین در 
مورد ازدواج با همسرش نیز چنین گفته است: همسرم جزو 

پدری برای جذامیان
 این روزها که مردم دنیا با بیماری کرونا دست به گریبان 
هستند و زحمات و تالش های مدافعان سالمت برای درمان 
و کنترل این پاندمی در یادها خواهد ماند، بد نیست تا 
یادی کنیم از یک بیماری تاریخی دیگر که در برشی از 
تاریخ این سرزمین مردمان زیادی را اسیر کرد و تالش های 

یک پزشک فداکار.....
باعث  بیماری دیگری  از هر  بیش  تاریخ  جذام در طول 
نوعی  جذام  گردیده است.  انسان ها  انزوای  و  وحشت 
بیماری التهابی مزمن است که به وسیله مایکوباکتریوم لپرا 
ایجاد می شود و طیف بالینی آن وابسته به پاسخ ایمنی 
فرد میزبان است. هرچند بیماری به عنوان یک بیماری 
مزمن باکتری پوست و اعصاب محیطی مطرح است، ولی 
در نوع لپروماتوز باعث گرفتاری راه های تنفسی فوقانی نیز 

می شود.
در دهه سی سده 13 خورشیدی برای درمان بیماری جذام 
که در کشور طغیان کرده بود، یک پزشک تبریزی به نام 
دکتر مبین تالش کرد و به نتیجه رسید. به قول دوستانش 
وی زمانی که قشر مجذومان را نیازمندتر از سایر بیماران 
محروم ترین  و  مظلوم ترین  به  حیات  ادامه  برای  دید، 
انسان ها که کسی حاضر نبود حتی نگاهی به آن ها بیندازد، 
انس و الفت گرفته و به لقب »پدر جذامیان ایران« مفتخر 
شد. در این شماره از نشریه پانار به معرفی این پزشک 

فقید تبریزی می پردازیم که در ذیل می خوانید:

سید محمد حسین مبین )زاده 13 آذر 1306 در تبریز( پزشک، نویسنده و شاعر بود. 
به جهت فعالیت های گسترده دکتر مبین، در حوزه بیماری جذام، از وی به عنوان »پدر 
جذامیان ایران« یاد می شود. وی در ریشه کنی این بیماری در ایران، نقش به سزایی 

داشت.
دکتر مبین در سال 1306 در یکی از محالت قدیمی تبریز به نام چرنداب زاده شد. او 
سه برادر و دو خواهر داشت که در بین آن ها او پنجمین فرزند خانواده بود. پدرش عطار 
بود و با گیاهان دارویی بیماران را معالجه می کرد و از آنجا که سید بود در خانه های 

مردم روضه می خواند.
تحصیالت ابتدایی را در دبستان معرفت تبریز به اتمام رسانده و در سال 1319 به 
همراه همه اعضای خانواده، به دلیل حضور برادر بزرگش در کرمان به آنجا کوچ کرده و 
دوره دبیرستان را در مدرسه پهلوی کرمان به پایان رساند. در دوران متوسطه به خاطر 
عالقه ای که به ادبیات داشت، سراغ شعر و شاعری رفت؛ اما با توصیه برادرش تغییر 
رشته داده و در رشته تجربی مشغول به تحصیل شد. پس از 6 سال اقامت در کرمان 
به تبریز مراجعت و با اخذ دیپلم از دبیرستان فردوسی در سال 13۲۸ وارد دانشکده 

پزشکی تبریز شد و در سال 1334 به دریافت دکترای پزشکی نایل آمد.

درباره دکتر سید محمد حسین مبین

گردآورنده: مهدی رزاق زاده
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نخستین فارغ التحصیالن دانشکده مامایی در تبریز بود. وقتی با او 
پیمان زناشویی بستم شرط ازدواجمان کمک به بیماران جذامی بود و 
او هم پذیرفت و ۲0 سال در کنار من در آسایشگاه باباباغی به بیماران 

خدمت کرد.
در سال 1341 با استفاده از بورس تحصیلی سازمان بهداشت جهانی 
برای طی دوره آموزشی علمی و عملی جذام، رهسپار کشورهای 
اسپانیا، پرتقال، نیجریه و مالی گردید. پس از این دوره آموزش عالی 
به ایران مراجعت و به عنوان رئیس آسایشگاه باباباغی مشغول به 

خدمت شد.
در سال 134۸ با ادغام سازمان بهداری و دانشگاه تبریز به دانشگاه 
منتقل و موفق به اخذ تخصص در رشته بیماری های پوستی و آمیزشی 
از دانشگاه تبریز شد. در بخش پوست دانشکده پزشکی بیمارستان 
بابک )هفتم تیر( به عنوان عضو هیئت علمی به فعالیت های علمی–

پزشکی خود ادامه داد.
مبین از بهمن سال 13۵3 به عنوان عضو افتخاری »انجمن کمک 
به جذامیان ایران« و چند سالی نیز به عنوان رئیس »انجمن کمک 
به جذامیان آذربایجان« به بیماران جذامی خدمت کرده  است. دکتر 
مبین نه تنها در انجمن »حمایت از جذامیان« بلکه در بقیه مجامع 
خیریه نیز از آن جمله »کمیته امداد امام خمینی«، »انجمن خیریه 
نوبر تبریز«، »موسسه حمایت از مستمندان« و »هیئت عیادت از 
بیماران« فعاالنه حضور داشت. وی در سال 13۵۵ نیز به عضویت 
»هیئت تحریریه مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز« انتخاب 

شد.
وی در کنار شکستن سد خرافی مردم نسبت به جذامیان، خدمات 
ارزشمندی در راستای ساماندهی باباباغی که از آن به عنوان زندان 
نام می بردند، انجام داد. اقداماتی هم چون برداشتن حصارهای چهار 
متری اطراف آسایشگاه، ساخت جاده و پل در مسیر باباباغی به شهر 
تبریز، آب رسانی، برگزاری مراسم و خوشحالی جذامیان و ساخت 
کلیسا برای مسیحیان را انجام داد. در سال 134۲ با رسیدن نخستین 
محموله داروی ضد جذام برای درمان جذامیان به باباباغی، سازمان 
حمایت از جذامیان به ریاست دکتر مبین تشکیل شد. خانم دکتر 
نشاط وثوقی که خود دانش آموخته ی رشته مامایی بود، سال ها برای 
حفظ جان مادران و نوزادان جذامیان تالش کرد و به عنوان »مادر 
جذامیان ایران« لقب گرفت. دکتر مبین مقاالت و نشریه های ادبی و 
علمی بسیاری در خصوص بیماری جذام و در راستای بیداری افکار 
عمومی نسبت به جذامیان نوشته است که می توان به مجموعه شعری 

»جوذاملی سارای« اشاره کرد. 
اون دؤرد باهار گورن سارا                 قونچا کیمی گولن سارا
چیچک لنیب یاناقالری                    اولدوز توکوب صوراتالرا

قان بورویوب لطیف اوزون                 آل داناالر توکوب اوزه
قاشالرینین توکو آتیب                     مالحتی وورور گوزه

اوجا دئیب –گولن سارا                    درین غمه جوموب باتیب
زمانه نین خوش گونلرین                   بیر گون آلیب،بیر گون ساتیب

نازین چکن یولداشالری                    تک قویوبالر سارا قیزی
سارا،سارا دیگن دوست الر                  اونودوبالر  سارا قیزی

ائلین قیزی گوز ل سارا                      باتیب ناحاق قیزیل قانا

دکتر مبین در آبان ماه 136۷ بازنشست شد؛ با این حال خدمات 
خود را به عنوان رئیس »مرکز بررسی و تحقیق بیماری های پوست 
ادامه  تبریز«  باباباغی  جذامیان  »بیمارستان  و  شرقی«  آذربایجان 
می داد. بیمارستان جذامی باباباغی در سایه فعالیت های وی پیشرفت 
قابل توجهی در بعد کمی و کیفی یافته و به مرکز فعالی برای تحقیق و 
بررسی جذام و درمان نگهداری جذامیان تبدیل شده  است. در زمینه 
تعلیم و آموزش بیماری های پوست به مرکز مجهز علمی و عملی 
مبدل شده و دانشجویان پزشکی، پرستاری، کارشناسان و کاردانان 
علوم آزمایشگاهی و دانشجویان علوم انسانی و پیراپزشکی از امکانات 
آموزشی این مرکز استفاده کرده و عده زیادی از دانشجویان پزشکی 
پایان نامه های تحصیلی خود را با راهنمایی و همکاری دکتر مبین 

تدوین و تهیه می کردند.
در شهریور ماه 13۷۸، در مراسمی از وی به عنوان یکی از 10 پزشک 
پیشکسوت ایران تجلیل شد. در بهمن 1391، »نشان افتخار تبریز« 
توسط شهردار تبریز به وی اعطا شد. در دی ماه 1393 نیز تندیس 
برنزی دکتر مبین در مقابل مطب سابق او واقع در تقاطع خیابان 

طالقانی و 1۷ شهریور تبریز از سوی شهرداری تبریز نصب شد.
متاسفانه دکتر محمدحسین مبین در صبح روز دوشنبه 6 مهر 1394 
در سن ۸۸ سالگی به علت کهولت سن، درگذشت. پیکر وی بنا به 
وصیت خودش، در جوار آرامگاه همسرش نشاط وثوقی، در گورستان 

وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.
فعالیت های ادبی دکتر مبین

محمدحسین مبین، عالوه بر پزشکی، در حوزه ادبیات و شعر نیز 
فعالیت داشت. وی در شعر »شمشک« تخلص کرده و آثار بسیاری 
در زمینه های مختلف ادبی خصوصاً ادبیات آذربایجان و کودکان دارد 
که برخی از این آثار چاپ و برخی دیگر نیز در نشریات مختلف کشور 

منتشر شده است که عبارتند از:
عاشیقالر )مقدمه ای بر کتاب آذربایجان عاشیقالری( 

به یاد شهریار )سوگواره و سوگنامه ها( 
غنچه های خونین )قانلی چیچکلر(

قاپیمیز آچیلیرگونشه ساری )مقدمه ای بر کتاب شعر ذوالفقار کمالی
سخنان عارفانه و نصایح حکیمانه نظامی گنجوی 

شیطان در شعر شهریار )گامی در راستای شهریارشناسی( 
آچیل چتریم آچیل )اوشاقالر ادبیاتی "1"( 

گل باهاریم گل )اوشاقالرادبیاتی "۲"( 
قوش یوواسی )اوشاقالر ادبیاتی "3"( 

تبریز گنجه نهفته در بسته تاریخ 
جوذاملی سارای 

و اشعار و قطعات منظوم دیگر از قبیل: حماسه خونین انقالب اسالمی، 
آی باالم باغدا ناوار، رسامین قلمینده طبیعت جانالنیر

حال که دیگر او چشم از این جهان فانی فرو بسته و به دنیای ابدی 
پیوسته است؛ تنها نام نیکی است که از دکتر مبین به یادگار می ماند. 

روانش شاد باد.
منابع: 

کتاب یادنامه دکتر مبین به نویسندگی محمد حسین قابل نژاد – 
دانشنامه ی آزاد ویکی پدیا.
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دکتر عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در حاشیه 
این بازدید به خبرنگار پانار گفت: با توجه به شعار سال جاری به عنوان "تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها" به دنبال ایجاد تعامل سازنده با مدیران صنعتی هستیم تا تولیدکنندگان اداره 
محیط زیست را در کنار خود ببینند و بی شک اداره کل حفاظت از محیط زیست نیز برای 

رفع موانع کمک و از جایگاه صنایع در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها دفاع خواهد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: واحدهای صنعتی نیز 
ملزم هستند که ضوابط و مقررات زیست محیطی را در زمینه مدیریت پساب ها، پسماندها 
محدوده  در  بتواند  که  واحدی  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  رعایت  آالیندگی ها  کنترل  و 
استانداردهای محیط زیستی فعالیت کند از نظر ما واحدی موجه است، گفت: اگر واحدی 
تدابیر بیشتری برای توسعه فضای سبز و مدیریت آالینده ها داشته باشد، می تواند در 
زمره واحدهای صنعتی سبز قرار گیرد. هر واحد صنعتی، صنفی و خدماتی که نتواند 
استانداردهای زیست محیطی را رعایت کند در فهرست صنایع آالینده قرار خواهد گرفت 

و مشمول عوارض آالیندگی می شود.
عباس نژاد افزود: توصیه ما به همه واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی این است که استفاده 
از فناوری های نوین و ضوابط و مقررات محیط زیستی را در اولویت خود قرار دهند تا 
بتوانند خروجی های خود را با استانداردهای زیست محیطی تطبیق دهند. وی تاکید کرد: 
چنانچه مقررات زیست محیطی در واحدهای صنعتی، صنفی و خدماتی استان آذربایجان 

شرقی اجرا شود صاحبان صنایع می توانند از مزایای اقدامات خود بهره مند شوند. 
عباس نژاد با اشاره به عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فوالد شهریار تبریز 
گفت: توسعه صنایع بویژه صنایع مادر مانند فوالد به دست گروه صنعتی پارس ساختار به 
عنوان بخش خصوصی موفق در استان خبر  مسرت بخشی است که قطعا به میزان اشتغال 

منطقه کمک شایانی خواهد شد.
دکتر نواده اباذر نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار نیز در این 
بازدید ضمن قدردانی از حضور مدیرکل اداره حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی 
در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز گفت: توجه به حفظ محیط زیست و رعایت الزمات 
زیست محیطی یکی از اولویت های اساسی در تمامی شرکت های تابعه گروه صنعتی پارس 

ساختار می باشد.
دکتر اباذر افزود: شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار 
تنها تولیدکننده ورق گالوانیزه در شمالغرب کشور می باشد که مواد اولیه بسیاری از 
واحدهای تولیدی منطقه را تامین می کند و تنها تولیدکننده ضخیم ترین ورق گالوانیزه 

خاورمیانه نیز می باشد.
احداث  کلنگ زنی  به  اشاره  با  ساختار  پارس  صنعتی  گروه  عامل  هیات  رییس  نایب 
کارخانجات نورد سرد در اسفند ماه گذشته گفت: با اجرای این طرح برای ۵00 نفر به 

صورت مستقیم و تعداد بیشتری به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: ورق سرد نورد شده تولیدی این مجموعه یکی از محصوالت استراتژیک 
صنعت فوالد می باشد که عمده کاربرد آن در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و سایر 
صنایع تولیدی خواهد بود. امید است با یاری خداوند متعال کمبود این محصول که تاثیر 
بسزایی در افزایش قیمت محصوالت پایین دستی دارد، در بخش قابل توجهی از میهمان 

در شمال و غرب کشور منتفی و به شکل اساسی حل شود.
دکتر اباذر ادامه داد: 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، 
ارز آوری قابل توجهی نیز می توان متصور بود. 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 می باشد.
نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار گفت: خطوط فوق در زمینی به 
مساحت ۵0 هزار مترمربع و با زیربنای حدود 30 هزار مترمربع در طول مدت 1۸ ماه و 
با مجموع سرمایه  گذاری ارزی و ریالی بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال توسط گروه صنعتی 

پارس ساختار به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان آذربایجان شرقی و هیات 
همراه با حضور در شرکت صنایع 

فوالد شهریار تبریز ضمن بازدید از 
واحد تولید ورق گالوانیزه از روند 
عملیات احداث کارخانجات نورد 

سرد این شرکت نیز بازدید کردند.

از سرمایه گذاری ها و
 توسعه صنایع مختلف

 در استان حمایت می کنیم

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی در بازدید از شرکت 

صنایع فوالد شهریار تبریز:

36 مسابقه عکاسی

بسیاری از عکاسان پس از سال ها فعالیت در این عرصه معتقدند که عکاسی یکی از جادویی ترین 
روش هایی است که می تواند نجات دهنده  زندگی باشد. این روزها با گسترش استفاده عمومی از 
ابزارهای ارتباطی با اشتراک گذاشتن تصاویر و عکس های خود از زوایای مختلف زندگی اجتماعی 
و فردی می توانید به راحتی در سیطره جهانی دیده شوید. در واقع اشتراک گذاشتن تصاویر در بستر 
فضاهای مجازی این امکان را برای شما فراهم می سازد که افراد بیشتری در جهان با عکس های شما 

ارتباط برقرار کنند.
با این حال چه عکس های خود را به صورت آنالین به اشتراک بگذارید و چه آن ها را چاپ کنید؛ در 
مسیر ساخت خاطرات گذشته قدم برداشته  اید چه تعداد از عکس هایی که دارید ناخودآگاه لبخندی بر 
لبان شما می نشاند یا شما را یاد لحظات گذشته می اندازد؟ اکنون که در عصر دیجیتال به سر می بریم، 
خاطره سازی برایمان ساده تر شده است. این روزها با دوربین های باکیفیت گوشی های همراه و دیگر 

دستگاه ها، دیگر بهانه ای برای ثبت نکردن لحظه های زندگی خود نداریم.
قرار بر این شده تا دفتر ارتباطات و رسانه ی گروه صنعتی پارس ساختار با هدف جلب مشارکت 
همکاران به منظور غنابخشی به محتوای سایت ها، کانال و نشریه داخلی پانار بصورت دائمی و مداوم در 
طول سال رقابتی دوستانه در عرصه عکاسی آماتور با گوشی موبایل تحت عنوان “گروه از لنز همکاران" 
برگزار و اجرا نماید. فراخوان این مسابقه از هفته های گذشته در کانال های ارتباطی اعالم شد و در 
مهلت داده شده تصاویر و آثار قابل توجهی برای شرکت در این مسابقه به دفتر ارتباطات و رسانه ی 

گروه صنعتی پارس ساختار رسیده و توسط هئیت داوران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
تصاویر منتخب از سوی هئیت داوران انتخاب و به صاحبان آثار منتخب در بخش اول این مسابقه جوایز 
نفیسی تعلق می گیرد شما می توانید این تصاویر زیبا را همراه با نام فرستنده اثر در زیر مشاهده کنید.

گروه از لنز همکاران

تصویر منتخب و برنده این شماره 
متعلق است به

  جناب آقای آرش آریایی نژاد
پروژه خلف بیگلو

وحید امام دوست
همکار محترم در هتل گسترش

درب ورودی هتل گسترش

پریا فرسادی
همکار محترم در شرکت پارس ساختار

محوطه کارخانه پارس ساختار 

حسام اسفندیاری
همکار محترم در شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز

دپو کارخانه فوالد شهریار تبریز

بهنام همراهی
همکار محترم در شرکت ذوب نورد توانارام

محوطه کارخانه ذوب نورد توانارام
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همزمان با انقالب فناوری در قرن بیستم، رشد و توسعه اقتصادی و 
صنعتی جوامع شتاب بیشتری به خود گرفت. تغییر شگرف تکنولوژی و 
صنعت علیرغم شکوفایی های اقتصادی با تغییرات و پی آمدهای منفی 
همراه بود. تقاضای روزافزون انرژی و مواد خام، افزایش بهره برداری از 
منابع طبیعی و معادن و قطع بی رویه درختان و به کارگیری اراضی 
از ضروریات اجتناب ناپذیر توسعه گسترده صنعت بود که منجر به 
آسیب های محیط زیستی فراوان شد. تولید حجم باالی زباله و نفوذ آن 
به پیکره آب، خاک و موجودات زنده، افزایش حجم دی اکسیدکربن 
و گازهای گلخانه ای از اهم این آسیب هاست که در نهایت منجر به از 
بین رفتن تعادل در کره زمین می شود. از همان زمان تا کنون پیشرفت 
های جدیدی در جهت درک تاثیر آلودگی بر محیط زیست وجود 
داشته است که منجر به آگاهی بیشتری از مفهوم سازگاری با محیط 
زیست و همچنین تاکید بیشتر بر اجرای شیوه های پاکسازی صنایع 
که منبع عظیم آلودگی بودند، شده است. افزایش آگاهی عمومی و 
نگرانی درخصوص اثرات آلودگی باعث شد تا در دو دهه اخیر بسیاری 
از تولیدکنندگان دانش محور سعی کنند با استفاده از شیوه های جدید 
و اعمال روش های سازگار با محیط زیست تصویر عمومی را نسبت 
به توسعه صنعت بهبود بخشند. در رابطه با رشد اقتصادی و صنعتی و 
برنامه های حفظ محیط زیست نظریات متعددی مطرح شده است که 

فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی یکی از آن هاست.

فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس
 (The Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis)

کیفیت  بین  را  فرضی  ای  رابطه  زیست محیطی  کوزنتس  منحنی 
زیست محیطی و رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( نشان می دهد: بر 
اساس این بحث، شاخص های مختلف تخریب زیست محیطی معموال 
با رشد اقتصادی مدرن، بدتر می شود، تا وقتی که میانگین درآمد در 
طول دوره توسعه، به نقطه مشخصی برسد. بعضی پژوهش ها نشان 
داده اند در این نقطه مشخص، شاخص های تخریب زیست محیطی 
شروع به بهبود می کنند. این منحنی نام خود را از سیمون کوزنتس 

)19۵۵( برنده جایزه نوبل که براي اولین بار به رابطه بین سطح درآمد 
و توزیع درآمد بصورت U وارونه پی برد، گرفته است.

تحلیل ها و مطالعات نشان می دهد که همگام با افزایش رشد اقتصادی، 
حفاظت از محیط زیست نیز بهبود می یابد. برخی کشورها تمایل دارند 
یک مسیر رشد U شکل را در پیش گیرند، اما نباید از این پدیده این 
گونه برداشت کرد که رشد اقتصادی جانشینی کامل برای سیاست های 
زیست محیطی است، بلکه حفاظت از محیط زیست مستلزم اتخاذ 
برای حفظ  سیاست های زیست محیطی صحیح است. هم چنین 
محیط زیست نباید تنها به متغیر درآمد تکیه کرد. کشور ایران که در 
مراحل ابتدایی رشد اقتصادي قرار دارد باید به گونه اي عمل نماید که 

فرایند رشد اقتصادي را با هزینه زیست محیطی کمتري طی نماید.

)Green Industry( صنعت سبز
صنایع سبز، به صنایعی گفته می شود که در تولیدات خود روش های 
سازگار با محیط زیست را به کار می گیرند و یا محصوالت سازگار با 
محیط زیست تولید می کنند. صنعت سبز به معناي تالش   کشورها 
براي طي یک مسیر پایدارتر رشد مي باشد که به وسیله راه اندازي 
سرمایه گذاري  هاي سبز و اجراي سیاست هایی که مشوق سرمایه گذاري 
متعهد در قبال محیط زیست  باشد؛ دنبال مي شود. سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد )یونیدو( در سال هاي اخیر با توجه به ماموریت 

ردپای سبز صنعت در مسیر توسعه پایدار

واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی پارس ساختار

میهن عزیزمان ایران با پهنه ای وسیع و سرسبز، منابع طبیعی ارزنده و شهرهایی گسترده و صنعت رو به رشد، نیاز به 
توجهی روزافزون به پایش و حفظ محیط زیست خود دارد چرا که رسیدن به توسعه پایدار و آینده مطلوب و تحصیل 
توسعه مستمر، کوششی ورای توسعه اقتصادی را می طلبد. در واقع تحقق اهداف توسعه پایدار با نهادینه نمودن نگاه 
خردمندانه و پایدار به فعالیت ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از جمله توجه به پایداری 
برنامه ریزی در بخش محیط زیست در پرتو مصرف بهینه منابع و حفاظت محیط زیست واقعیت می یابد. بهره مندی از 
محیط زیست مطلوب در کنار شاخص های رشد اقتصادی و اجتماعی می تواند از طریق استقرار نظام مدیریت سبز در 
سطح کشور و اجرای برنامه های صنایع سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز توسط آحاد فعالین صنعت، محقق گردد. در 

مطالعه حاضر مروری اجمالی بر اهمیت این مقوله و روش های اجرای آن صورت گرفته است.

38تحلیل بازار

خود، بر این مفهوم جهت توسعه صنعتي پایدار تاکید داشته است. این 
مفهوم با همکاری نهادها و سازمان های بین المللی نظیر کمیسیون 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، 
 G20 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، کشورهای

و .. در حال اجرا در کشورهای مختلف می باشد.

مدیریت زنجیره تامین سبز 
)Green Supply Chain Management(

با توجه به این که فرایند تولید و عملیات مرتبط با آن در طول چرخه 
عمر محصول منجر به چالش های زیست محیطی می شود، لذا در 
سال های اخیر مفهومی به نام مدیریت زنجیره تامین سبز ایجاد شده 
است که تلفیقی از نگرانی های زیست محیطی و مدیریت زنجیره 
تامین می باشد. محققین بر این باورند که بسط راهکارهای زیست 
محیطی بر عملیات زنجیره تامین در دراز مدت موجب افزایش کارآیی 
و بهره وری شده و رونق کسب و کار و افزایش سهم بازار را به ارمغان 
می آورد. مطالعات مختلف، طبقه بندی ها و به تبع آن برنامه ریزی های 
مدون متفاوتی برای این مفهوم بیان نموده اند. گزارش حاضر، شش 

بخش مختلف از مدیریت زنجیره تامین سبز را ارائه نموده است

• طراحی سبز: رویکرد طراحی سازگار با محیط زیست با حداقل منابع 
و عملیات

• تولید سبز:  دستیابی به مقیاس های اقتصادی در تولید با رویکرد 
ابزارهای مناسب برای مصرف سوخت خطوط تولید و   تولید ناب، 

انتخاب منابع انرژی با مصرف کربن کمتر 
• تامین کنندگان سبز: اجرای سیاست های خرید سبز، پشتیبانی فنی 
از فروشندگان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، دستورالعمل ها 

برای استفاده از مواد کم خطرتر 
• بسته بندی سبز: بسته بندی عاری از مواد سمی )سمیت را به 
مالحظات  و  مجدد  استفاده  و  بازیافت  قابلیت  با  برسانید(  حداقل 

زباله های خطرناک 
• انبارداری سبز: مالحظات انبارداری مواد خطرناک و جلوگیری از 

نشت آن به خاک و آب های زیرزمینی
• حمل و نقل سبز: باربری بهینه شده، ارسال مستقیم به مشتری، 

مسیریابی توزیع 

فرصت ها و چالش ها
در صنعت سبز، رشد اقتصادی و اشتغال توسط سرمایه گذاری های 
ای،  گلخانه  وگازهای  آلودگی  کاهش  هدف  با  خصوصی  و  دولتی 
وری و جلوگیری از دست  افزایش منابع )انرژی، مواد و آب( بهره 
دادن سرمایه های طبیعی و خدمات زیست بوم هدایت می شود. موانع 
موجود بر سر راه پیشرفت صنایع سبز در کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه پیچیده و متعدد هستند ولی به طور خالصه می توان آن ها 
را در سه دسته طبقه بندی نمود: 1- کمبود منابع؛ ۲-عدم موفقیت و 
کارآیی الزم سیستم ها و سیاست های اجرائی؛ 3- عدم آگاهی و التزام 

ضعیف متولیان امر در قبال ایجاد و تحوالت صنایع سبز

گروه صنعتی پارس ساختار در مسیر توسعه پایدار  
گروه صنعتی پارس ساختار از پیشگامان حفظ تعادل زیست محیطي 
به عنوان یکی ارکان توسعه پایدار در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی 
خود است. این شرکت با مشارکت در احداث نیروگاه بادی واحد دوم و 
سوم عون ابن علی تبریز در سال 13۸۸، گام در استفاده از انرژی های 
پاک در تولید برق نهاده است. کاهش استفاده از سوخت های فسیلی 
با استفاده از روش های به روز در خطوط تولید، ایجاد خطوط بازیافت 
اسید، استفاده از ضایعات فلزی در تولید انواع شمش های فوالدی، 
برنامه ریزی و مطالعه در زمینه استفاده از پساب ها و سیستم های 
مدرن تصفیه آب، برنامه ریزی دقیق در جهت مدیریت مصرف مواد 
اولیه و کاهش ضایعات از اهم فعالیت های زیست محیطی در زنجیره 
تامین این مجموعه می باشد. گسترش و ایجاد فضای سبز، متناسب با 
شرایط آب و هوائی منطقه در جوار کارخانجات زیرمجموعه از دیگر 

اقدامات ارزنده گروه صنعتی پارس ساختار می باشد. 
پروژه عظیم احداث یکی از بزرگترین گلخانه های هیدروپونیک کشت 
این  اقدامات  دیگر  از  ارس  آزاد  منطقه  در  خاورمیانه  جات  صیفی 
مجموعه در مسیر توسعه پایدار می باشد که با کاهش چشمگیر مصرف 
آب نسبت به کشت مزرعه ای ، نمود عزم راسخ و تجلی همت عالی 
گروه صنعتی پارس ساختار در استفاده بهینه از منابع ارزشمند میهن 

عزیزمان می باشد.

توسعه  و سازمان  زیست  گزارشات سازمان حفاظت محیط  منابع: 
صنعتی ملل متحد؛ مقاالت همایش ملی انجمن متخصصان محیط 
زیست ایران؛ نشریه کسب و کار دانشگاه هاروارد؛ نشریه انرژی محیط 

زیست و جهانی سازی
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در ادامه طرح مباحث حقوقی برای همکارانم در گروه صنعتی پارس 
ساختار که سعی داریم به لسان ساده برخی موضوعات را بررسی 
کنیم، پس از بررسی موضوع چک و ارکان قراردادها که مبتال به 
ایشان در بخش های مختلف گروه می باشد بر آن شدیم تا اصل 
موضوع نحوه ی مواجهه با یک موضوع حقوقی در زندگی را بصورت 

مختصر به بحث بنشینیم.
همه ما به واسطه ی ناگزیری از زندگی در اجتماع انسانی و برقراری 
روابط ارادی یا غیر ارادی در قالب ارتباطات زندگی شخصی یا 
فعالیت های کاری، با امور حقوقی مختلف رو برو می شویم. این امور 
عمدتاً یا در قالب واقعه ی حقوقی می باشد و یا به صورت اعمال 
حقوقی ظهور و بروز می یابد. منظور از وقایع حقوقی رویدادهایی 
است که اثر آن به حکم قانون معین می شود و اراده انجام دهنده ی 
آن رویداد علت اصلی آن اثر نمی باشد. در مقابل اعمال حقوقی 
زاده ی اراده  افراد است. واقعه حقوقی به نوبه ی خود گاه رویدادی 
است خارجی که به صورت قهری واقع می شود و اراده در آن هیچ 
نقشی ندارد مانند والدت و مرگ و گاه عملی است ارادی که قانون 
آثار آن را معین می کند مانند غصب، سرقت، ضرب و جرح. البته 
این دسته بعضاً ناشی از یک خطای غیرعمدی و غیر ارادی است که 
موجب خسارت شده و مرتکب را موظف به جبران آن می کند مانند 
یک تصادف رانندگی. اعمال حقوقی نیز مشتمل بر تمام عقود ارادی 
از قبیل اجاره، بیع، اخذ تسهیالت بانکی، ازدواج، طالق و ... می باشد.

بنابر توضیح فوق هر کدام از ما چون فعال اجتماعی هستیم اعم از 
یک زن خانه دار یا زن و مردی که عالوه بر زندگی شخصی فعالیت 
اجتماعی و کاری نیز انجام می دهند در قبال تمامی فعالیت های 
خود و افراد تحت سرپرستی یمان مسئول بوده و باید پاسخگو باشیم.

تصور کنید یک خانم خانه دار جهت خرید مایحتاج زندگی با خودرو 
شخصی به فروشگاه مراجعه می کند ایشان در مسیر رفت، خرید 
و برگشت با اعمال ارادی حقوقی چون خرید بنزین برای خودرو، 
خرید کاال و پرداخت هزینه آن به فروشنده و وقایع حقوقی چون 
تصادف غیرعمدی و خسارت به سایر افراد، سرقت اموال یا مفقودی 
مدارک خود مواجه می شود. پس هیچگاه نمی توان انسانی را تصور 
کرد که روز خود را بدون یک رویداد حقوقی اعم از واقعه یا عمل 
حقوقی به پایان برساند، لذا ناگزیر هستیم تا روش مواجهه با هر 
رویداد حقوقی را یاد بگیریم. در دنیای روابط پیچیده ی امروزی 
قرار نیست همگان همه تخصص های الزم برای زندگی را شخصاً 
یاد گرفته و بکار گیرند لکن باید بدانیم که نقطه شروع یک اقدام 

حقوقی از کجاست؟!

آنچه در مواجهه با یک موضوع حقوقی باید انجام داد

مسلماً اولین کسی که می تواند جهت احقاق حقوق مان به ما کمک کند شخص 
خودمان هستیم چرا که تمامی رویدادهای حقوقی یا به وسیله ی اراده ی ما انجام شده 
و خلق می شوند و یا بر روی ما، اتفاق خواهند افتاد پس خودمان بهتر از هر مشاوری 

می توانیم ابعاد واقعی رویداد را ثبت و ضبط نماییم.
اگر اموال مان مورد سرقت یا کالهبرداری واقع می شوند بهترین اطالعات در خصوص 
آن اتفاق، عبارت از مال مسروقه یا کالهبرداری شده و نحوه ی سرقت و کالهبرداری را 
ما به مامورین انتظامی و قضایی خواهیم داد. اگر خانه مان را فروخته یا اجاره می دهیم 

خودمان هستیم که شرایط قرارداد را امضاء و به آن حیات حقوقی می بخشیم.
براساس آنچه فوقا بیان شد موقعیت خودمان در مواجهه با رویدادهای حقوقی را به 
تفکیک وقایع و اعمال حقوقی و نقش اراده در آن به شرح ذیل می توان شناسایی کرد؛

الف( اعمال حقوقی که همواره اراده ی ما در آن نقش دارد مشتمل بر سه موقعیت 
خواهد بود:

1- آنچه قبل از اقدام و اعالم اراده در این اعمال باید بدانیم و انجام دهیم.
۲- آنچه بعد از اقدام و انعقاد عمل حقوقی باید مراقبت و دقت داشته باشیم.

3- آنچه بعد از وقوع یک مسئله حقوقی پیرامون آن عمل حقوقی باید انجام شود.
بر فرض مثال زمانی که قصد داریم در زندگی شخصی یک خانه بخریم یا در زندگی 
کاری یک قرارداد کاری با کارفرما بصورت کارگر یا پیمانکار منعقد نماییم باید بدانیم 
که قبل از اقدام به امضاء قرارداد خرید خانه و قرارداد کار و پیمانکاری ابتدا باید 
موضوع قرارداد را کامالً شناسایی و ارکان آن را مورد فهم و بررسی قرار دهیم. مراجعه 
حضوری داشته با کارشناسان و مشاوران زیربط مشورت کنیم، خبرگان مرتبط با آن 
موضوع یا کسانی که تجربه مشابه دارند را مالقات کنیم، حقوق خود در زمان انعقاد 
قرارداد را بشناسیم و شرایط مفاد حقوقی که می تواند یک قرارداد سالم منعقد و 
حقوق مان را حفظ نماید را شناسایی و به تعهدات قراردادی خود عمل نماییم و نهایتاً 
اگر با یک مشکل در ارتباط با آن خرید یا قرارداد مواجه شدیم آن چه باید جهت حل 

مشکل انجام دهیم را بدانیم.
ب( وقایع حقوقی که خود مشتمل بر دو بخش ارادی و غیر ارادی می شود.

در بخش ارادی وقایع حقوقی مانند سه بخش اعمال حقوقی فوق الذکر باید موارد 
مرتبط با هر رویداد را بررسی و شناسایی کنیم لکن در بخش غیرارادی وقایع حقوقی 

مانند مرگ، پس از وقوع رویداد می بایست دو موقعیت را مراقبت کرد:
1- آنچه در هنگام و بعد از وقوع واقعه حقوقی باید ثبت، ضبط و مستند نمود.

۲- آنچه بعد از وقوع واقعه حقوقی جهت پیگیری و حل آن باید انجام داد.
در این میان حلقه مفقود تمامی امورات زندگی بشر امروزی که در تمام شئون با آن 
مواجه هستیم فقدان مطالعه و آشنایی با موضوعات مرتبط هست که عالم حقوق هم 
بی نیاز از آن نیست. آشنایی با حقوق اولیه شهروندی می تواند بخشی از این مشکالت 
در تمامی موقعیت ها را حل و فصل نماید در ادامه این مطلب بر آن خواهیم بود تا 
اطالعات کلی در خصوص نحوه ی حل و فصل یک موضوع و مسئله حقوقی را طرح 

و به بحث بنشینیم.

  مهدی رنجبر آذربایجان
مشاور و مدیر امور حقوقی و قراردادهای گروه صنعتی پارس ساختار






