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

به اعتقاد مـــن کار جوهره اصلی هر فرد اســـت و برای رســـیدن به هدف 
و کســـب موفقیت راهی جز تاش وکوشـــش نیســـت. زندگی با سرعت 
در حال گذر اســـت و بایـــد از هر لحظه آن بتوانیم برای حرکت در مســـیر 

موفقیت و رســـیدن به هدف نهایی خود اســـتفاده کنیم.

   چشم انداز
شـــریکی قابل اعتماد، خـــاق و توانمند بـــا محوریت صنعت، معدن، کشـــاورزی و 
خدمات در ســـطح جهانی کـــه درصدد باال بـــردن هم افزایی عملکرد و رشـــد پایدار 

. ست ا

   ماموریت ما
ما با تـــاش بی  وقفه در پی آن هســـتیم کـــه موقعیت خود را بعنوان شـــرکت های 
خصوصی پیشـــرو در ایران حفظ کنیم تا بتوانیم به شـــرکای خـــود کمک کنیم که 

به نتایج مطلوب و دلخواهشـــان دست یابند.
با تمرکز بر فرصت ها و عملکرد ســـالم و اســـتواری را که شـــرکت های زیر مجموعه 
ارائـــه می دهند، بر بهبود عملکرد کنونـــی  مان از طریق بهبود موقعیت اســـتراتژیک، 
رقابت پذیری و ســـوددهی و مصونیت در مقابل احتماالت نامعلـــوم آینده تاکید داریم.
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نوید نواده اباذر
مدیر ارشد اجرایی و نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

یکی از مولفه های دســـت یابی بـــه موفقیت در هر عرصـــه ای، کار هوشـــمندانه متکی بر 
دانش نوین اســـت و تاشـــی می  تواند مثمرثمر باشـــد که هدف گذاری شـــده و مبتنی بر 

آگاهی، درایت، تدبیر و خودشناســـی طراحی شـــود. 
تعیین هدف و تاش و کوشـــش برای آن از قدرتمندترین کارهایی اســـت که برای رســـیدن 
بـــه موفقیت در زندگی و کســـب  و کار می تـــوان انجام داد و من معتقـــدم خودباوری کلید 
موفقیت در هر کاری اســـت. باید باور داشـــته باشـــیم که در آن کار موفق خواهیم شد، پس 

ســـنگ بنای شـــروع هر کاری را محکم پایه گذاری کنیم.

درباره ما



EPC  پیمانکاری 

  EPC بســـیاری از فرآیندهای صنعتی، ســـاخت و ســـاز، ترمیم و نوســـازی و یا اصاح ســـاختار بافت های مختلف با دانش و تخصص شرکت های
کار امکان پذیر اســـت و این موضوع در بســـیاری از کشـــورهای دنیا به اثبات رسیده است. 

پارس ســـاختار  به عنـــوان یک شـــرکت EPC  کار، طی بیش از چهار دهه گذشـــته پروژه های بســـیاری را به صورت کلید در دســـت اجرا 
و بخش مهمـــی از منابع خود را به حضـــور راهبردی در بازارهای جهانی اختصاص داده  اســـت.

ما یک گروه ســـرمایه گذاری خصوصي هســـتیم که هر ســـه توانایی مهندســـی، تـــدارکات و اجرا را هم زمـــان در یک تراز جهانـــی در زمینه 
طراحـــی، مدیریـــت، تدارک و اجـــرای پروژه های بـــزرگ و چند نظامه بـــه کارفرمای داخل و خـــارج از ایـــران ارائه می دهیم.

ماموریت ما ســـازندگی در تراز جهانی با توســـعه قابلیت های انســـانی و ســـازمانی برای ارتقاء زندگی انســـان ها و ســـرویس های این گروه شامل اجرای 
پروژه به عنوان توســـعه دهنده، مدیریت پروژه، مهندســـی، تدارک، ســـاخت، تامین مالی، ســـرمایه گذاری و تعمیر و نگهداری است.

گروه صنعتی پارس ســـاختار تاش می کند تمام پروژه های در دســـت اجـــرای خود را با باالتریـــن کیفیت ممکن اجرا کنـــد و مرتبا ارزش 
بیشـــتری برای کارفرمایان، شـــرکا، جامعه و دیگر ذینفعان ایجاد نماید.

توانمندی گروه ما انجام کامل عملیات طراحی، تهیه تجهیزات و ماشین آالت، احداث و راه اندازی در بخش های ذیل می باشد:
 برق؛    دکل های بتنی و فوالدی خطوط و پست های فوق توزیع و انتقال نیروی برق، دکل های مخابراتی و انواع نیروگاه های تولید برق

 آب؛    سدها، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ، شبکه های جمع آوری فاضاب، شبکه های آبیاری و زهکشی، نیروگاه های آبی
 راه سازی؛    جاده سازی، بزرگراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی 

 صنعت و معدن؛    اکتشـــاف، بهره برداری، تولید، اســـتخراج و فـــر آوری، تبدیل مواد خام کلیه مـــواد معدنی، راه انـــدازی خطوط کارخانجات 
فـــوالدی، تجهیزات صنایع و کارخانجات، تجهیـــزات هیدرومکانیک کارخانجات، ابزار آالت و ماشـــین ها 

کشت و صنعت؛   گلخانه های مدرن پاستیکی و شیشه ای و مجتمع های دامداری
 گردشگری؛    هتل های چند ستاره، آژانس های مسافرتی، برگزاری همایش های بین المللی 

 بازرگانی؛    خرید و فروش، واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
 ابنیه و ساختمان؛    شهرک سازی، ابنیه های عمومی، مجتمع های تجاری و تفریحی، باشگاه های ورزشی 

 EPCF تامین مالی؛    دریافت تسهیات ارزی و ریالی و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و اجرای پروژه های
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پـارس سـاختـار

شـــرکت پارس ســـاختار، با ســـابقه ای قریب به چهار دهه فعالیت تنها شرکت EPC کار شـــمال غرب ایران می باشـــدکه تولید انواع 
دکل هـــای خطـــوط فوق توزیع و انتقـــال نیروی بـــرق، دکل های مخابراتی، طراحی و ســـاخت برج هـــای تک پایه خود ایســـتای بتنی 
در ســـطوح ولتـــاژ 63 تا 400 کیلوولت بـــا تعداد مدارات مختلـــف به صورت کمپکت، انجـــام کامل عملیات طراحی، مهندســـی، تامین 
تجهیزات، ماشـــین آالت صنعتـــی و اجرای عملیات احداث در زمینه پســـت های   فشـــار قوی و انتقـــال نیرو، احداث و بازســـازی انواع 
نیروگاه  هـــای بـــرق، کارخانجـــات فوالدی اعم از خطوط فوالدســـازی و ریخته گری پیوســـته، خـــط تولید نورد گرم و خـــط تولید نورد 
ســـرد ورق، ســـازه  های فلزی ســـنگین با کاربرد در صنایع مختلف، ســـالن های ســـنگین با اســـپن باال به صورت نامتقارن و پوشش های 
خاص، تجهیزات هیدرومکانیک کارخانجات، جرثقیل های ســـقفی تا 150 تن، ابزار آالت و ماشـــین ها، تاسیســـات صنعتی جانبی، ســـازه 
و تاسیســـات انواع گلخانه های مدرن شیشـــه  ای و هیدروپونیک، ســـاخت و تجهیز کارخانجات و مشـــارکت در پروژه  های صنعتی و معدنی 

را در کارنامه دارد.
این شـــرکت بیـــش از 200 پروژه اجرا نموده و خدمات مهندســـی بـــه ارزش بیش از 30 میلیـــون دالر را صادر نموده اســـت. همچنین 
شـــرکت پارس ســـاختار ســـابقه طراحی و اجرای موفقیت آمیز اجرای آزمون نوعی بارگذاری ســـازه های فلزی و مقاومت کششی بتن 
را داراســـت. این شـــرکت جزء شرکت های ثبت شـــده در ســـامانه توانمندی های ایران )توانیران( در ســـاخت خطوط کارخانجات فوالدی 

نظیر ماشـــین آالت خطوط نورد گرم و نورد ســـرد، محصوالت بتنی پیش ســـاخته، ســـازه های انتقال نیرو می باشـــد.
گروه صنعتی پارس ســـاختار در راســـتای اهداف توســـعه ای و بهره  مندی از پتانســـیل ها و توانمندی های خود و گسترش فعالیت های 
احداث گلخانه ای، بواســـطه شـــرکت پارس ســـاختار به عنوان بازوی مهندســـی و اجرایی این گروه با همکاری شـــرکت های همتا 
ســـازه آرکا و DEBETS SCHALKE هلند و IEP اسپانیا به ارائه خدمات مدیریت، مهندســــــی، تامیـــــــن، ســـــــاخت و نصب و 

اجـــــــرای گلخانه های مـــــــدرن شیشه ای و پاستیکی در ایران و جهان می پردازد.
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  زمینه فعالیت های شرکت پارس ساختار:

  خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو
  پست های انتقال و فوق توزیع نیرو 

  نیروگاه های تولید انرژی برق
  احداث کارخانجات صنعتی و معدنی 

   ساخت گلخانه های هیدروپونیک شیشه ای و پالستیکی
  مهندسی عمران، آب، راه و ابنیه 

  برج های مخابراتی 
  ماشین سازی 

  سازه های خاص 
  انرژی های نو 

  خدمات تامین مالی
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کارفرما محل اجرا نام پروژه ردیف

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و راه  اندازی خط نورد سرد ورق های فوالدی با ظرفیت 500،000 تن در سال 1

شرکت کشت و صنعت مانارام ارس منطقه آزاد ارس طراحی،تامین، مهندسی و اجرای گلخانه شیشه ای )VENLO( 66 هکتاری کشت صیفی جات به روش هیدروپونیک در سه فاز اجرائی )یکی از بزرگترین 
گلخانه های یکپارچه شیشه ای جهان(

2

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز طراحی،تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی خط آنیل و بازپخت )BELL ANNEALING LINE( ورق های سرد با ظرفیت 300،000 تن در سال 3

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی خط اسیدشوئی )PUSH PULL PICKLING LINE( به ظرفیت 500،000 تن در سال 4

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی خط بازیافت اسید ) ACID REGENERATION PLANT(  مطابق با شرایط زیست محیطی 5

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز )ELECTRICAL CLEANING LINE( طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی خط الکتروکلینینگ 6

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز )SKIN PASS MILL/TEMPER MILL( طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی خط اسکین پس و تمپر میل 7

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز )TENSION LEVELING/TRIMMING LINE( طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی خط تنشن لولینگ و تریمینگ 8

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی خط نورد گرم ورق های فوالدی با ظرفیت 500،000 تن در سال 9

برق منطقه ای آذربایجان اردبیل تامین برج و احداث فونداسیون و نصب برج چهار مداره 63/230 کیلوولت اردبیل 2 - کمی آباد 10

برق منطقه ای آذربایجان مهاباد - ارومیه خط انتقال نیروی 230 کیلوولت دو مداره باندل دو سیمه نیروگاه اورمیه به طرف جاده مهاباد - اورمیه 11

برق منطقه ای تهران قم ارتباطات خط 63 کیلوولت صدوق قم 12

برق منطقه ای اصفهان آران و بیدگل احداث خط انتقال 63 کیلوولت چهارمداره آران 1 در پست آران و بیدگل  13

سازمان منطقه آزاد ارس جلفا خط 132 کیلوولت دو مداره سایت صنایع سنگین ارس 14

برق منطقه ای آذربایجان تبریز تهیه تجهیزات و اجرای کامل خط 132 کیلوولت دو مداره شهرک سرمایه گذاری خارجی 15

برق منطقه ای آذربایجان آخوال احداث خط 132 کیلوولت چهار مداره آذر - تقویت فشار گاز به پست آخوال 16

برق منطقه ای آذربایجان اردبیل تهیه تجهیزات و اجرای کامل خط 230 کیلوولت ارتباطی پست اردبیل 2 با خط میانه 17

برق منطقه ای زنجان زنجان تهیه تجهیزات و اجرای کامل خط 230 کیلوولت دو مداره نیروگاه زنجان - تاکستان 18

کارفرمااهـم پـروژه هـای اجـرا شده و در دسـت اجـرا محل اجرا نام پروژه ردیف

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز طراحی،تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی خط گالوانیزه تا 4 میلیمتر به روش غوطه وری گرم به ظرفیت 90،000 تن 19

وزارت نیرو تبریز بازسازی اسکلت فلزی بویلر 2 و ماشین روم نیروگاه حرارتی تبریز 20

وزارت نیرو مغان 21 پروژه بازسازی نیروگاه آبی مغان

شرکت فوالد شهریار تبریز تبریز طراحی و اجرای پروژه افزایش ظرفیت خط تولید ورق گالوانیزه تا 200،000 تن 22

شرکت الستیک پارس تبریز طراحی، مهندسی و ساخت ماشین آالت جابجایی مواد 23

سازمان اوقاف و امور خیریه تبریز طراحی، مهندسی و احداث سالن های خاص با اسپن باالی 45 متر 24

برق منطقه ای آذربایجان تبریز فاز اول احداث فونداسیون تعمیرگاه ترانس های انتقال 25

توانیر تبریز تامین تجهیزات، ساخت و اجرای نیروگاه بادی  واحد  دوم  و  سوم عون ابن علی تبریز  26

شرکت ریخته گری تراکتورسازی تبریز تامین تجهیزات، ساخت و اجرای خط قالب گیری اتوماتیک پیوسته با مشارکت شرکت BMD آلمان 27

برق منطقه ای آذربایجان تبریز ساخت اولین جرثقیل سقفی 150 تنی در کشور در تعمیرگاه ترانس های انتقال 28

برق منطقه ای تهران تهران تهیه تجهیزات و اجرای کامل ارتباطات 400 کیلوولت پست مدوالر کوثر 29

شرکت ذوب نورد توانارام تبریز تامین تجهیزات، مهندسی و اجرای خط ریخته گری پیوسته شمش فوالدی )CCM( با ظرفیت 280،000 تن در سال 30

شرکت ذوب نورد توانارام تبریز تامین تجهیزات، مهندسی و اجرای کوره های القائی خط تولید شمش فوالدی 31

وزارت نیرو تبریز طراحی و احداث سالن سنگین با اسپن 30 متر به صورت نامتقارن و پوشش خاص با مقاصد ورزشی )استادیوم و استخر( 32

وزارت نیرو - اجرای کلید در دست بیش از 120 پروژه خط انتقال نیرو در سراسر کشور از  63 کیلوولت  تا 400 کیلوولت 33

آب منطقه ای آذربایجان غربی کرم آباد پلدشت احداث کلید در دست پست 20/132 کیلوولت کرم آباد 34

توانیر تبریز تامین سازه پست 132/230 کیلوولت آذر 35

توانیر ارومیه تامین سازه پست 20/132/230 کیلوولت باالنج ارومیه 36

توانیر میاندوآب تامین سازه پست 20/132/230 کیلوولت میاندوآب 37

آب منطقه ای اردبیل مغان احداث پست 20/132 کیلوولت ناحیه عمرانی سوم خداآفرین 38

برق منطقه ای آذربایجان میانه توسعه پست 20/63/230 کیلوولت میانه 39

آب منطقه ای آذربایجان غربی کرم آباد پلدشت توسعه پست فوق توزیع 20/132 کیلوولت شیبلو 40
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  اولیـن شـرکت رتبـه یـک رشتـه بـرق خـارج از تهـران در سـطح کشــور
  ثبت اختراعات داخلی و بین المللی و صاحب نوآوری در ساخت دکل های بتنی انتقال نیرو

  نشان طالی سی و هشتمین مسابقات اختراعات جهانی ژنو سوئیس در سال 2010
  سابقه درخشـــان درپروژه های بازســـازی صنعتی، نظیر بازســـازی نیروگاه تبریز در دوران هشت سال دفاع 
مقدس و تهیه، ســـاخت و اجرای ســـازه های ســـه پســـت اصلی منطقه آذربایجان در دوران پس از انقالب و 

بومی ســـازی دانش فنی طراحی و ســـاخت این ســـازه ها برای اولین بار در کشـــور
  دریافـــت تندیس حمایت از تولیـــد ملی در بخش تولید محصـــوالت “هاي تِک” با فناوري پیشـــرفته و با 

هدف تامین نیازهاي صنایـــع و بازار داخلي از جشـــنواره ملی حاتم
  دریـافت لوح تقـدیـر سـی و پنـج سـال کـارآفرینـی 
  رتبه یک نیرو و تنها شرکت EPC کار شمال غرب کشور
ACI عضـو انجمـن بتـن ایـران و انجمـن بتن آمـریکا  

گـواهینـامه هـا و افتـخارات
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معــــــــادن و  صنــــــــایــــــع 

صنعـت فـوالد یکـی از بنیان هـای مهم اقتصـاد در هر کشـوری به شـمار مـی رود، بطوریکه مصرف سـرانه 
فـوالد بـه  عنـوان شـاخص ارزیابی صنعتـی بودن یک کشـور مطرح اسـت. یکـی از مهم تریـن مباحثی که 

صنعـت فـوالد را اقتصادی تـر می کنـد، تکمیـل زنجیـره فـوالد از معدن تـا تولید محصول نهایی اسـت. 
بـا توجـه بـه پتانسـیل بـاالی پهنه هـای معدنـی و وجود معـادن غنی در سـطح کشـور و تکمیـل زنجیره 
تولیـد فـوالد بـه عنـوان یکی از شـاه بیت هـای اجرای اقتصـاد مقاومتی مجموعـه صنعتی و معدنـی گروه 
صنعتـی پارس سـاختار بـه منظور توسـعه و تکمیل زنجیـره تولید فوالد، نقـش آفرینی فعـال در آینده 
صنعـت کشـور، تامین سـنگ آهـن و فوالد مورد نیاز در جهت توسـعه پایـدار و افزایش بهره وری و اشـتغال 
در صنایع پایین دستی با تدویـــن برنامــه استراتژیک چنــد سـاله اقـــدام به راه اندازی شرکت صنایع 
فوالد شـهریار تبریز، شـرکت ذوب نورد توانارام و شـرکت معدنی و صنعتی فرنارام کرده اسـت. 
حرکـت در مسـیر تولیـد محصـوالت هـای تِـک، انجـام موفـق پروژه هـای مرتبط بـا سیاسـت های اباغی 
اقتصـاد مقاومتـی ، تامیـن مـواد اولیه صنایـع پایین دسـتی و افزایش اشـتغال و تولیدات صنعتـی از جمله 

دسـتاوردهای گـروه صنعتـی پـارس سـاختار در بخـش صنعتی و معدنی اسـت. 
مجموعـه صنعتـی و معدنی گـروه صنعتی پارس سـاختار در تاش اسـت با هـدف ایجـاد زنجیره 
کامـل تولیـد از مرحلـه اسـتخراج سـنگ آهن تا تولیـد ورق های سـرد و گالوانیـزه برای تامین نیـاز صنایع 

مختلـف، پرچمدار تکمیل زنجیره فوالد در شـمالغرب کشـور باشـد.
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فـوالد شهـریار تبـریز

شـرکت صنایـع فوالد شـهریار تبریز وابسـته به گـروه صنعتی پارس سـاختار به عنـوان اولین شـرکت 
تولیـد کننـده ورق های گالوانیزه شـمالغرب کشـور، سـال 1391 در شـهرک صنعتی آخوال احـداث گردید. 

هـم زمـان بـا عملیات احداث پـس از انجام مطالعات و بررسـی های الزم، جدیدترین دانـش فنی درخصوص تولید 
ورق هـای گالوانیـزه ضخیم انتخاب و اقـدام به تهیه، مونتاژ و نصب ماشـین آالت مربوطه گردید. 

ویژگی ماشـین آالت این خط تولید، امکان انجام عملیات گالوانیزاسـیون پیوسـته به روش غوطه وری گرم بر روی 
انـواع ورق به ضخامت های 0/4 تا 3/5 میلی متر را میسـر می سـازد. 

شـرکت صنایـع فوالد شـهریار تبریز با عنایـت به امـکان تولیـد ورق هـای گالوانیـزه گـرم در ضخامت های 
مختلـف و بهره منـدی از بهتریـن کیفیـت و اسـتانداردهای روز دنیـا، عـاوه بـر تامیـن نیـاز داخلـی در بازارهای 

صادراتـی نیـز نقش پررنگـی دارد. 
موقعیـت اسـتراتژیک این کارخانه در منطقه شـمالغرب کشـور و همجواری با کشـورهایی همچون ترکیـه، عراق، 
آذربایجـان، ارمنسـتان و گرجسـتان امکان صادرات محصوالت به ایـن بازارها را به راحتی امکان پذیر کرده اسـت. 

ورق های ســــــرد و روغ�ن ،  گــــــالوانیــــــــــزه

معــــــــادن و  صنــــــــایــــــع 
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اهـداف و چـشـم انـداز
      تامین بخشی از نیاز صنایع کشور و منطقه، در زمینه تولید انواع ورق های پوشش دار 

       راه انـدازی و تولیـد انـواع ورق های سـرد و روغنی با گریدهای متنوع از ضخامـت 0/18 تا 3 
میلی متر مورد اسـتفاده در صنایع پایین دسـتی

        صــادرات محـصـوالت با بـهترین کـیفیت بـه مشتریان خـارجـی بـویـژه کـشورهای 
همسـایـه در غـرب و شمالغـرب کشـور

      طـرح توسـعه کارخانجـات شـرکت فوالد شـهریار تبریز بـرای احداث 7 خـط تولید مدرن 
و پیشـرفته با پیشـرفت مطلوب در حال انجـــام اسـت که در کنار دیگر طــرح های مربوط به 
تکمیـل زنجیــره تولیــد در گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان نماد خود باوری صنعت است

احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز
جایگزیـن کـردن محصـوالت فوالدی صنعتـی بـا ارزش افزوده بـاال در خطـوط تولید، بـه روز کردن 
فناوری هـای خطوط تولیـد فوالد و بکارگیری نیروهـای متخصص و متعهد، کاهش بروکراسـی احداث 
و تامیـن مالـی از مهمتریـن ارکان توسـعه در شـرکت صنایع فوالد شـهریار تبریز به شـمار می روند. 
احـداث کارخانجـات نـورد سـرد این شـرکت در زمینـی به مسـاحت 54 هـزار متر مربـع و زیربنای 
حـدود 30 هزار متـر مربع با مجموع سـرمایه گذاری ارزی و ریالی بالـغ بر 10 هزار میلیارد ریـال از اول 

سـال 1400 شروع شـده است. 
ورق سـرد نورد شـده تولیدی ایـن مجموعه یکـی از محصوالت اسـتراتژیک صنعت فوالد می باشـد 

کـه عمده کاربـرد آن در صنایع خودروسـازی، لـوازم خانگی و سـایر صنایع تولیـدی خواهد بود. 

فـوالد شهـریار تبـریز
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معــــــــادن و  صنــــــــایــــــع 
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ذوب نـورد تـوانـارام

صنــایـع و مــــعـــادن

بیـــــــــــــلت، اســــــــــلب و تختــــــــــــال فـــــــــــــــوالدی

شرکت ذوب نورد توانارام وابسته به گروه صنعتی پارس ساخــتار متشکل از کارخانجات تولیـدی فـوالد سازی و تولید ورق به صورت نورد گرم می باشد. 
برنامه ریـزی واحـد فـوالدی سـازی این شـرکت تولید انواع شـمش و تختـال و واحد نورد گرم ایـن مجموعه با هدف تولید انـواع ورق های فوالدی سـاختمانی و آلیاژی 
می باشـد. عملیـات احـداث ایـن کارخانجـات از سـال 1395 در زمینـی به مسـاحت 72 هزار متـر مربع آغاز گردیـده و در نهایت فـاز اول این مجموعه به عنـوان واحد 
فـوالد سـازی ایـن مجموعـه در آذر مـاه سـال 1397 با هدف تولید شـمش های فـوالدی به عنوان محصول میانـی زنجیره تولید فوالد توسـط وزیر وقت افتتاح شـد. 

انواع محصوالت کارخانه فوالدی شرکت ذوب نورد توانارام: 
محصوالت تولیدی فوالدی غالبا از نظر کیفیت تابع دو پارامتر آنالیز و پارامترهای فیزیکی محصول هسـتند. وجود آزمایشـگاه مجهز و اسـتفاده از تجهیزات و ماشـین 

آالت اسـتاندارد تضمین کننده کیفیت محصول تولیدی هستند.
محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت، بـا بهره گیـری از دو پارامتر ذکر شـده در کنار نیروهـای مجرب، محصول قابل رقابت با سـایر تولیدکنندگان با کیفیت بازار هسـتند 
و هـم اکنـون ایـن محصـوالت بـه عنـوان یـک برند در بـازار محصوالت میانی فوالدی در سـطح منطقه و کشـور مطرح می شـود. بررسـی عملکرد چندین سـاله گروه 
صنعتـی پـارس سـاختار مبیـن توجـه وافر این مجموعه به نوآوری، مشـتری مـداری و تولید با کیفیت محصول در زمینــه های مختلف می باشـد. شـرکت ذوب نورد 
تــوانارام بـه عنـوان یکـی از شـرکت های زیر مجموعـه این گروه صنعتی با سـرلوحه قرار دادن این تفکر سـعی در اعتای اهـداف گروه و پیاده نمودن خط مشـی های 

تعریف شـده می باشد.

احداث کارخانجات نورد گرم / انواع محصوالت:
 در راسـتای تکمیـل زنجیـره تولیـد فـوالد کـه بـه عنـوان یکـی از 
اهـداف نهایـی گـروه صنعتی پارس سـاختار تعریف شـده اسـت، فاز 
اجرایـی واحـد تولیـد نـورد گـرم ورق شـرکت ذوب نـورد توانـارام با 
ظرفیت اسـمی 280 هـزار تن بـرای تولید انـواع ورق های فـوالدی در 
ضخامت هـای مختلـف همزمان با اجرای فاز توسـعه واحد فوالدسـازی 
در دسـت اجـرا می باشـد تا عـالوه بر تولیـد محصول نهایـی ورق گرم 
کـه یکـی از اصلی تریـن نیازهـای صنایع مختلـف و بازارهـای منطقه 
اسـت تامیـن نیازهای واحد نـورد سـرد و ورق گالوانیـزه این مجموعه 
امکانپذیـر گـردد. مواد اولیـه مصرفی در این شـرکت تختـال فوالدی 
)اسـلب( اسـت کـه از کارخانجات فوالدسـازی بـا ریخته گـری مداوم 

می شـود. تامین 
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فـرنـارام

صنــایـع و مــــعـــادن

گروه صنعتی پارس سـاختار با تجربه چندین سـاله در فعالیت های صنعتی در سـال 1399 
بـر آن شـد در راسـتای تکمیـل چرخه فوالد، فعالیت های خـود را در زمینه معدن و فـرآوری مواد 
معدنی بخصوص سـنگ آهن آغاز نماید. در این راسـتا با راه اندازی شـرکت معدنی و صنعتی 
فرنارام انجام سرمایه گذاری در معـــادن در حال بهره بــرداری و نیــز اکتشـاف معــادن جدیـد 
را در اولــویت اهـداف و برنامه های معدنـــی قـــرار داده و با بهره گیـری از نیروهای متخصص و 
تیم هـای اکتشـافی مجـرب امیدوار اسـت در آینـده نزدیک و با داشـتن تجربه کارخانجـات ذوب 
و نـورد موجـود در ایـن مجموعـه زنجیـره کامـل تولید فـوالد را در شـمال غرب ایـران به صنعت 
کشـور ارائـه دهـد. مجموعـه فعالیت هـای این گروه در یک سـال گذشـته خرید و احیـای معدن 
سـنگ آهـن بالسـتان و ثبـت و آغاز اکتشـاف چندین محدوده معدنـی دارای پتانسـیل معدنی با 

اولویـت کانسـارهای فلزی در مسـاحت حدود 600 کیلومتر مربع می باشـد.
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صنــایـع و مــــعـــادن

فـرنـارام

معدن سنگ آهن بالستان
این معدن در اسـتان آذربایجان غربی جنوب شهرسـتان ارومیه واقع شـده اسـت. فاصله معدن تا شهرسـتان ارومیه 64 کیلومتر 
اسـت کـه راه دسترسـی آن از طریـق جاده ارومیه-مهاباد می باشـد. این معـدن در بهمن ماه 1399 توسـط گروه صنعتی پارس 
سـاختار خریداری و همزمان با شـروع فعالیت، توسـعه و راه اندازی خط خردایش، دانه بندی و جداسـازی مغناطیسـی آن در 
جـوار معـدن شـروع و در کمتریـن زمـان ممکـن به بهره برداری رسـید. ظرفیـت تولید این خـط در حال حاضر نزدیـک به 120 
هـزار تـن سـنگ آهـن مگنتیـت با عیار متوسـط 50 درصد آهن بـا FEO  باالی 19 می باشـد. این معدن برای منطقـه و بومیان 
محلـی اشـتغال زایـی خوبـی را ایجـاد نموده و با توسـعه اکتشـافات و افزایـش ذخیره معدن که در دسـت انجام می باشـد؛ ضمن 

توسـعه خـط خردایش، احداث واحد کنسانتره سـازی سـنگ آهـن در اولویت برنامه های آتی شـرکت قـرار دارد.
امیـد مـی رود بـا تکمیـل مطالعـات اکتشـافی ایـن محدوده هـا و گرفتـن مجوزهـای الزم از ارگان هـای مربوطـه، ضمـن تکمیل 
اکتشـافات و بهره بـرداری از آن هـا ایـن مجموعه بتواند نقش موثـری را در رونق حوزه معدن و صنایع معدنی در کشـور ایفا نماید.

سنـــــــگ آهـــــــــــــن، پـــــــــــــیل متـــــــــــــــــــــــال
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اهداف و چشم انداز
مجموعــه صنعتــی و معدنــی گــروه صنعتــی پــارس ســاختار بــه عنــوان یــک مجموعــه صنعتــی بــزرگ در 
شــمال غــرب ایــران بــر آن اســت بــا ایجــاد یــک واحــد فــرآوری ســنگ آهــن و تولیــد کنســانتره آهــن با 
ظرفیــت حــدود 500 هــزار تــن و در ادامــه بــا تولید گندلــه و آهــن اســفنجی و با داشــتن کارخانجــات ذوب 
و نــورد، چرخــه کامــل فــوالد را در شــمال غــرب ایــران تکمیــل نمــوده و بــا داشــتن دانــش فنی و اســتفاده 
ــد.  ــدازی نمای از توانمندی هــای موجــود در منطقــه یــک قطــب فــوالد قــوی و بانشــاط را درکشــور راه ان
شــایان ذکــر اســت گــروه صنعتــی پــارس ســاختار آمــاده همــکاری و ســرمایه گذاری مشــترک و انتقــال 

دانــش فنــی بــا دیگــر مجموعه هــای صنعتــی و معدنــی در حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی می باشــد.
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نـیــروگـاه

تـــــولید   انـــــــــــــرژی برق

بـا تقاضـای روزافـزون اسـتفاده از انـرژی بـرق در بخش هـای مختلف صنعتـی و غیر 
صنعتـی کشـور، صنعـت بـرق ناگزیـر بـه توسـعه زیرسـاخت ها و ظرفیت هـای خود 
می باشـد کـه با توجـه به حجـم سـرمایه گذاری مورد نیاز و رشـد شـتابان مصـرف از 
سـوی دیگـر، ایـن مهم جـز بـا ورود و عزم جـدی بخـش خصوصی متخصـص حاصل 

نخواهد شـد.
 گـروه صنعتـی پارس سـاختار با پشـتوانه بیش از چهـار دهه فعالیـت در این صنعت و 
انجـام پروژه های خاصـی همچون بازسـازی “نیـروگاه حرارتی تبریـز” در دوران جنگ 
تحمیلـی، احداث بخش هـای عمده ای از “نیـروگاه آبی مغـان” و احـداث “ نیروگاه های 
بـادی عـون بـن علـی تبریـز” گام در این مسـیر دشـوار نهاده و با تاسـیس شـرکت 
انـرژی تـوان پارس سـاختار و با رویکـرد تخصصی تولید نیرو بر آن اسـت تـا با اجرای 
کلیـد در دسـت طرح هـای نیروگاهی، نقشـی ماندگار در پیشـبرد اهـداف صنعت برق 

باشد. کشور داشـته 

شـرکت انرژی توان پارس سـاختار در عرصه نیـاز روزافزون 
بـه انـرژی در کشـور و منطقـه و همچنیـن افزایـش بهـره 
وری و کارآمـدی موثـر بـا اسـتفاده از فناوری هـای نوین در 
عرصـه خدمـات باال دسـتی حـوزه انرژی با چشـم انـداز و 
ماموریت هـای فناورانه و دانش بنیان راه اندازی شـده اسـت. 
ایـن شـرکت افتخـار دارد تـا بـا مدیریـت خدمـات فنی و 
مهندسـی، تجهیز، راه انـدازی و بهره بـرداری و اجرای کلید 
دردسـت نیروگاه های پراکنده DG ، CHP  و سیکل ترکیبی 
در توان هـای مختلـف گامـی مهـم در بومی  سـازی و ارتقای 

تـوان تجهیزاتی کشـور عزیزمـان در این عرصـه بردارد.
شـرکت انـرژی تـوان پـارس سـاختار بـا توجـه به سـوابق 
شـرکت پـارس سـاختار در احـداث، راه انـدازی و توسـعه 
نیروگاه هـای آبـی و بادی هماننـد آنچـه در بخش های قبلی 
به آن اشـاره شـده جز شـرکت های فعال، با تجربـه و خوش 
نام در سـاخت و راه انـدازی واحدهای تولید انرژی می باشـد.
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نیـروگـاه بـادی عـون بـن عـلی

ایـران از لحـاظ برخـورداری منابـع مختلـف انرژی یکی از غنی ترین کشـورهای جهان محسـوب می گـردد و عاوه بـر وجود منابع 
گسـترده سـوخت های فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز دارای پتانسـیل فراوان انرژی های تجدیدپذیر از جمله باد، خورشید 
و زمین گرمایـی نیـز می باشـد.  براین اسـاس شـرکت انرژی توان پارس سـاختار برای ارتقاء میـزان بهره بـرداری از منابع متنوع 
انـرژی هـای تجدیدپذیـر جهـت تامین بخشـی از نیـاز روزافزون انرژی کشـور برنامه ریـزی کـرده و در احداث نیروگاه هـای بادی و 
خورشـیدی پیشـقدم بـوده اسـت که احـداث نیروگاه بـادی واحد دوم و سـوم عون ابن علی تبریـز از نمونه هـای نیروگاه های بادی 

در جهت توسـعه انرژی های نو توسـط شـرکت انرژی توان پارس سـاختار در کشـورمان می باشـد. 

انـرژی تـوان

انــــــــــــرژی هـــــــای تجـــــــدیــــد پــذیــــــــر

تـــــولیـــــــــــــد   انرژی بــــــــــــرق
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ن ســــــــــــازی ماشــــــــ�ی

شرکت نیرو تجهیز پارس ساختار با اتکا به دانش فنی و تجربه ارزنده مدیران و کارشناسان و با بهره گیری 
از توانمندی هـای شـرکای تجـاری خـود در داخل و خارج از کشـور، یکی از تامین کننـدگان توانمند ادوات 
 سنگین خاص، متریال پروژه های صنعتی و تجهیزات “های تِک” با نگاه به صنعت انرژی در کشور می باشد.

شـرکت نیرو تجهیز پارس سـاختار، با سـابقه ای درخشـان در زمینه طراحی و مهندسـی، تامین کاال 
و قطعـات یدکـی و همچنیـن سـاخت، نصب، تسـت و راه انـدازی واحدهـای صنعتی و پـروژه های مختلف 
نیـرو و نیروگاهـی، تجهیـزات گلخانـه ای، نفـت، گاز و پتروشـیمی و صنعتی و معدنی ، در راسـتاي تکمیل 
سـبد کاالي خـود، پاسـخ بـه نیازهـاي مشـتریان و ارائـه راه حل هـاي جامع توسـط کارشناسـان مجرب و 
مهندسـین متخصـص در صنایـع مختلف توانسـته ماشـین آالت و کاالهای تخصصی را بـا بهترین کیفیت 

و در مناسـب ترین زمـان تحویـل بر حسـب نیاز مشـتری در قالـب قراردادهـای ارزی و ریالـی تامین کند.
بخش بازرگانی شـرکت با توان رقابتی باال، با ایجاد ارتباط فنی و مشـاوره ای توسـط کارشناسـان خود و با 
 ارائه اسـناد معتبر و تاییدیه های الزم، زمینه تطبیق تجهیزات بر طبق خواسـته مشـتریان را فراهم می کند. 
مهم ترین هدف این شـرکت حمایت و پشـتیبانی از صنایع در زمینه تامین تجهیزات مورد نیاز، تامین کاال 
از معتبرتریـن سـازندگان جهـان از منابـع داخلـی و خارجـی و ارائه خدمات بهینه جهت تسـریع در تحویل 
کاالهـای مـورد نیـاز صنایـع بـا اسـتفاده از منابع انسـانی متخصـص و با تجربـه، منابع مالی در دسـترس و 

همچنیـن سـهولت و سـرعت در عملیاتـی کـردن برنامه ها با هدف توسـعه تولید پایدار اسـت.
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تجهیـزات و ماشـین آالت موجـود در کارگاه ماشـین سـازی بـه 
همراه پرسـنل متخصص شـرکت نیـرو تجهیز توان امـکان طراحی 
و سـاخت ماشـین های مختلـف را در زمینه هـای گوناگـون فراهم 
آورده اسـت. در طـول سـالیان گذشـته طراحی و سـاخت اکثریت 
ماشـین  شـرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی پارس سـاختار در 
واحد ماشـین سـازی این شـرکت طراحی و سـاخت گردیده است.

نیـرو تجهیـز

ن ســــــــــــازی ماشــــــــ�ی
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industry

کــــشت و صـــــــنعــــــت

بررسـی روند تاریخی توسـعه اقتصادی کشـورها نشـان می دهد که عمده کشـورهای توسـعه یافته دنیای امروز، 
کشـاورزی را بـه عنـوان بخش زیربنایی توسـعه اقتصـادی خود انتخاب کرده و با اسـتفاده از ظرفیت هـای فراوان 
ایـن بخـش توانسـته اند عـاوه بر تامین نهاده های مناسـب برای رشـد سـایر بخش ها، به توسـعه سـایر بخش ها 

نیز دسـت یابند.
سـامت و امنیـت غذایـی یک کشـور مسـتقیما به تولیدات بخش کشـاورزی وابسـته اسـت و هر گونـه اختالی 
در رونـد تولیـد ایـن بخـش می توانـد بـه طور مسـتقیم امنیت غذایـی و حتی سیاسـی آن کشـور را تهدید کند؛ 
حساسـیت های اخیـر کشـورهای توسـعه یافتـه در مـورد مصـرف محصـوالت کشـاورزی و مـواد غذایی سـالم و 
ارگانیـک حاکـی از توجـه زیـاد سیاسـتگذاران و مصرف کننـدگان در ایـن کشـورها بـه بحـث تولیدات سـالم در 

بخش کشـاورزی اسـت.
از ایـن رو مجموعـه کشـت و صنعت گروه صنعتی پارس سـاختار توجه به تولید سـالم و اقتصـادی در بخش 
کشـاورزی و توسـعه زیرسـاخت های این بخش جهت تولید بیشـتر و سـالم تر، بر اسـاس مزیت های نسبی کشور 

را در دسـتور کار قرار داده است.
موقعیـت ممتـاز جغرافیایـی و تنـوع آب و هوایـی ایران برای کاشـت محصوالت مختلف بخش کشـاورزی، وجود 
نیـروی کار مناسـب در روسـتاها و مراکـز تولیـد، وجـود نیـروی تحصیـل کـرده کافـی در رشـته های مرتبـط با 
کشـاورزی، وجـود مزیت هـای نسـبی خـدادادی در زمینه محصـوالت با ارزشـی از قبیل زعفران، پسـته، گیاهان 
دارویـی، محصـوالت صنایـع غذایی و صنایع دسـتی مرتبط بـا بخش کشـاورزی و نظایـر آن از جمله مزیت های 
موجود بخش کشـاورزی ایران اسـت که مجموعه کشـت و صنعت گروه صنعتی پارس سـاختار با بهره گیری 

از ایـن مزایـا جهـت اسـتفاده هـر چه بهتـر از منابع آبـی و خاکی اقـدام به حضـور در این بخش کرده اسـت.
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مـانـارام ارس 

کشــــــــت و صنعـــــت

شـرکت کشـت و صنعت مانـارام ارس اقدام بـه راه اندازی بزرگترین گلخانـه هیدروپونیک خاورمیانه  با 66 هکتار مسـاحت زیر کشـت 
در منطقـه آزاد تجـاری صنعتـی ارس کـرده اسـت. این گلخانه یکـی از 10 طرح گلخانه ای بزرگ دنیا به شـمار می رود کـه عرصه ی زمین 

آن به مسـاحت 85 هکتار اسـت.
شـرکت پارس سـاختار بـه صـورت مجـری EPC کار ایـن پـروژه بـا مشـارکت شـرکت DEBETS SCHALKE هلنـد از طریق 
بکارگیری مهندسـان بسـیار مجرب و متخصص در امر هیدروپونیک و انواع سیسـتم های تغذیه هوشـمند و اسـتفاده از تکنولوژی روز دنیا 
کار احـداث ایـن گلخانـه را پیـش می بـرد. در ایـن پروژه بـرای اولین بـار در ایران مقاطـع آلومینیومی سـقفی و دیـواری گلخانه های تمام 
اتوماتیک شیشـه ای در شـرکت پارس سـاختار طراحی و تولید خواهد شـد. همچنین برای امکانات مکانیکی مورد نیاز برای سیسـتم 

خنـک کننـده، گرمایـش و آبیـاری نیز از توان داخلی با مشـاوره شـرکت خارجی اسـتفاده خواهد شـد.
شـرکت کشـت  وصنعـت  مانـارام ارس بـا مراقبت همـه جانبه کـه در ایجـاد و احداث یـک پـروژه موفق گلخانه ای داشـته اسـت، بار 
مشـتریان را بـر دوش می کشـد و تولیـد سـبزیجات بـا اسـتفاده از فنـاوری هیدروپونیک، سیسـتم های رشـد هیدروپونیک، سیسـتم های 

هـوازی، تجهیـزات باغبانـی، کانال هـای NFT ، منابـع هیدروپونیـک و چراغ هـای رشـد گیـاه را ارائـه می دهد.
 مانارام ارس، سـبزیجات را در گلخانه های کنترل دما و رطوبت، با اسـتفاده از هیدروپونیک اختصاصی و سیسـتم های عمودی کشـاورزی، 
بـه شـیوه ای پایـدار از نظـر زیسـت محیطـی تولید می کند و با هدف توسـعه عرضـه محصول به بازارهـای ملی و بین المللـی انواع مختلف 

گوجـه فرنگـی های ارگانیک، فلفل دلمه ای و سـیفی جات می باشـد.
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صنعـت گردشـگری بـه عنوان متنوع تریـن و بزرگترین صنایـع در جهان، مهم ترین منبـع درآمد و ایجاد 
فرصت های شـغلی برای بسـیاری از کشـورهای دنیا است.

ایـن صنعـت کـه بـه عنوان موتور توسـعه از آن نام برده می شـود، به علـت اهمیتی که از نظـر اقتصادی، 
اجتماعـی دارد روز بـه روز بیشـتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و امـروزه یکـی از پایه هـای اصلی و اسـتوار 
اقتصـاد و از جملـه صنایـع مهـم با رشـد سـریع در توسـعه اقتصادی جهان اسـت کـه با ایجـاد باالترین 
میـزان ارزش افزوده به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم می تواند سـایر فعالیت های اقتصـادی و فرهنگی 
را تحـت تاثیـر قـرار دهـد. در تقسـیم بندی جهانی پس از نفـت و خودروسـازی، صنعت گردشـگری در 

رده سـوم قـرار می گیرد.
گردشـگری بـرای کشـورهای دارای جاذبه هـای جهانگـردی نظیـر ایـران می توانـد بـه مهم تریـن منبع 
کسـب درآمـد ارزی تبدیل شـود. مشـروط بر اینکه برنامه ریـزی صحیح و همه  جانبه تـوام با آینده نگری 

بـرای آن تنظیم و اجرا شـود. 
گـروه صنعتی پارس سـاختار بـا تشـکیل و راه انـدازی شـرکت تعاونی مهر گسـترش تبریز در 
صنعـت گردشـگری ورود و بـا خریـد هتـل گسـترش تبریز در عرصه گردشـگری شـهر تبریز بـه ایفای 

می پـردازد. نقش 
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هتـل گستـرش تبـریز
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هتـل گسـترش تبریـز با نیـم قـرن سـابقه، بـه عنـوان قدیمی تریـن هتـِل تبریـز در بهتریـن نقطه شـهر، از 
دسترسـی عالـی نسـبت بـه مراکز تجـاری، تفریحـی، اماکن مذهبـی و دیدنی و آموزشـی شـهر برخوردار اسـت. 
هتـل گسـترش در 13 طبقـه دارای 150 اتاق و سـوئیت متنـوع بوده که چشـم انداز زیبایی به تمام نقاط شـهر 
تبریـز دارد. بعـد از بـه اتمـام رسـیدن بازسـازی تمـام اتاق ها و طبقـات اقامتی براسـاس طرح جدید ایـن هتل در 
نظـر دارد البـی فـراخ و زیبـا، تـاالر بـزرگ با ظرفیـت 800 نفر، رسـتوران بـزرگ با ظرفیـت 800 نفـر و خدمات 

تفریحـی ورزشـی ماننـد سـالن بولینگ و بیلیـارد، حمام سـنتی تـرک و... را نیز بـه مجموعه خـود بیافزاید. 
هتـل گسـترش دارای رسـتوران آرام و دلنشـین بـا سـرو انـواع غذاهـای سـنتی، ایرانـی و فرنگـی بـا فضایـی 
دل انگیـز بـرای مهمانـان ارجمند، تاالر مراسـمات مجلل و شـیک و یک سـالن دو منظوره کنفرانـس و همایش با 
سیسـتم های صوتـی  و  تصویـری  بـه روز و مناسـب، سـالن آمفی تئاتر بـا ظرفیت 220 نفر به صورت سـینمایی 
و 60 نفـر به صورت کنفرانس، مجموعه ورزشـی-تفریحی مشـتمل بر اسـتخر، سـونای خشـک و بخـار، جکوزی، 
سـالن ماسـاژ، سـالن بدنسـازی، آب درمانی، صبحانه و اینترنت  WIFI،  کافی شـاپ 24 ســاعـتــه در البـــی 

هــتـل بـا محـیــطی آرام بــخـش می  باشد. 
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کسـب وکارهـا مهم و ویژه اسـت.
تهیـه مـواد اولیه و فـروش و بازاریابی بـرای محصول نهایی تولید شـده دو مولفه 

اساسـی در بنگاه داری اقتصادی واحدهای تولیدی اسـت.
در کنار این امروزه شـرکت های بزرگ صادراتی در دنیا پیشـران توسـعه صادرات 
و نماد و برند یک کشـور در بازارهای صادراتی محسـوب می شـوند و می توانند با 
ورود به یک بازار، طیف وسـیعی از شـرکت های کوچک و متوسـط پایین دسـتی 

و خدماتـی را به دنبال خـود وارد آن بازار کنند.
ایـن در حالی اسـت که بسـیاری از محصـوالت ایرانی توان باالیی بـرای حضور و 
رقابـت در عرصـه جهانی دارنـد، ولی به دلیل فقدان شـرکت های بزرگ تخصصی 
صادراتـی در کشـور، به رغـم پتانسـیل ها و ظرفیت هـای تولیـدی نتوانسـته اند 
جایـگاه شایسـته خـود در بازارهـای جهانی را کسـب کننـد. صادرات از یک سـو 
باعـث ایجـاد منابع ارزی مطمئـن و پایدار برای جلوگیری از بحـران ارزی خواهد 
شـد و از سـوی دیگـر، به تحریـک تقاضـا و رونـق تولیـد در کشـور می انجامـد و 
در نهایـت رفـع موانـع صـادرات و فعال سـازی ظرفیت هـای داخلـی، می تواند اثر 

مسـتقیم بر اشـتغال و تنظیم بازار داشـته باشـد.
بـرای همیـن مهـم در سـال 1395 شـرکت بازرگانـی گـروه صنعتـی پارس 

سـاختار  شـرکت آشـنارام را راه انـدازی کـرد.

بـــــــــازرگـانــی و  ن کـــــــاال  تـــــام�ی
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تـامیـن کـاال آشنـارام

  شرکت تامین کاال آشنارام در یک نگاه 
 نمایندگی رسـمی فروش و صـادرات ورق فـوالدی گالوانیزه 

گرم صنایـع فوالد شـهریار تبریز 
 بازرگانی محصوالت فوالدی، معدنی و صنعتی 

 تخـصـــص در تــامیـــن مــواد مصـرفــی کارخانجات 
های صنعتی کشـور

 واردات و صادرات انواع کاالها و ماشین آالت
 تهیـه و تامین تجهیـزات و ادوات داخلـی و خارجی خطوط، 
پسـت هـای فوق توزیـع و انتقال نیـروی برق  و نیـروگاه های 

انرژی
 بازاریابـی و توسـعه بازارهـای داخلـی و خارجـی کاالهـای 

تولیـدی و صنعتـی
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   راه انـدازی و فــراوری معـادن پلـی متـال در نواحی و 

پهنه های مسـتعد کشـور

   احداث مجتمع کشـت و صنعت با رویکرد صنایع تبدیلی 

در زمینی به مسـاحـت بـالغ بـر 3000 هـکتار در شـمال 

غـرب کـشور

  احداث شهر صنعتی جهت ایجاد محصوالت پایین دستی 

فوالد، خودروسازی و صنایع سنـگین در فضـایی بـالغ بر 1000 

هـکتار در شمـال غرب کـشور

  احـداث پـروژه های اولـویت دار وزارت نیـرو به 

Seller Financer صـورت
  احـداث شـهر توریستـی، رفاهـی و سـالمـت در 

جنـوب شهـر تبـریز

چشم انداز و افق پنج ساله گروه صنعتی پـارس ساخـتار

سرمایه انسانی و کارآفرینی در گروه صنعتی پارس ساختار

مستقیم:  735   نفـر

غیر مستقیم:  1460   نفـر

مستقیم:  10000   نفـر

غیر مستقیم:   25000   نفـر

اشتغال زائی در افق پنج ساله اهداف توسعه ای شرکت



گـروه صنعتی پارس سـاختار بـا پایبنـدی بـه ارزش های 
حقیقـی جامعـه و اخـاق تجـاری و بـا سـرلوحه قـرار دادن 
مشـتری مـداری، کیفیت محوری و دانـش در تمام زمینه های 
فعالیت این مجموعه، به سـوی توسـعه گرایی و نواندیشـی گام 

دارد. برمی 
ایـن گـروه بـا هدف غایـی کمک به رشـد و بالندگی و توسـعه 
پایـدار کشـورمان و خلـق ارزش بـرای تمامـی ذینفعـان ایـن 
مجموعـه در حوزه هـای نیـرو، صنعت، معدن، کشـاورزی، 

گردشـگری و بازرگانـی فعالیـت می کند.
ایـن مجموعـه بـر آن اسـت که بـا ایفای نقـش موثـر در تعالی 
اقتصـاد و صنعـت کشـورمان سـهم خـود را در تولیـد، کاهش 
وابسـتگی و ارزآوری و پـرورش اسـتعدادها و ایـده ها، اشـتغال 
زایـی و حفـظ محیـط زیسـت و منابـع طبیعی کشـور به نحو 

احسـن ادا کند.

ارزش هــــا اهــــــــداف مـــــــــــا
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