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سوگی بزرگ برای خانواده
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
جایــگاه بــی نظیــر امــروز فدراســیون بــی شــک مرهــون بــاور  ،تفکــر و تــاش
مردانــی چــون اوســت کــه از همــان آغــاز کــه هنــوز تشــکل هــا جایــگاه تعریــف
شــده ای در ادبیــات اقتصــادی کشــور نداشــتند تــاش نمودنــد موقعیتــی در خــور
و قابــل اتــکاء بــرای بخــش خصوصــی بــه وجــود آورنــد تــا در فراینــد تصمیمــات
کالن کشــور اثــر گــذار واقــع شــوند.
شــادروان مهنــدس محمــد پارســا بــدون هیــچ تردیــدی یکــی از شــخصیت
هــای پیشــرو و اثرگــذار در حــوزه فعالیــت هــای تشــکلی بودنــد کــه عــاوه
بــر فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران در تأســیس انجمــن
ســازندگان تابلوهــای بــرق ایضـ ًا ســندیکای صنعــت بــرق ایــران نقشــی چشــمگیر
و ارزشــمندی را ایفــا نمودنــد.
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران درگذشــت ایــن مــرد بــزرگ
را بــه خانــواده محتــرم ایشــان  ،جامعــه مهندســی و صنعتــی خصوصــ ًا صنعــت
بــرق کشــور تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد متعــال بــرای آن مرحــوم
مغفــرت الهــی و آرامــش ابــدی مســئلت دارد.

دکتر پیام باقری
نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
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به نام خداوند جان و خرد

بــا دریــغ و تأســف عمیــق خــود از خبــر درگذشــت
غیرباورانــه اســتاد و همســنگر و همــگام دورانــی
مدیــد و همــکاری نزدیــک ســالیان متمــادی در
حــوزه صنعــت  ،احــداث و انــرژی جنــاب آقــای
مهنــدس محمــد پارســا برایــم ســخت و جانــکاه بود.
بخاطــر دارم چــه دشــواریها و تنگناهــا کــه در ایــن
ســالها بــر مــا گذشــت و چــه همفکریهــا و همدلیهــا
کــه در برهههــای زیــادی مــا را بــا یکدیگــر در
راهــی مشــترک بــه تــاش و تحمــل و خطرپذیــری
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کشــانید .هــوش وافــر و صمیمیــت کمنظیــر او در
دوران فعالیــت بــا ایشــان تکی ـهگاه مطمئنــی بــرای
همـهی کســانی کــه بــا وی همــکار بودنــد بــه ویــژه
بــرای اینجانــب کــه همــواره از وی مــی آموختــم .
آیندهنگــری مهنــدس محمــد پارســا ایــن مــرد
خردمنــد و اســتراتژیک  ،همــواره راهگشــای همــه
همــکاران مــن در ســندیکای صنعــت بــرق و نیــز
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
بــوده و هســت.
ســرلوحه قــرار دادن خدمــت  ،دردمنــد بــودن،
خســتگیناپذیری ،عشــق بــه کار گروهــی و
تــاش بــرای بخــش خصوصــی و کارآفرینــی از
ویژگیهــای بــارز شــخصیتی مهنــدس محمــد
ی مهــم دیگــر ایشــان ظرفیــت
پارســا بــود .ویژگــ 
ســازی و وخلــق فرصــت و کســب و کار جدیــد بــرای
جوانــان بــود یعنــی فرصتهایــی ایجــاد میکــرد
تــا اســتعدادهای جــوان بــا وجــود همــه مشــکالت
شــکوفا شــوند.
او نمونــهی کمنظیــری از نســل ا ّول پیشــگامان در
بخــش خصوصــی در راه پرخطــر و پرافتخــار ایــن
مــرز و بــوم بــود .ســالها تــاش و زحمــت و از خــود
گذشــتگی در امــر نهادســازی برگهــای درخشــان
زندگــی پــر فــراز و نشــیب ایشــان اســت.
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
آخریــن نهــاد و مولــود موثــر ایشــان بــوده و هســت
کــه بــا دســت خالــی امــا بــه تــوکل و همــت عزیزانی
همچــون زنــده یــاد مهنــدس محمــد پارســا متولــد و
ســیر تحــول خــود را تــا بــه امــروز طــی کرده اســت.
حــال بــا فقــدان مهنــدس پارســا کــه اینجانــب
تجربــهای ویــژه و مشــترک و درازمــدت را بــا او در
فــراز و نشــیب هــای ایــن دوران طــی شــده بــا او
داشــته ام  ،امیــد دارم بــا قــدم گذاشــتن در مســیر و
پیمــودن راه و هــدف ایشــان مــی توانیــم روحــش را
شــاد کنیــم و ایــن تنهــا جبرانیســت بــرای لطــف و
محبتــی کــه ایشــان در حــق مــا و صنعــت احــداث و
انــرژی در طــول حیــات گرانقــدر اش داشــته اســت .
حمیدرضا صالحی
دبیرکل وعضو هیأت مدیره
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
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همــواره در طــول زندگــی مهندســی  55ســاله ام و
از شــروع ان در دوران جوانــی کار مهندســی در ایــن
فکــر بــودم کــه مــن بــه چــه صــورت مــی توانــم
اثرگــذار باشــم  .اولیــن قدمــم در ایــن ارتبــاط ایــن
بــود کــه بعــد از اتمــام کار و فــارغ التحصیلــی از
دبیرســتان البــرز تهــران در ســال  1344و بعــد از ان
قبولــی در دانشــکده فنــی در همیــن ســال در حــد
فاصــل نزدیــک بــه  6مــاه تــا شــروع کار دانشــکده
فنــی ایــن جــرات را بــه خــود دادم کــه اقــدام بــه
تهیــه کتابــی تحــت عنــوان» مجموعــه جبــر و

را ادامــه داده و تمــام ایــن فعالیــت هــا بــه نیــت
انتقــال دانــش محــدودم بــه نســل بعــدی خصوصــا
نســل جــوان کشــور بــوده و از ایــن بابــت احســاس
ارامــش و غــرور مــی نمایــم .
در طــول  55ســال کار و خدمــت مهندســی باالخــص
در ســه دهــه گذشــته و بــا حضــور در انجمــن هــا و
ســندیکاها و اشــنایی بــا کار جمعــی مهندســی بــا
افــراد مختلفــی و بــا نیــات مختلــف برخــورد داشــتم
کــه بــا ایــده فکــری اینجانــب کــه در امــر انتقــال
تجربیــات مهندســی حرکــت میکــردم و نیــز یکــی
از ایــن افــراد شــاخص ایــن حــوزه زنــده یــاد اســتاد
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و ذینفعــان بــود و در چنــد ســال گذشــته کــه
اینجانــب در خدمــت ایشــان و فدراســیون صــادرات
انــرژی هســتم در مکاتبــات بــرای ذینفعــان با ایشــان
همــکاری داشــتم و از نظــرات مهندســی ایشــان در
حــوزه کارهــای جــاری در زمینــه اقتصــادی و پولــی
نیــز اســتفاده کــردم و از ایشــان اموختــم .
بــه بــاور اینجانــب مــا بــه امثــال زنــده یــاد مهنــدس
محمــد پارســا در صنعــت احــداث کشــور بســیار
نیازمندیــم و قطعــا جوانــان مــا بایــد بــا الگوگیــری
از زندگــی ایــن مهنــدس بــزرگ در اینــده بتواننــد
جــای ایشــان را پــر نماینــد .

در رثای زنده یاد
مهندس محمد پارسا
مهندس رضا طبیب زاده
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مثلثــات ریاضــی بــرای کنکــور « در نزدیــک بــه 500
صفحــه نوشــته و توســط یکــی از ناشــران تهرانــی
منتشــر کنــم و پــس از ان بــا همیــن روحیــه بــه
ترجمــه و نشــر کتابهــای مهندســی اقــدام و در پــی
ان ورود بــه ســازمان برنامــه و بودجــه از ســال 1355
بــرای اثــر گــذاری بــر روی ضوابــط ایــن ســازمان
مــن جملــه مشــخصات فنــی  ،فهــارس بهــا ترغیــب
شــدم و در ادامــه  ،کار نــگارش در مجــات مهندســی
و علمــی را شــروع کــردم و تاکنــون بــه ایــن امــر
ادامــه دادم و در نهایــت و در ســال گذشــته بــا
انتشــار کتابــی بــا عنــوان « رویکردهــای کارشناســی
در حــوزه نظــام فنــی و اجرایــی» (مدیریــت اجرایــی
پــروژه هــا ) در دو جلــد جمعــا  1300صفحــه کارم

عزیــزم مهنــدس محمــد پارســا را یافتــم کــه اشــنایی
و همــکاری مــن بــا ایشــان از همــکاری در فدراســیون
صــادرات انــرژی شــروع شــد  .ایشــان را بســیار
همســو و هــم فکرخــودم دیــدم  .ایشــان امــروزه
در میــان مــا نیســتند و حــرف هــای بنــده را نمــی
شــنوند ولــی بــدون غلــو مــی گویــم کــه ایشــان از
نظــر شــخصیتی انســانی فرهیختــه ،ارام  ،مــودب ،
صمیمــی و از نظــر کار حرفــه ای انســانی ژرف نگــر
 ،دور نگــر  ،کارافریــن  ،توســعه گــرا در سرنوشــت
مهندســی کشــور باالخــص صنعــت بــرق کــه
تخصــص کاری ایشــان بــود قــدم بــر مــی داشــتند
 .بــه بــاور اینجانــب ایشــان بســیار دســت بــه قلــم و
متبحــر در نوشــتن و انتقــال نیــات خــود بــه خواننــده

بنــده مجــددا از ایــن فرصــت اســتفاده مــی نمایــم
ایــن ضایعــه بــزرگ را بــه خانــواده محتــرم ایشــان
 ،جامعــه مهندســین کشــور و همــکاران گرانقــدرم
در فدراســیون صــادرات انــرژی صمیمانــه تســلیت
عــرض نمایــم ارزو دارم راه ایشــان پــر رهــرو باشــد.
بــه خانــواده ایشــان پیشــنهاد دارم کــه بــر روی
ســنگ مــزار پــدر از گفتــه اســتاد ســخن ســعدی
شــیرازی یــادی نمــوده و گفتــه ســعدیا مــرد نکونــام
نمیــرد هرگــز مــرده آن اســت کــه نامــش بــه
نکویــی نبرنــد «را بــه عنــوان یادبــود بگذارنــد قطعــا
پــدر ایشــان یکــی از مصادیــق گفتــه ایــن شــاعر
بــزرگ ایرانــی مــی باشــد

3

به نام آفرینش هستی

بســیار متاســفم و بــا احســاس غمــی عمیــق
میگویــم کــه از دســت دادن مهنــدس پارســا
بیگمــان ضایعــه ای بــزرگ بــرای دوســتداران
ایــران اســت .چــه کســی ؟ کــدام مهربــان ؟ کدام
خــوش قلــب؟ کــدام عزیــز جــای او خواهــد آمد؟
مــن گمــان مــی کنــم هــر جــا ســخن از مهربانــی
و احتــرام بــه حقــوق دیگــران ،ســخن از نــو
اندیشی،ســخن از کارافرینی،ســخن از عشــق
بــه کار آفرینــی وسازندگی،ســخن از پیگیــری
و پشــتکار وکوشــش بــرای رفــع مشــکالت و
موانــع کار باشــد .ســخن از ایــران و اعتبــار و
ســربلندی آن باشــد،
مــن وانــان کــه شــمارا مــی شناســند بــه یــاد
عزیــزی بــه نــام مهنــدس پارســا خواهنــد بــود.
ودر هــر جــا کــه دانش،تجربــه ،عشــق و عمــل را
یــک جــا ببیننــد بــه یــاد شــما خواهنــد بــود .
شــما فقــط در شناســنامه ات پارســا نبــوده ای،
شــما مفهــوم پارســا و پارســایی بــوده ای .
مــن ایــن کلمــات را در فرهنــگ لغــات
ذهنــم در کنــار تصویــر شــما قــرار داده ام.
عشــق و یــاد شــما در قلــب مــن و همــه
عزیــزان وبازمانــدگان و دوســتدارانت
بــرای همیشــه باقــی خواهــد مانــد.
شــما همچنــان زنــده ای و یــادت نیــز
گرامــی مــن بــر ایــن بــاورم کــه شــما
همچنــان شــما و مهنــدس پارســا مــی نامــم.
دوستدار شما
احمد قدیمی کرهرودی
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آقــای مهنــدس پارســا را چنــد ســالی اســت کــه مــی
شناســم در ســالهای اخیــر در هیــأت مدیــره فدراســیون

صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران و کمیســیون مالــی
و بیمــه فدراســیون از نزدیــک بــا اندیشــه هــای ایشــان آشــنا
شــدم .
عشــق بــی پایــان ایشــان بــه حــل مســائل گرفتاریهــا و
مشــکالت ســرراه فعالیــن اقتصــادی وارائــه نظــرات و راه حــل
هــای بــرون رفــت از چالــش هــا در هــر مجلــس و نشســتی
بــرای مــن قابــل احتــرام بــود .بــا اســتفاده از تجربیاتشــان
در تولیــد و صــادرات بــه طــور معمــول راه حــل هایــی کــه
پیشــنهاد مــی دادنــد بیشــتر عملیاتــی بودنــد .بــه همیــن
دلیــل و حضــور فعالشــان در فعالیــت هــای اقتصــادی  ،در
زمانــی کــه بــرای وزرا قــرار بــود افــرادی پیشــنهاد شــوند در
محفــل دوســتان یکــی از گزینــه هــای مــا ایشــان بودنــد .امــا
از آنجــا کــه حتــم داشــتیم کــه انتخــاب ایــن قبیــل متخصصان
بــه عنــوان وزیــر غیــر ممکــن و نشــدنی اســت  ،در حــد همــان
حــرف و محفــل دوســتانه باقــی مــی مانــد.
عشــق بــی پایــان ایشــان بــه بخــش خصوصــی ،موجــب مــی
شــد کــه بــرای پایــداری تشــکل هــا بــه ویــژه فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران از هیــچ کوششــی
دریــغ نکننــد .بــرای جــذب تشــکل هــا در فدراســیون علــی
رغــم تمــام گرفتاریهــا و مشــغله خودشــان بــا تشــکل هــا
جلســه مــی گذاشــتند و باتمــام وجودشــان بــه معرفــی و اهمیت
حضــور در فدراســیون مــی پرداختنــد.
اینجانــب در مــدت کمــی کــه در خدمتشــان بــودم از ایشــان
بســیار آموختــم  ،از حوصلــه ای کــه بــه خــرج مــی دادنــد،
از اعتمــاد بــه نفسشــان در ارائــه راه حــل هــا بــرای رفــع
مشــکالت از تخصیــص زمــان بــرای فدراســیون و در یــک کالم
از عشقشــان بــه پیشــرفت اقتصــاد کشــور.
بــه راســتی کــه از خودشــان یادگارهــای خوبــی بجــای
گذاشــتند  ،همچنیــن نــام نیــک  ،برگــزاری بــا شــکوه مراســم
تشــیع و ختــم نشــان داد کــه مــورد اقبال دوســتان و همــکاران
خــود بودنــد.
بــی شــک جایشــان بــه ویــژه در فدراســیون صــادرات انــرژی
خالــی اســت  ،روحشــان شــاد

اکبر افشار
انجمن شرکت های مهندسی و ساخت ( صنایع نفت و نیرو)
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همکاران گرامی و ارجمند
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
بازگشت همه به سوی خداست
با سالم و احترام
انجمــن صنفــی کارفرمایی شــرکتهای مهندســی و پیمانــکاری نفــت  ،گاز و پتروشــیمی APEC
درگذشــت و فقــدان زنــده یــاد جنــاب اقــای مهنــدس محمــد پارســا ریاســت محتــرم هیــات
مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران صمیمانــه بــه خانــواده آن
مرحــوم و همچنیــن اعضــای محتــرم فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
تســلیت عــرض مینماییــم .
بــه قطــع و یقیــن مهنــدس پارســا یکــی از انســان هــای وارســته ،فرهیختــه و یکــی از
کارافرینــان بــزرگ در صنعــت احــداث و انــرژی بــود ایشــان بــا مدیریــت بــاال ،کارشناســی
و دوراندیشــی رو بــه جلــو  ،بــه تحقیــق یکــی از مهندســین برجســته کشــور باالخــص در
صنعــت بــرق کشــور بــوده اســت .
مهندســین و مدیرانــی کــه در کنــار ایشــان حضــور داشــته و بــا ســعه صــدر و درایــت ایشــان
اگاهــی داشــتند همــه بــر ایــن باورنــد کــه جایگزینــی مهندســی نظیــر ایشــان کار دشــواری
اســت .
امیــد اســت کــه اعضــای محتــرم فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران بــا
درایــت و دور اندیشــی کامــل نســبت بــه پرکــردن خــا زنــده یــاد جنــاب اقــای مهنــدس
محمــد پارســا تــاش نماینــد و چــراغ ایــن فدراســیون را روشــن تــر نگهدارنــد.
اعضــای انجمــن صنفــی کارفرمایــی شــرکتهای مهندســی و پیمانــکاری نفــت  ،گاز و پتروشــیمی
 APECبــرای شــادی روح ان مرحــوم و طــول عمــر و ارامــش خانــواده ایشــان را از خداونــد
مســئلت دارد .
هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مهندسی نفت  ،گاز و پتروشیمی
اندوهــم در غــم از دســت دادن مهنــدس عــوض محمــد پارســا عزیــز و گرانقــدر وصــف
ناشــدنی اســت.
صنعت بزرگ احداث وانرژی و جامعه مهندسی کشور پشتوانه بزرگی را از دست داد.
مهنــدس پارســا در جمــع همــه تالشــگران توانمنــد عرصــه بــزرگ احــداث و انــرژی یگانــه
بــود.
او کالن نگر و از زمان خود جلوتر بود
تاکیدش بر ضرورت تامل در اقتصاد کالن بود.
توصیه های مهندس پارسا در اقتصاد کالن مورد پذیرش و عمل قرارگرفته است.
مهندس پارسا مدیری مثبت اندیش ،نو آور  ،کارآفرین و تکرار ناشدنی بود
علی اصغر گلسرخی
عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
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در ســالهایی کــه دولتــی کــردن همــه اقتصــاد دردســتور کار سیاســت ورزان هــردو جنــاح سیاســی در
ایــران بــود  ،گروهــی از فعــاالن اقتصــادی درایــران بودنــد کــه مــی خواســتند بــا اراده خســتگی ناپذیــر
خــود زنــده ســازی بخــش خصوصــی اصیــل را از ذهــن و حــرف بــه عمــل تبدیــل کننــد و جــای پــای
نهادهــای مدنــی را در بخــش کارفرمایــی در ســپهر اقتصادایــران ســفت کننــد  .بــا بررســی کارنامــه مردان
بزرگــی کــه درایــن جبهــه ســخت و هزینــه ســاز در وســط میــدان بودنــد نامهــای قابــل اعتنایــی را مــی
تــوان دیــد کــه راه فروبســته شــده بخــش خصوصــی را از ایــن مســیر بــاز مــی کردنــد .مهنــدس عــوض
محمــد پارســا رییــس فدراســیون صــادرات انــرژی بــدون تردیــد یکــی از ســخت کــوش تریــن فعــاال ن
صنعتــی درایــن راه بــود .او بــدون هیاهــو و بــا دور اندیشــی در هرجایــی کــه بــود نهادهــای مدنــی را
تاســیس و بــا پشــتیبانی همــه جانبــه و هزینــه کــردن از انــرژی ووقــت خــود آنهــا را بالنــده مــی کــرد.
زاد و رشــد ســندیکای صنعــت بــرق یکــی از دســتاوردهای درخشــان او بــه همــراه گروهــی از همکارانــش
بــود کــه حــاال بــه درختــی تنــاور تبدیــل شــده اســت .مهنــدس پارســا از نماینــدگان ادوار اتــاق
بازرگانــی تهــران و یکــی از شــاخصترین چهرههــای صنعــت بــرق کــه تــاش زیــادی بــرای توســعه
ایــن صنعــت ،صــادرات محصــوالت آن و شــکلگیری تشــکلهای مرتبــط بــا صنعــت بــرق داشــت
پــس از ماههــا مبــارزه بــا بیمــاری و درشــرایطی کــه هرگــز تســلیم نمــی شــد از دنیــا رفــت  .واکنــش
گســترده فعــاالن بخــش خصوصــی پــس از شــنیدن درگذشــت وی نشــان از عمــق و گســتردگی فعالیــت
هــای اودرنقــش یــک اصــاح گــر اقتصــادی دارد .بخــش خصوصــی و بــه طــور خــاص صنعــت بــرق
کشــور یکــی از چهرههــای اثرگــذار و جریانســاز خــود را از دســت داد .محمــد پارســا ،از نماینــدگان
ادوار اتــاق بازرگانــی تهــران بــود کــه در دوران حضــور در ترکیــب هیــات نماینــدگان ایــن اتــاق ،ریاســت
کمیســیون انــرژی را برعهــده داشــت.او بــه عنــوان یــک فعــال اقتصــادی از بخــش خصوصــی واقعــی
کشــور ،خدمــات زیــادی بــه پیشــرفت صنعــت بــرق کشــور داشــت .پارســا بــا راهانــدازی شــرکت
پارستابلــو ،بــرای اولیــن بــار تابلوهــای بــرق را بــه بازارهــای خارجــی صــادر کــرد و همچنیــن بــه
اولیــن تولیدکننــده پســتهای فشــار قــوی در ایــران تبدیــل شــد.

درگذشت مرد سخت کوش
اقتصاد و اندیشه ورز نیرومند
محمد صادق جنان صفت

مهنــدس پارســا در تدبیــر اقتصــادی در ســطح کالن وارایــه راه حــل هــای اقتصــادی بــرای بیــرون
بــردن اقتصــاد ایــران از تنگناهــا ونیــز بــا ارایــه برنامــه هــای کاربــردی بــه دولتهــای وقــت وحتــی
همیــن دولــت فعلــی نشــان داده بــود ازاندیشــه ای منســجم و مســتجکم بــرای اقتصــاد ســالم درایــران
برخــوردار اســت .در ایــن دوســال تــازه ســپری شــده کــه بــا او از نزدیــک همــکاری داشــتم راهنمایــی
هایــش بــرای اقتصــاد ایــران بســیار کارســاز بــود و نوشــته هــای پرشــمارش نشــان مــی دهــد کــه راه را
یافتــه و قــدرت درک مفاهیــم پیچیــده اقتصــادی و نیــز انطبــاق دانــش اقتصــاد بــا مســایل ایــران را بــه
خوبــی در ذهــن خویــش ســازماندهی کــرده اســت .شــادروان پارســا یــک میهــن دوســت واقعــی بــود
کــه همــواره بــا تاســف از هدررفتــن نفــت وبــه ویــژه گاز ایــران مــی نوشــت وهشــدار مــی دادو بســیاری
ازط نوشــته هــای وی نشــان مــی دهــد تــا چــه انــدازه راه را یافتــه اســت .محمــد پارســا عــاوه بــر ایــن
کــه یــک کارآفریــن و صادرکننــده نمونــه بــود ،در فعالیتهــای تشــکلی نیــز جــزو پیشــگامان بــود و بــا
همراهــی جمعــی دیگــر از فعــاالن اقتصــادی ،ســندیکای صنعــت بــرق را راهانــدازی کــرد .او همچنیــن
از بنیانگــذاران انجمــن تابلوســازان بــرق و فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته بود.محمــد
پارســا ،ایــن چهــره خوشــنام و مانــدگار بخــش خصوصــی ،روز سهشــنبه ســوم خردادمــاه دار فانــی را
وداع گفــت.
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هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
باسالم و احترام؛
در پــی اعــان خبــر تأســف بــار و دردنــاک از دســت دادن جنــاب آقــای مهنــدس محمــد پارســا،
نیافتیــم کلماتــی را کــه بتوانــد،
احــوال تمامــی یــاران و همراهــان شــما در « مجموعــه اعضــای انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت ایــران « را پــس از شــنیدن ایــن واقعــه ناگــوار  ،بیــان کنــد .درگذشــت آن مرحــوم چنــان
ســنگین و جانســوز اســت کــه بــه دشــواری بــه بــاور مــی نشــیند ،ولــی در برابــر تقدیــر الهــی
چــاره ای جــز تســلیم و رضــا نیســت .لــذا هــر آینــه مشــیت الهــی اســت کــه در سلســه تقدیــر،
دفتــر زندگانــی بشــر درخــاک بــه انتهــا مــی رســد و بــه افــاک مــی پیونــدد.
فقــدان آن مرحــوم گرانمایــه را بــه شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده و بــرای ایشــان
از درگاه خداونــد متعــال مغفــرت و بــرای شــما ســرور بزرگــوار و ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل و
اجــر جزیــل خواهانیــم .خانــواده بــزرگ « انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران « ایــن
هجــران را بــه شــما و خانــدان بــزرگ تســلیت عــرض مــی نمایــد .برایتــان صبــر و اجــر و بــرای آن
عزیــز ســفر کــرده علــو درجــات طلــب مــی نمائیــم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
باسپاس – احسان ثقفی
باکمــال تأســف و تأثــر ضایعــه درگذشــت جنــاب آقــای مهنــدس محمــد پارســا ،بنیانگــذار
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران را بــه مجموعــه صنعــت بــرق و انــرژی کشــور و خانــواده معــزز
پارســا تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد منــان بــرای ایشــان علــو درجــات و بــرای بازماندگان
صبــر جمیــل مســئلت مــی نمایــم.
هیأت مدیره و پرسنل شرکت مهندسی ایتوک ایران

هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
اســتاد گرامــی  ،فرهیختــه عزیــز ،دوســت قدیمــی و از بنیانگــزاران صنعــت تابلــو بــرق ،
مهنــدس محمــد پارســا کــه تمــام لحظــات زندگــی پــر بــارش را صــرف اعتــای صنعــت کشــور
و دلســوزی منافــع ملــی و از کوشــندگان راه آن بــود ،جهــان خــود را عــوض کــرد ،و اطــاع
یافتــم کــه امــروز صبــح بدیــار باقــی شــتافت ،ضمــن تســلیت ایــن ضایعــه بــه کوشــندگان
صنعــت ،بخصــوص صنعــت بــرق و خانــواده گرامــی پارســاو نظــری صبــر آرزومنــدم.
علی قانع
رئیس هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان تابلو برق
عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
و سندیکای صنعت برق ایران
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هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
باسالم ؛
احترامـ ًا بدینوســیله ضایعــه درگذشــت جنــاب آقــای مهنــدس (( محمــد پارســا)) از پیشــگامان
صنعــت بــرق ایــران و رئیــس هیــأت مدیــره (( فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران )) را بــه فعــاالن اقتصــادی و جامعــه صنعــت بــرق کشــور و اعضــای فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران تســلیت عــرض نمــوده از خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم
طلــب غفــران و رحمــت واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان  ،صبــر جمیــل و اجــر جزیــل مســألت
مــی نمایــد.
سیدجواد زمانی
معاون استان ها و تشکل ها
اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران

هیــأت مدیــره محتــرم فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
همگــی مــان اطــاع یافتیــم کــه مــردی
بــزرگ  ،از خــود گذشــته  ،کوشــا و پرهمت
کــه از ســتونهای صنعــت بــرق کشــور و از
برجســتاگان و کارآفرینانبخــش خصوصــی
ایــران بودنــد بــه دیــار باقــی شــتافته
و از میــان مــام رخــت بــر بســتند.
از ایــن رو ضمــن اعــام تســلیت و
تألــم درگذشــت جنــاب آقــای مهنــدس
محمــد پارســا بــه خانــواده معظــم
پارســا و دیگــر بازمانــدگان  ،فقــدان
ایشــان را بــه کلیــه اعضــاء کمیســیون
انــرژی اتــاق ایــران  ،فعــاالن اقتصــادی
و اعضــاء اتــاق ایــران و بخصــوص دســت
انــدرکاران صنعــت بــرق و نیــرو کشــور
تســلیت عــرض نمــوده و در ســوگ
در گذشــت ایشــان خواهیــم نشســت.

با احترام
فراوان آرش نجفی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران
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هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
بادرود و احترام؛
باکمــال تأســف فــراوان درگذشــت ناگهانــی شــادروان مهنــدس محمــد پارســا ریاســت محتــرم
هیــأت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی وصنایــع وابســته ایــران را بــه اعضــای محتــرم
هیــأت مدیــره و بازرســان آن فدراســیون و بــه خانــواده محتــرم ایشــان و هــم چنیــن بــه جامعــه
مهندســی کشــور بــرای فقــدان ایــن مدیــر فرهیختــه و فعــال حرفــه مهندســی در صنعــت
بــرق ایــران  ،صمیمانــه تســلیت عــرض نمــوده  ،بــرای آن مرحــوم آمــرزش و بــرای بازمانــدگان
ســامتی  ،شــکیبایی و آرامــش آرزومندیــم.
هیأت مدیره و بازرسان
انجمن مدیران فنی و اجرایی
هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
باسالم؛
درگذشــت جنــاب آقــای مهنــدس محمــد پارســا را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم آن مرحــوم
تســلیت عــرض نمــوده .بــرای شــادروان رحمــت و غفــران و علــو درجــات الهــی ،و بــرای بازمانــدگان
طــول عمــر مســئلت مــی نماییــم.
بااحترام
ایرج گالبتونچی
دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
بانهایــت تأثــر و تأســف درگذشــت جنــاب آقــای مهنــدس محمــد پارســا رئیــس هیــأت مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران را بــه بســتگان داغــدار و کارآفرینــان و
صنعتگــران کشــور تســلیت عــرض نمــوده و از پیشــگاه ایــزد منــان بــرای آن بزرگمــرد آمــرزش
و رحمــت واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان معــزز ســامتی و مزیــد توفیقــات مســألت داریــم.
فرهاد آگاهی
رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران
هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
درگذشــت شــادروان دکتــر پارســا را بــه همــکاران و خانــواده محتــرم ایشــان تســلیت عــرض نموده
شــادی روح آن درگذشــته و صبــر و ســامت بازماندگانــش را از درگاه احدیــت خواســتاریم.
انجمن شرکت های مهندسی و ساخت
( صنایع نفت و نیرو)
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هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
باسالم و احترام؛
خبــر تأســف بــار درگذشــت جنــاب آقــای مهنــدس پارســا ،ریاســت محتــرم هیــأت مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران  ،موجــب تألــم و تأثــر فــراوان جامعــه صنعتــی
ایــران گردیــد.
اینجانــب بــه نمایندگــی از اعضــای محتــرم انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران (
اســتصنا) بــرای آن مرحــوم از درگان ایزدمنــان مغفــرت الهــای و بــرای بازمانــدگان  ،همــکاران و
همراهــان ایشــان صبــر جمیــل مســئلت مــی نمایــم.
خواهشــمند اســت مراتــب همــدردی خانــواده بــزرگ اســتصنا را بــه نحــوه شایســته ای بــه
بازمانــدگان ایشــان ابــاغ فرمائیــد.
باتشکر
عباس فتحی
دبیر

هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
بانهایــت تأثــر و تأســف درگذشــت جنــاب آقــای مهنــدس محمــد پارســا رئیــس هیــأت مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران را بــه بســتگان داغــدار و کارآفرینــان و
صنعتگــران کشــور تســلیت عــرض نمــوده و از پیشــگاه ایــزد منــان بــرای آن بزرگمــرد آمــرزش
و رحمــت واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان معــزز ســامتی و مزیــد توفیقــات مســألت داریــم.
فرهاد آگاهی
رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران

همه از خدا میی و هب سوی خدا می رویم

درگذشــت بزرگمــرد جامعــه مهندســی و کارآفرینــی
کشــور  ،زنــده یــاد مهنــدس پارســا را بــه خانــواده و
خانــدان محتــرم ایشــان جامعــه مهندســی و تشــکل
هــای مهندســی و توســعه گــرای کشــور و همــکاران
عزادارایشــان تســلیت عــرض مــی نمایــم.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد
ارادتمند صناعی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
باسالم و احترام؛
باکمــال تأســف و تألــم درگذشــت جنــاب آقــای مهنــدس پارســا را بــه خانــواده محتــرم آن
مرحــوم  ،کلیــه همــکاران ایشــان و جامعــه مهندســان صنعــت بــرق و انــرژی تســلیت عــرض
مــی نماییــم و در برابــر ایــن ماتــم جانگــداز آرزوی صبــری عظیــم بــرای شــما و خانــواده محتــرم
آن بزرگــوار خواســتارم.
بــدون تردیــد ایشــان جــزو بلنــد همتــان عرضــه عمــران و آبــادی کشــور بودنــد و ضایعــه
فقــدان ایشــان بــرای همســنگران بخــش خصوصــی بســیار تأســف بــار مــی باشــد.
نام و یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.
باتشکر و تجدید احترام
علی اکبر هوشمند
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای آب و فاظالب
هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
(( شــادروان مهنــدس محمــد پارســا)) یکــی از بنیانگــذاران ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــود و کــه
بریــا بــه ثمــر رســاندن آن تشــکل تــاش هــای بســیاری کــرد  ،بــی شــک خدمــات و تــاش هــای
ایشــان هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد.
انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ایــران ضایعــه درگذشــت ایــن مــرد بــزرگ را بــه
خانــواده محتــرم ایشــان و تمــام فعــاالن صنعــت بــرق و نیــز جامعــه مهندســی کشــور تســلیت عــرض
نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم رحمــت واســعه و بــرای بازمانــدگان صبــر و
شــکیبایی مســئلت مــی نمایــد.
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
هیأت مدیره محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
باسالم و احترام؛
بــا تأســف و تأثــر مصیبــت درگذشــت مرحــوم مغفــور شــادروان جنــاب آقــای مهنــدس محمــد
پارســا رئیــس محتــرم هیــأت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران را
بــه حضــرات عالــی تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد یکتــا  ،بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه
علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل مســئلت مــی نمایــم.
کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

رو حــش شــاد یــادش گرا مــی

انـرژی
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