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پارادوکس »نفت و توسعه« پارادوکس »نفت و توسعه« 
ــزرگ محــل  ــه مخــزن نفتــی رســید. از همــان ســال تاکنــون همــواره چالشــی ب ــه در ســال 1287 در مســجد ســلیمان ب حفــاری نخســتین چــاه نفــت ایــران و خاورمیان
گفتگــو و گاهــًا بحــث و جــدل اندیشــمندان در منطقــه خاورمیانــه و باالخــص کشــور عزیزمــان ایــران بــوده اســت،  آیــا نفــت »عامــل« توســعه کشــورها بــوده و   یــا 
»مانــع« آن؟ بارهــا و بارهــا در محافــل تخصصــی و یــا حتــی از عــوام شــنیده  ایم کــه اگــر کشــورمان منابــع و ثــروت هــای خــدادادی و در دسترســی ماننــد نفــت و گاز را 
نداشــت، عامــه مــردم و حاکمــان باالجبــار و بــا تــاش مضاعــف، روی بــه تکنولــوژی و بــه تبــع آن پیشــرفت مــی آوردنــد و ایــن موضــوع عامــل اصلــی توســعه در کشــور 
می  گردیــد. طرفــداران ایــن تفکــر، بســیاری از کشــورهای اروپایــی و آســیایی ازجملــه آلمــان، ســوئیس، دانمــارک، مالــزی، کــره جنوبــی، ســنگاپور،.. ادامــه در صفحــه 4
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در این شماره می خوانید  

ــک  ــه الکترونی ــدگاِن خبرنام ــا خوانن ــخنی ب س
ــی  ــای مهندس ــرکت ه ــن ش ــعه انجم ــت و توس نف
 )APEC( و پیمانــکاری نفــت، گاز و پتروشــیمی
ــال  ــول 21 س ــود در ط ــای خ ــت ه ــروع فعالی از ش
ــه منظــور اطــاع رســانی در حــوزه ی  گذشــته و ب
ــور.. ــرژی کش ــداث و ان ــت اح ــای صنع ــت ه فعالی

 3 صفحه 

ــی  ــی سیاس ــرشرایط جغرافیای ــرآغاز دفـتـ س
کشــور عزیزمــان ایــران بــه دلیــل وجــود و پیدایش 
نفــت در 100 ســال گذشــته، همــواره موجــب بــروز 
ــده. ــورمان ش ــرای کش ــی ب ــا و فرصت  های تهدیده

 3 صفحه 

ــتم  ــرن بیس ــعه« در ق ــت و توس ــس »نف پارادوک
ســال 1287 اولیــن چــاه نفــت ایــران پــس از هفــت 
ــید. از  ــت رس ــه نف ــلیمان ب ــجد س ــال، در مس س
ــزرگ  ــی ب ــواره چالش ــون هم ــال تاکن ــان س هم

ــه 4 ــو صفح ــل گفت  وگ مح

ــره  ــت مدی ــردی  هیئ ــزارش عملک ــه گ خالص
ــن  ــن شــماره، منتخــب عناوی ــک در ای ــن اپ انجم
ــن  ــره انجم ــت مدی ــای هیئ ــت ه ــردی فعالی عملک
ــورت  ــه ص ــای 1398 و 1399 ب ــال ه APEC در س
ــز  ــدگان عزی ــاع خوانن ــه اط ــه ب ــی وخاص تجمع

ــه 6 ــود.  صفح ــی ش ــانده م رس

اطالعیــه دبیــر انجمــن در خصــوص خبرنامــه و 
ــه مســتحضرید  ــور ک ــاق همانط ــت ات کارت عضوی
نشــریه نفــت و توســعه بعنــوان ارگان اصلــی اپــک 
مــدت 9 ســال در حــال انتشــار بــوده کــه صفحــه8

معرفــی انجمــن صنفــی مهندســی و پیمانــکاری 
نفــت، گاز و پتروشــیمی)APEC(با بیــش از 290 
عضــو بــه منظــور ســاماندهی امــور مربوطــه، حفــظ 
تــوازن، نظــم و فراهــم کــردن امــکان بهره  بــرداری 

خیابــان  تیــر،  هفــت  تهــران، 
کریمخــان، خیابــان خردمنــد شــمالی، 

کوچــه 18، پــاک 13
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نفــت، گاز و پتروشــیمی

مدیر مسئول:
مهندس فـرزاد کرمانـی
شورای سیاست گذاری:

محمدرضا طبیب زاده،
بهزاد حضرتی،

مهرداد مترجمی،
محمد طاهری،

سید علی اکبر ریاضی،
فـرزاد کرمانـی
هیئت تحریریه:

محمدرضــا طبیــب زاده، فــرزاد کرمانــی، 
مهــران نوحــی طهرانــی، امیــن حاجــی نجــف

طراح و گرافیست:
امـین حاجـی نـجف

روابط عمومی و تبلیغات:
شیما سمیعی

بیشــتر از ســرمایه  گذاری و تولیــد، اســتفاده و 
انتقــال تجربیــات علمــی جاســک « گفــت صفحــه 

9

ــعه  ــد توس ــرژي وکلی ــداث و ان ــت اح صنع
ــدار  ــعه پای ــه توس ــم ک ــي مي  دانی ــه خوب پایدارب
ــي و  ــي، عملیات ــدل اجرای ــک م ــد ی ــور نیازمن کش
ــا و  ــوان کارفرم ــت بعن ــن دول ــم بی ــات محک ارتباط
ــش  ــاوري و بخ ــم و فن ــز عل ــوان مرک ــگاه بعن دانش

ــه10 ــي  صفح خصوص

اســامی اعضــای انجمــن شــرکت هــای 
ــیمی  ــت، گاز و پتروش ــکاری نف ــی و پیمان مهندس
)اپــک( لیســت مشــخصات اعضــای انجمــن بــه 

تفکیــک صفحــه 12

ــوق  ــاالت حق ــه مق ــاب - مجموع ــی کت معرف
قراردادهــای  حــوزه  در  پیمانــکاری  صنفــی 
ــال  ــل م ــدف تبدی ــع، ه ــاف بی ــکاری برخ پیمان
ــوط  ــی مرب ــوزه عموم ــه ح ــت و ب ــات اس ــه خدم ب
می  شــود. خاتمــه پیمــان در شــرایط عمومــی یــک 

ــه15 ــت صفح ــه  ای اس ــار دوجانب اختی

ــر  ــریع ت ــی س ــرای دسترس ــه : ب **  توج
بــه مشــروح خبــر در خبرنامــه تمامــی 
شــماره صفحــات هایپرلینــک هســتند و بــا 
کلیــک بــروی آنهــا بــه صفحــه مربوطــه وارد 

مــی شــوید 

  021-88318701-2

info@irapec.com

www.irapec.com

irapec_info

APEC Association

انعــکاس نظــرات   : مدیرمســئول 
اعضــا در نقــد عملکــرد هیئــت 
ــران و  ــک، مدی ــن اپ ــره انجم مدی
ــت  ــت نف ــی صنع ــئولین دولت مس
ــه  ــه ای خبرنام ــول حرف ــزو اص ج
ــود. ــد ب ــعه« خواه ــت و توس »نف
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سرآغازدفـتـر

ــه  ــران ب ــان ای ــور عزیزم ــی کش ــی سیاس ــرایط جغرافیای ش
ــته،  ــال گذش ــت در 100 س ــش نف ــود و پیدای ــل وج دلی
همــواره موجــب بــروز تهدیدهــا و فرصت  هایــی بــرای 
ــان در  ــه ایرانی ــورد توج ــرات آن م ــده و اث ــورمان ش کش

ــت. ــوده اس ــور ب ــر کش ــخ معاص ــول تاری ط
ــاص  ــرایط خ ــاد ش ــبب ایج ــا س ــا و فرصت  ه ــن تهدیده ای
ــی،  ــادی، اجتماع ــات اقتص ــه تبع ــت ک ــده اس ــران ش در ای
ــش  ــا بخ ــته و طبع ــی داش ــه  ای را در پ ــی و منطق سیاس
کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی در حــوزه 
ــر از شــرایط دشــوار  ــه شــدت متاث ــز ب صنعــت احــداث نی
ــاوه  ــند. ع ــود می  باش ــب    و  کار خ ــای کس ــود در فض موج
ــران،  ــر عوامــل و چالش  هــای دراز مــدت در سرنوشــت ای ب
ــیار  ــر بس ــون تغیی ــر، همچ ــال اخی ــد س ــای چن رخداده
ــای  ــم ارزه ــی، تاط ــول مل ــش ارزش پ ــره کاه غیرمنتظ
ــد  ــی کووی ــر پاندم ــورم، مهم  ت ــرخ ت ــن ن ــی، باالرفت خارج
19 و تغییــرات عظیــم آن در ســطح جهانــی، خصوصــا 
ــر  ــه نظ ــوب از نقط ــرات نامطل ــون دارای اث ــران تاکن در ای

ــی در  ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــتی، اقتص ــائل معیش مس
ــب    و  کار  ــای کس ــدی در فض ــرات ج ــع اث ــه تب ــور و ب کش
ــای  ــه اعض ــداث من  جمل ــت اح ــر در صنع ــاالن حاض فع
انجمــن شــرکت  های مهندســی و پیمانــکاری نفــت، گاز و 

ــت. ــته اس ــی داش ــز در پ ــیمی )APEC( نی پتروش
هیئــت مدیــره انجمــن APEC بــا شــناخت کامــل 
ــا  ــرروی فضــای فعالیت  هــای انجمــن، ب عوامــل اثرگــذار ب
 APEC ــه زیرســاخت  های مدیریتــی و اجرایــی توجــه ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــکان و البت ــد ام ــت در ح ــته اس توانس
ــد  ــاش نمای ــذار، ت ــل اثرگ پیچیدگــی و گســتردگی عوام
ــه  گانه و  ــوای س ــه ق ــل من  جمل ــای مقاب ــا طرف  ه ــه ب ک
خصوصــا مســئوالن صنعــت نفــت کشــور تعامــات الزم را 
بــه عمــل آورد. در ایــن راســتا حضــور در مجامــع عمومــی، 
صنفــی باالخــص در اتاق  هــای بازرگانــی و صنایــع و 
ــی  ــش خصوص ــان بخ ــوان پارلم ــه عن ــران ب ــادن ای مع

ــال دارد. ــور فع حض
پیــش  روی  اساســی  چالش  هــای  از  حاضــر  حــال  در 

ــت  ــت نف ــه در صنع ــداث من  جمل ــت اح ــکاران صنع پیمان
کشــور موضــوع تامیــن منابــع مالــی بــرای اجــرای پروژه    هــا 
بــا توجــه بــه شــرایط خــاص تحریم  هــای همه  جانبــه 
ــوده اســت.  ــکا در فضــای کســب  و  کار کشــور ب ــت آمری دول
مــا اعتقــاد داریــم حتی  االمــکان دولــت محتــرم جمهــوری 
ــگاه  ــا ن ــی خــود ب ــای مال اســامی بایســتی در زیربخش  ه
ــول و  ــازار پ ــد ب ــه بتوان ــد ک ــی به  نحــوی عمــل نمای منطق
ــوده و از  ــرل نم ــت و کنت ــتی مدیری ــه درس ــرمایه را ب س
ــه عمــل آورد. در شــرایط  ناهمگونــی موجــود جلوگیــری ب
ــاز و  ــا چشــم ب ــه واقــع نمی  تواننــد ب ــکاران ب ــی پیمان کنون
ــات  ــده و در مناقص ــا وارد ش ــه پروژه  ه ــل ب ــرت کام بصی
قیمــت مناســب خــود را ارائــه نماینــد. مهم  تــر ایــن 
ــا  ــت ب ــط دول ــراردادی توس ــات ق ــت مطالب ــه بازپرداخ ک
محوریــت انــواع اوراق قرضــه تعییــن شــده اســت کــه ایــن 
امــر مــورد تاییــد بخــش خصوصــی هیــچ زمــان نمی  باشــد 
ــع  ــن مناب ــه تامی ــه ورود ب ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب و اعتق
ــت کار  ــا واقعی ــف ب ــق اوراق مختل ــا از طری ــی پروژه    ه مال
پیمانــکاری مطابقــت نــدارد و نبایــد ایــن فشــار مالــی بــر 
دوش و تعهــد پیمانــکاران قــرار داده شــود. چنانچــه دولــت 
ُمصــر بــه ایــن امــر می  باشــد می  بایســتی پاســخگوی 

ــازار  ــانی ب ــت همس ــا واقعی ــت آن ب ــل اوراق و مطابق تنزی
باشــد.

ــت  ــه، دول ــت ک ــان داده اس ــا نش ــه م ــته ب ــه گذش تجرب
موجدانــه قوانیــن باالدســتی بــر فضــای کســب  و  کار بخــش 
خصوصــی من  جملــه اصــل 44 قانــون اساســی، ســند 
چشــم  انداز نظــام بــرای رســیدن بــه اهــداف تــا افــق ســال 
ــن  ــون اجــرای سیاســت  های اصــل 44، همچنی 1404، قان
ابــاغ سیاســت  های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و قانــون بهبــود 
ــت و  ــوده اس ــل ننم ــنی عم ــه روش ــب  و  کار ب ــتمر کس مس
جایــگاه بخــش خصوصــی در عمــل شــفاف نیســت. در ایــن 
حــوزه انجمــن APEC تــاش نمــوده کــه در مــراودات بــا 
دولــت از طــرق مختلــف بــه ایــن مــوارد باالخــص نرســیدن 
ــل  ــورت کام ــی به  ص ــش خصوص ــگاه بخ ــن جای ــه تعیی ب
ــق ســال 1404  ــا اف اشــاره و در ســند چشــم  انداز نظــام ت

تاکیــد نمایــد.
انجمــن APEC بــا اســتناد بــه تاکیــدات اساســنامه خــود 
ــترده  ــای گس ــون تاش  ه ــن تاکن ــداف انجم ــت اه در جه
ــردن  ــور باالب ــه منظ ــاط ب ــن ارتب ــل آورده و در ای ــه عم ب
کیفیــت و تعالــی اعضــای انجمــن نســبت بــه تقســیم کار 

بیــن اعضــای هیئــت مدیــره  ادامــه در صفحــه بعــد 

سخنی با خوانندگاِن خبرنامه الکترونیک نفت و توسعه
ــیمی )APEC( از  ــت، گاز و پتروش ــکاری نف ــی و پیمان ــای مهندس ــرکت ه ــن ش انجم
ــانی  ــاع رس ــور اط ــه منظ ــته و ب ــال گذش ــول 21 س ــود در ط ــای خ ــت ه ــروع فعالی ش
در حــوزه ی فعالیــت هــای صنعــت احــداث و انــرژی کشــور خصوصــا صنعــت نفــت، از 
ابتــدا اقــدام بــه انتشــار نشــریه نفــت و توســعه، کــه در طــول ســال بــه طــور متوســط 
دوبــار نشــر و چــاپ مــی گردیــد. لیکــن بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونــا در طــول دو 

ســال گذشــته انتشــار ایــن نشــریه دچــار وقفــه گردیــد. 
 بــا تصمیــم هیئــت مدیــره انجمــن APEC و بــا قبــول تغییراتــی در نحــوه ی انتشــار 
ــانی  ــت خبررس ــال 1400 فعالی ــه دوم س ــد از نیم ــرر گردی ــعه، مق ــت و توس ــریه نف نش
از ســر گرفتــه شــود و بــا توجــه بــه حجــم بــاالی اخبــار و در راســتای گــزارش دهــی 
مســتمر عملکــرد هیئــت مدیــره و باالخــص اخــذ نظــرات تصحیحــی و تکمیلــی اعضــاء 
محتــرم انجمــن، ضمــن ادامــه چــاپ و انتشــار ســالیانه »نشــریه نفــت و توســعه«، بــه 
طــور منظــم و مســتمر » خبرنامــه الکترونیکــی نفــت و توســعه« نیــز بصــورت ماهیانــه 

انتشــار یابــد.
بدینوســیله از زحمــات و تــاش هــای بــی وقفــه آقایــان مهندســین ســید علــی اکبــر 
ــات و  ــوده و از تجربی ــی نم ــکر و قدردان ــوری تش ــب زاده ن ــا طبی ــی و محمدرض ریاض
راهنمایــی هــای ایــن دو بزرگــوار در دوره جدیــد بــه دیــده منــت، بهــره خواهــم بــرد. 
مدیرمسئول، فـرزاد کـرمانی                                                                                                                                          
14 مهر 1400

رئیس هیئت مدیره،
 مهندس بهزاد حضرتی

 رئیــس شــورای سیاســت گــذاری،  
مهنــدس محمدرضــا طبیــب  زاده
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و  من  جملــه ســه   قــوه  انجمــن  مقابــل  ذینفعــان  بــا 
ــه عمــل آورده اســت.  باالخــص وزارت نفــت تقســیم کار ب
ــن  ــره در ای ــت مدی ــداف هیئ ــر اه ــر آن از دیگ ــاوه ب ع
ــی  ــی و اجرای ــش مدیریت ــال دان ــث انتق ــه بح دوره، ورود ب
بــا برگــزاری کارگاه  هــای آموزشــی متنــوع در بخــش هــای 
ــه و  ــورد توج ــه م ــوده ک ــورس و ... ب ــی، ب ــی، مال مهندس
عاقــه  ی اعضــای محتــرم انجمــن نیــز قــرار گرفتــه اســت. 
ــاید در  ــک ش ــن اپ ــی انجم ــای آموزش ــتردگی دوره  ه گس
ــور  ــر درکش ــال و حاض ــندیکاهای فع ــا و س ــایر انجمن  ه س
ــا  ــده و م ــده ش ــر دی ــا کم  ت ــداد دوره  ه ــوع و تع ــر تن از نظ
ــل  ــه عم ــاش الزم را ب ــورد ت ــن م ــم در ای ــاد داری اعتق
آورده  ایــم کــه اســتقبال اعضــا بــرای حضــور در ایــن 

ــت. ــوده اس ــر ب ــن ام ــد ای ــات موی جلس
در ایــن شــرایط، مانــدگاری شــرکت  های پیمانــکاری، کاری 
بــس دشــوار اســت. پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه اعضــای 
ــه  ــت اقتصــادی کشــور صبوران ــا شــناخت وضعی انجمــن ب
ــار نظــام و  ضمــن اظهــار نظــرات کارشناســی خــود در کن
دولــت عمــل نماینــد، تــا انشــااهلل بتــوان از شــرایط دشــوار 
کنونــی عبــور نمــوده و کشــتی مــا بتوانــد از درون آب  هــای 

متاطــم بــه ســامت عبــور نمایــد. 
بــه  نــگاه  همــواره   APEC انجمــن  مدیــره  هیئــت 
پشــتیبانی همــه اعضــای خــود داشــته و از نظــرات همــه 
اعضــا اســتقبال مــی نمایــد و حمایت  هــای مــادی و 
معنــوی همــه  ی اعضــا بــرای فعــال نمــودن هرچــه بیشــتر 
ــاور  ــن ب ــر ای ــره ب ــت مدی ــت دارد. هیئ ــن را درخواس انجم
اســت کــه در شــرایط کنونــی، انجمــن APEC بــا 
توجــه بــه مــدت زمــان تاســیس آن، در مقایســه بــا ســایر 
انجمن  هــا و ســندیکاهای دیگــر فعــال در کشــور، توانســته 
اســت جایــگاه بســیار محبــوب و نســبتاً مطلوبــی در حــوزه 

ــت آورد. ــرژی« بدس ــداث و ان ــت اح »صنع

ــی و  ــزاد حضرت ــدس به ــره، مهن ــت مدی ــس هیئ ــم رئی بقل
ــب  زاده  ــا طبی ــذاری، محمدرض ــت گ ــورای سیاس ــس ش رئی

ــوری  ن

پارادوکس 
»نفت و توسعه« 

در قرن بیستم

و بطــور کلــی کشــورهای پیشــرفته را شــاهد مــی آورنــد و 
معتقدنــد کــه آنهــا بــا فقــدان ایــن منابــع طبیعــی، زندگــی 
ــی  ــب ماندگ ــد و عق ــه می  کنن ــری را تجرب ــر و راحت ت بهت
نســبی برخــی از کشــورهای متمــول منطقــه را نیــز 
ــد.  ــی گذارن ــا م ــت و گاز آنه ــا ارزش نف ــر ب بحســاب ذخای
ــه  ــل ب ــدادادی تبدی ــی خ ــی از نعمت ــع طبیع ــه مناب اینک
ــود  ــای بهب ــه  ج ــوند و ب ــل می ش ــوز تبدی ــای خانمان س ب
ــد، در  ــر می کنن ــر و وخیم ت ــه روز بدت ــرایط، آن را روز  ب ش
ــه نفریــن منابــع شــهرت دارد. امــا در  ادبیــات اقتصــادی ب
ایــن میــان، هســتند کشــورهایی کــه بــا وجــود دارا بــودن 
منابــع عظیــم خــدادادی، بــا نفریــن نفــت غریبه انــد. 
ــوق  ــای ف ــتدالل ه ــه اس ــت ک ــوان گف ــی ت ــوع م درمجم
الذکــر اگرچــه ممکــن اســت شــرط الزم بــرای توســعه و یــا 
عــدم آن باشــند لیکــن شــرط کافــی نخواهنــد بــود. بنظــر 
ــروت  ــه ث ــگاه ب ــتدل، ن ــح و مس ــدگاه صحی ــد دی می  رس

ــور توســعه« اســت.  ــوان »                موت ــه عن ــی نفــت و گاز ب مل
بســیاری از کشــورهای عــرب منطقــه بــا رویکردهــای 
ــاال  ــی در ب ــت اله ــن موهب ــتفاده از ای ــن اس ــد، ضم جدی
ــع  ــاه عمومــی« مــردم، مناب ــردن »ســطح زندگــی و و رف ب
مذکــور را بــا »تعامــل بیرونــی و تدبیــر داخلــی« گــره زده 
ــری  ــاط، ظرفیت  پذی ــرمایه  گذاری، ارتب ــرای »س ــی ب و عامل
و توســعه« کشورشــان قــرار داده  انــد. براســاس تــازه تریــن 
رتبــه بنــدی مدرســه اقتصــاد »IMD« ســوئیس)1(، 
ــی اول  ــاد رقابت ــزء ده اقتص ــر ج ــارات و قط ــورهای ام کش
ــی  ــل توجه ــود قاب ــا صع ــم ب ــتان ه ــوده و عربس ــان ب جه
در ایــن رتبــه بنــدی مواجــه گشــته اســت. قطــر باالتریــن 
شــاخص توســعه انســانی)2( بیــن کشــورهای جهــان عــرب 
را داراســت. ایــن کشــور باالتریــن درآمــد ســرانه را در جهان 
دارد. یکــی از کشــورهای دارای ذخایــر نفتــی دنیــا خــارج 
ــد  ــه می  توان ــروژ اســت ک ــه  ای، کشــور ن از محــدوده منطق
بــه عنــوان یــک الگــوی موفــق مــد نظــر دولتمــردان قــرار 
گیــرد. درآمــد نفتــی و مدیریــت درســت کشــور نــروژ، ایــن 
ــرده  ــدل ک ــان ب ــور جه ــن کش ــه ثروتمندتری ــور را ب کش
اســت. نفــت نــروژ تنهــا 50 ســال پیــش کشــف شــد امــا 
ــری و  ــر ماهیگی ــه پیــش از آن ب ــروژ ک ســاختار اقتصــاد ن

ــود، هنــوز هــم پابرجــا اســت. کشــتیرانی بنــا شــده ب
ــگاه  ــه ن ــچ وج ــه هی ــاال ب ــق ب ــده از مصادی ــدف نگارن ه
یکســویه و مقایســه تقابلــی نیســت و تاکیــد و تصریــح بــر 

برنامــه   محــوری و اســتفاده صحیــح و راه  گشــا و تبییــن تفکــر 
تبدیــل ثــروت ملــی نفــت و گاز بــه »موتــور توســعه« مدنظــر 
اســت. بــدون شــک عامــل سیاســت و نــگاه اســتعمارگرایانه 
ــزایی در  ــر بس ــد تاثی ــز می  توان ــا نی ــزرگ دنی ــای ب قدرت  ه
قدرتمنــدی  کشــور  تصمیم  گیری  هــای  و  تصمیم  ســازی 
ــخ  ــر در تاری ــق و انکارناپذی ــا ریشــه  های عمی ــران ب چــون ای
ــت  ــرفت مل ــعه و پیش ــن توس ــتعمار نوی ــد و اس ــته باش داش
ــن  ــر ای ــد. کام آخ ــران را برنمی  تاب ــد ای ــدن و توانمن متم
کــه، بــا وجــود »ظرفیــت بــاالی نیــروی انســانی متخصــص 
ایرانــی و رشــد چشــمگیر توانایــی هــای فنــی، مهندســی و 
ــع و  ــداوم مناب ــن »ت ــی« و همچنی ــش خصوص ــی بخ اجرای
ــی نفــت و گاز«، در صــورت اعمــال سیاســت  های  ــروت مل ث
ظرفیت  هــای  از  حداکثــری  »اســتفاده  و  متعالــی  کان 
ــوان »پارادوکــس نفــت و توســعه«  بخــش خصوصــی«، می  ت
ــه  ــی ب ــروت مل ــن ث ــه ای ــرد ک ــت ک ــه ای هدای ــه گون را ب
ــبی«  ــاه نس ــا و رف ــا دنی ــل ب ــعه، تعام ــد و توس ــور رش »موت
ــرم ســیزدهم  ــت محت ــده، دول ــگاه نگارن ــردد. از ن منتهــی گ
ــا  ــرژی کشــور«)3( را ب ــرد ان ــی راهب می  بایســتی »ســند مل
اولویــت  هم  اندیشــی و ورود مســتقیم بخش  خصوصــی و 

ــد. ــن و بروزرســانی کن ــاال، تدوی ب
خــود  رتبه بنــدی  در   »IMD« اقتصــاد  مدرســه   :)1(  
235 شــاخص  از  جهــان  اقتصادهــای  رقابت پذیــری  از 
ــترده ای از  ــف گس ــاخص ها طی ــن ش ــد. ای ــتفاده می کن اس
داده هــای ســخت همچــون بیــکاری، تولیــد ناخالــص  داخلــی 
و  آمــوزش  و  بهداشــت  حوزه هــای  مخارج دولــت در  و 
ــنجی  ــده از نظرس ــع آوری ش ــرم جم ــات ن ــن اطاع همچنی
مدیران عامــل جهــان در موضوعاتــی نظیــر همبســتگی 
را پوشــش می دهد.  فســاد  و  جهانی شــدن  اجتماعــی، 
به عــاوه، در محاســبه نمــره نهایــی کشــورها، اطاعــات 
ــادی،  ــرد اقتص ــی عملک ــوزه اصل ــده در 4 ح ــع آوری ش جم
کســب وکارها  کارآیــی  و  دولــت  کارآیــی  زیرســاخت ها، 

می شــود. دســته بندی 
 )Human Development Index( )HDI(  :)2(
شــاخصی ترکیبــی اســت بــرای ســنجیدن موفقیــت در 
ــی و ســالم،  ــه زندگــی طوالن ــار پای هــر کشــور در ســه معی
ــی  ــطح زندگ ــره س ــت وباالخ ــش و معرف ــه دان ــی ب دسترس

ــانی ــعه انس ــب از توس مناس
)3(: »  ســند ملــی راهبــرد انــرژی کشــور« ســندی جامــع و 
ــرای مدیریــت بخــش انــرژی کشــور در یــک  همــه ســویه ب

ــازه زمانــی 25 ســاله تــا افــق ســال 1420 اســت. ب

پارادوکس 
»نفت و توسعه« 

ادامه از صفحه 1 ادامه از صفحه قبل

 به قلم مهندس فــرزاد کــرمانی
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اعضای محترم هیئت مدیره و اعضای 
بازرسان دوره هشتم

انجمــن شــرکت هــای 
پیمانــکاری  و  مهندســی 
پتروشــیمی  و  گاز  نفــت، 
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ــردی  ــن عملک ــب عناوی ــماره، منتخ ــن ش در ای
 APEC ــن ــره انجم ــت مدی ــای هیئ ــت ه فعالی
ــی  ــورت تجمع ــه ص ــالهای 1398 و 1399 ب در س
ــه اطــاع خواننــدگان عزیــز رســانده  وخاصــه ب
ــه  ــا ورود ب ــد و ب ــای بع ــماره ه ــود. از ش ــی ش م
ســال 1400، ایــن گزارشــات بــه روز شــده و 
عملکــرد انجمــن حســب اهمیــت در هــر بخــش 
بــه طــور تفصیلــی بیــان میگــردد. مطابــق 
ــن  ــرم انجم ــاء محت ــه اعض ــرات عالی ــول نظ معم
ــان و  ــب امتن ــدگان موج ــر خوانن ــک و دیگ اپ
ــد  ــعه خواه ــت و توس ــن نف ــه وزی ــود خبرنام بهب
ــًا نظــرات تصحیحــی و تکمیلــی خــود  شــد. لطف
را بــا روابــط عمومــی خبرنامــه درمیــان بگذاریــد. 

1- حضــور فعــال در جلســات کمیســیون انــرژی 
اتــاق ایــران و کمیســیون انــرژی و محیط زیســت 

اتــاق تهــران

2- جلســات فدراســیون صــادرات انــرژی ایــران 
ــت  ــت نف ــیون صنع ــته و فدراس ــع وابس و صنای

ــران ای

3- جلســات کمیتــه مشــترک انجمــن بــا 
ــت  ــه نف ــای تابع ــرکت ه ش

4- ارتبــاط دائــم بــا معاونــت پژوهــش، فنــاوری 
و مهندســی وزارت نفــت

ــت  ــرای صنع ــعه ب ــق و توس ــه تحقی 5- موسس
ــرژی ــداث و ان اح

6- برگزاری دوره های آموزشی انجمن
ــی  ــف صنف ــوق و وظای ــاده 6 حق ــد 12 م ــب زیربن حس
انجمــن APEC اعتــای ســطح علمــی و فنــی اعضــا از 
طریــق ارتبــاط مســتمر بــا مراکــز علمــی و حــرف هــای 
ــرداد  ــد. از 14 م ــی باش ــن م ــف انجم ــوزه وظای در ح
1398 تــا 29 اســفند 1399، مجموعــا ً 14 دوره 
ــده  ــرکت کنن ــر ش ــور 820 نف ــا حض ــی ب آموزش
بصــورت حضــوری در ســالن جلســات اتــاق 
ــر  ــا حضــور 460 نف تهــران و 13 دوره آموزشــی ب

شــرکت کننــده بصــورت مجــازی، برگــزار گردیده 
ــه دارد کــه  ــز ادام ــن مهــم در ســال 1400نی ــت. ای اس
گــزارش تشــریحی آن در شــماره هــای بعــدی آورده 

ــد. ــد ش خواه

7- پذیرش و الحاق اعضای جدید به انجمن
 APEC ــا توجــه بــه عملکــرد هیئــت مدیــره انجمــن ب
ــال  ــت، در س ــرار داش ــا ق ــتقبال اعض ــورد اس ــه م ک
1398 تعــداد 15 شــرکت و در ســال 1399 تعــداد 
12 شــرکت جدیــد عضــو انجمــن APEC شــدند.

8-  ارائه خدمات مشاورهای به اعضاء
9- کمیتــه اعتبــارات و تامیــن مالــی/ تعامــل بــا 

بانــک هــا 
ــه عنــوان یکــی از کمیتــه هــای اصلــی و  ایــن کمیتــه ب
فعــال، پیگیــر نیازهــای اعضــای انجمــن APEC بــرای 
حضــور در مناقصــات و اســتفاده از بــازار پــول و ســرمایه 
ــه،  ــن کمیت ــده در ای ــام ش ــات انج ــه خدم اســت. ازجمل
امضــاء تفاهــم نامــه هــای کاربــردی بــا تعــدادی 
از بانــک هــای دولتــی و خصوصــی از قبیــل بانــک 
هــای صــادرات، ملــت، تجــارت و .... مــی باشــد. 

ــی  ــای آت ــماره ه ــوع، در ش ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــن  ــتر در ای ــات بیش ــا جزئی ــی ب ــای تکمیل ــزارش ه گ

ــه مــی گــردد. مــوارد ارائ

ــخت و  ــای س ــه کاره ــوط ب ــات مرب 10- اقدام
ــان آور زی

ــای  ــا اعض ــن و ی ــای انجم ــن اعض 11- داوری بی
ــت دوم ــکاران دس ــا پیمان ــن ب انجم

ــکل  ــی تش ــدی در ارزیاب ــه بن ــت رتب 12- دریاف
ــران ــاق ای هــا توســط ات

انجمــن APEC بــه عنــوان یکــی از اعضــای اتــاق هــای 
ــگاه  ــد جای ــا بتوان ــر دارد ت ــاش واف ــران ت ــران و ته ای
شایســته ای را بــرای انجمــن APEC در اتــاق بــه عنوان 
ــتورالعمل  ــد. دس ــظ نمای ــان بخــش خصوصــی حف پارلم
رتبــه بنــدی اتــاق در محورهــای حکمرانــی، تنظیمگــری 
عضویــت، خدمــات و تاثیرگــذاری بــر سیاســت مــی 
 A ــه ــن APEC رتب ــر انجم ــال حاض باشــد. در ح
ــاق  ــن از ات ــه ممک ــن رتب ــوان باالتری ــه عن را ب

ــت. ــوده اس ــذ نم ــران اخ ــی ای بازرگان

ــای  ــه ه ــت بیم ــکات معافی ــری مش 13- پیگی
ــی ــن اجتماع تامی

ــت،  ــی نف ــن الملل ــگاه بی ــور در نمایش 14- حض
ــیمی گاز وپتروش

15-  پیگیــری تبدیــل انجمــن اپــک بــه عنــوان 
یــک تشــکل دانــش بنیــان

16- پیگیــری مطالبــات اعضــای انجمــن از وزارت 
نفــت

ــن در  ــای مســتمر انجم ــری ه ــا و پیگی ــاس ه ــرو تم پی
ــه وزارت  ــه توصی ــال و ب ــن س ــان ای ــال 1397، در پای س
ــع آوری  ــانی، جم ــه اطــاع رس ــت، انجمــن نســبت ب نف
ــور  ــات مزب ــم اطاع ــکار و تنظی ــاء طلب ــات از اعض اطاع
ــاه  ــفند م ــت در اس ــتور وزارت نف ــب دس ــدام و متعاق اق
ســال 1397، مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت پیگیــری –

ــد  ــه بع ــه در صفح ــا قیــد   ادام موضــوع را ب

خالصه گزارش عملکردی 
هیئت مدیره انجمن اپک
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 فوریــت بــه دو معاونــت در امــور تولیــد و معاونــت توســعه 
و مهندســی واگــذار نمود. 

ــت  ــور معاون ــا حض ــهای ب ــاه 1398 جلس ــت م اردیبهش
ــط و  ــان ذیرب ــران کارفرمای ــد، مدی ــور تولی ــعه در ام توس
ــده  ــی پرون ــس از بررس ــزار و پ ــن برگ ــدگان انجم نماین
اعضــاء قــرار شــد مســتندات مربــوط بــه فقــط مطالبــات 
قطعــی بازنگــری و ارســال گــردد. طبــق اطــاع انجمــن، 
طــی ســال 1398 وضعیــت مطالبــات قطعــی اکثــر 
ــاح  ــفاف، اص ــان ش ــا کارفرمای ــور ب ــاء مزب اعض
نهایــی و پرداخــت شــده اســت. متأســفانه معاونــت 
توســعه و مهندســی، علیرغــم تمــاس هــا و نامــه نــگاری 
ــی  ــل قبول هــای متعــدد انجمــن، واکنــش مناســب و قاب

ــد.  نشــان ندادن
ایــن موضــوع در ســال 1399 بــا 8 عضــو محتــرم 
ــوط  ــاً مرب ــه مطالبــات خــود کــه عمدت انجمــن نســبت ب
ــد،  ــی ش ــوب م ــز جن ــق نفتخی ــی مناط ــرکت مل ــه ش ب
درخواســت یــاری نمودنــد. انجمــن ضمــن بررســی اولیــه 
ــه ای در  ــزاری جلســات، طــی نام شــکوائیه اعضــاء و برگ
ــام و  ــاء را اع ــات اعض ــات مطالب ــاه 1399 جزئی ــر م مه
از کارفرمــای مزبــور درخواســت نمــود کــه مطالبــات 
ــا از ضــرر و  ایــن اعضــاء را هــر چــه ســریعتر پرداخــت ت
زیــان بیشــتر بــه آنهــا جلوگیــری بعمــل آیــد. در دی مــاه 
1399 شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب در پاســخی 
مفصــل و مســتدل بــه انجمــن اپــک وضعیــت قــراردادی 
و حقوقــی هــر یــک از 8 عضــو شــاکی را تشــریح و اعــام 
ــد  ــانده ش ــاء رس ــاع اعض ــه اط ــور ب ــزارش مزب ــود. گ نم
ــور  ــخ مزب ــم پاس ــه علیرغ ــه چنانچ ــد ک ــت ش و درخواس
کمــاکان اعتراضــی دارنــد بــه کارفرمــا مراجعــه و انجمــن 
را نیــز مطلــع نماینــد. گــزارش و پاســخ یــاد شــده مــورد 

ــرار گرفتــه اســت.  ــر اعضــاء ق تائیــد اکث

17- اصاح ساختار دبیرخانه اپک

18- اقدامــات انجمــن در موضــوع ابرچالــش 
ــه ــه و بودج ــازمان برنام ــا س ــرات آن ب ــد اث کووی

ــک در  ــن اپ ــده انجم ــذار نماین ــال و تاثیرگ ــور فع حض
جلســات و رایزنــی هــای ســه جانبــه فــوق فشــرده 
ــرژی«  ــت احــداث و ان »منتخــب بخــش خصوصــی صنع
ــه و بودجــه« و »وزارت بهداشــت« در  ــا »ســازمان برنام ب

ــروس« در دو  ــا وی ــر کرون ــا »بیمــاری همــه گی ــاط ب ارتب
ــراردادی  ــکل بهداشــتی - صنعتــی« و »ق کارگــروه »پروت
- اقتصــادی« برگــزاری بیــش از 80 جلســه داخلــی 
اصنــاف و 40 جلســه فشــرده بــا ســازمان برنامــه 

ــت. ــه و وزارت بهداش و بودج
پروتــکل  »کارگــروه  آورد  دســت  مهمتریــن 
ــه و  ــود از تهی ــارت ب ــی« عب ــتی - صنعت بهداش
ــارزه  ــای گام دوم مب ــوم راهنم ــخه س ــاغ »نس اب
ــذاری  ــه گ ــا( فاصل ــاری کرون ــد 19 )بیم ــا کووی ب
اجتماعــی، الزامــات ســامت محیــط و کار در 
ــاخت  ــای س ــی و کارگاه ه ــای عمران ــروژه ه پ
ــد 306/114  ــاه 1399 - ک ــت م ــاز – اردیبهش وس
- معاونــت بهداشــت«، توضیــح مهــم آن کــه ویرایــش 
ــته و  ــین داش ــخه پیش ــا نس ــیاری ب ــاف بس ــور اخت مذک
ــایه  ــورهای همس ــرای کش ــن آن را ب ــت مت وزارت بهداش

ــود.  ــال نم ــز ارس نی
 – قــراردادی  »کارگــروه  دســتاورد  مهمتریــن 
اقتصــادی«، ابــاغ صریــح و مکتــوب مجــاز بــودن 

تاخیــرات.
بخشــنامه هــا و اباغیــه هــای صــادره در مــورد »تمدیــد 
ارائــه اظهارنامــه هــای مالیاتــی، بخشــودگی 

ــت  ــد مهل ــی، تمدی ــم مالیات جرائ
ارســال فهرســت معامــات، تمدیــد زمــان احــراز 
صاحیــت پیمانــکاران و مشــاوران، )رتبــه بنــدی( 
ــان  ــا پای ــان آنه ــه زم ــی ک ــرکت های ــرای ش ب
یافتــه و یــا در حــال انقضــاء بــود، تمدیــد ضمانت 
نامــه هــای بانکــی بــدون رجــوع و دریافــت پــول، 
ــه،  ــغ اولی ــش مبل ــدون افزای ــات ب ــال مطالب امه
ــد  ــی، تمدی ــن اجتماع ــهیات تامی ــد تس تمدی
ــق  ــم ح ــودگی جرائ ــه، بخش ــق بیم ــت ح پرداخ
بیمــه و ....« توضیــح مهــم آن کــه علیرغــم ابــاغ 
ــاد  ــعب، مف ــا ش ــق و ی ــی مناط ــا، در برخ ــنامه ه بخش
ــی  ــی نم ــتدل اجرای ــل غیرمس ــه دالی ــا ب ــدرج در آنه من

ــد.  گردی
تعریــف و تفکیــک مشــاغل صنعــت احــداث، کارگاه 
ــی  ــراردادی، مال ــرات ق ــوع قراردادهــا، اث ــی، ن هــای اجرای
اثــرات حقوقــی، جمــع آوری گســترده  و اقتصــادی، 
ــته  ــا در رس ــرکت ه ــاری ش ــای ج ــروژه ه ــات پ اطاع
ــه ارائــه گــزارش،  ــازه زمانــی منتــج ب هــای مختلــف در ب
ــل  ــره قاب ــاق و باالخ ــت دادن، انطب ــردن، جه ــو ک همس

ارائــه کــردن اطاعــات در یــک قالــب واحــد، ارائــه روش 
هــا و پیشــنهادات گوناگــون جهــت فرمولــه کــردن هزینــه 
هــا و چگونگــی جبــران آنهــا، بحــث هــای کارشناســی و 

ــا. ــات و فرموله ــاع از اطاع دف
تــاش هــای مذکــور در بخــش مالــی پیمانهــا منتــج بــه 
ــی  ــار ناش ــران آث ــوه جب صــدور »دســتورالعمل نح
ــا )کوویــد19( بــه شــماره  از شــیوع بیمــاری کرون
در  گردیــد.   »1400/05/12 مــورخ   1400/216997
ــاط ضعــف  ــه شــرح بخشــنامه و نق ــی ب ــای آت شــماره ه

ــد. ــد ش ــه خواه ــوت آن پرداخت و ق
ــه رئیــس  پشــتیبانی، جدیــت و همــکاری صمیمان
ــه و  ــازمان برنام ــی س ــی اجرای ــام فن ــور نظ ام
بودجــه و همــکاران ایشــان، جنــاب آقــای دکتــر 
ــل  ــان، از عوام ــکاران محترمش ــر و هم ــع ف قان

ــت. ــوده اس ــور ب ــی مذک ــم اندیش ــر ه موث

19- اقدامــات انجمــن در موضــوع ابــر چالــش 
کوویــد 19 و اثــرات آن بــا وزارت محتــرم نفت

ــای  ــری ه ــگاری و پیگی ــه ن ــال 1399 نام ــدای س از ابت
ــرراً  ــه و مک ــام پذیرفت ــور انج ــوع مذک ــیاری در موض بس
ــه  ــو دوجانب ــت وگ ــوری و گف ــات حض ــت جلس درخواس
ــد.  ــت گردی ــی نف ــرکت مل ــک و ش ــن اپ ــن انجم فیمابی
ــارکت  ــدون مش ــت ب ــه اول وزارت نف ــفانه »اباغی متاس
ــماره 71- ــه ش ــخ 99/02/16 ب ــه تاری ــن ب ــر انجم و نظ

ــد.  ــادر ش 20/2« ص
ــاً  ــن، نهایت ــداوم انجم ــای م ــی ه ــا و رایزن ــری ه پیگی
ــه  ــت ب ــرم نف ــر محت ــا وزی ــه جلســه مســتقیم ب ــج ب منت
تاریــخ 14 بهمــن گردیــده و بــا دســتور مســتقیم ایشــان 
و همراهــی معاونــت محتــرم مهندســی، بیــش از 10 
جلســه مســتقیم فشــرده طــی دو تــا ســه هفتــه 
بــا مدیــران ارشــد اداره کل نظــام فنــی و اجرایــی و 
ارزشــیابی طــرح هــا بــا نماینــده انجمــن، برگــزار گردیــد. 
ــوه  ــتورالعمل نح ــاغ دس ــتاورد »اب ــن دس مهمتری
ــکل  ــت پروت ــی از رعای ــی ناش ــار مال ــرش ب پذی
ــد 19،  ــا کووی ــه ب ــرای مقابل ــتی ب ــای بهداش ه
شــماره 28-20/2 مــورخ1400/01/21« که در مقایســه 
بــا بخشــنامه ابتــدای ســال گذشــته )دســتورالعمل شــماره 
تصحیحــات  تغییــرات،   )99/02/16 تاریــخ   20/2-71
ــی و  ــرح تفصیل ــه دارد. ش ــل توج ــر و قاب ــات بهت و اضاف
ــور در  ــتورالعمل مذک ــوت دس ــف و ق ــاط ضع ــی نق بررس

ــعه  ــت و توس ــن نف ــه وزی ــدی خبرنام ــای بع ــماره ه ش
ــد. ــد ش آورده خواه

توضیــح مهــم آن کــه همــکاری، همراهــی و 
درک صحیــح از شــرایط بخــش خصوصــی از 
ســوی مدیــرکل )جنــاب آقــای دکتــر شــاکری( و 
ــی و  ــران ارشــد اداره کل نظــام فنــی و اجرای مدی
ــای  ــاب آق ــوص جن ــت )بخص ــیابی وزارت نف ارزش
دکتــر کالــی(، تاثیــر بســزایی در نتیجــه نهایــی 

ــت. داش
 

20- بازنگری اساسنامه اپک
از عمــر اساســنامه انجمــن APEC نزدیــک بــه 21 ســال 
ــی تجربیــات بســیار  ــه زمان ــن فاصل گذشــته اســت، در ای
ــت  ــف، در 8 دوره مدیری ــای مختل ــده ای در دوره ه ارزن
بــه اندوختــه هــای انجمــن اضافــه شــده اســت. بازخوانــی 
و اصــاح اساســنامه انجمــن مــورد توجــه هیئــت مدیــره 
ــان  ــر در پای ــن ام ــه ای ــرار داشــت، ک ــته ق ــال گذش از س
ســال 1399 بــا برنامــه ریــزی صحیــح توســط یــک گــروه 
ــد  ــری و امی ــال پیگی ــره در ح ــت مدی ــب از هیئ منتخ
ــنامه  ــوان اساس ــاری بت ــال ج ــه در س ــت ک اس
ــع  ــب مجم ــه تصوی ــی و ب ــن را نهای ــد انجم جدی

فــوق العــاده رســاند.

21- پیگیری بحث های LC ریالی

22- تشــکیل کمیتــه مشــترک بــا انجمــن 
ــی  ــای صنف ــکاری ه ــا هم ــه ب ــتصنا در رابط اس

ــن ــن دو انجم بی

23- بازنگــری نشــریه 5490 ســازمان برنامــه و بودجــه 
)EPC( در وزارت نفــت

ــع  ــری جام ــترده و بازنگ ــی گس ــیب شناس ــات آس مطالع
ــای  ــخه ه ــا نس ــه ب ــریه 5490 در مقایس ــادی نش و بنی
داخلــی و خارجــی )فیدیــک نقرهــای( بــه منظــور تهیــه 
ســند جدیــد و جایگزیــن »مهندســی، تــدارک و 

ــت« ــت نف ــی صنع ــاخت )EPC( اختصاص س
 مطالعــات مذکــور از نیمــه ســال 1399 آغــاز و همچنــان 
ــت  ــتور معاون ــه دس ــی ب ــای اصل ــروه ه ــه دارد. کارگ ادام
مهندســی وزارت نفــت، عبــارت انــد از »اداره کل نظــام 

فنــی و اجرایــی« و ادامــه در صفحــه بعــد 

ادامه از صفحه قبل
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علی شمس اردکانی

ــه  ــون 24 جلس ــک«. تاکن ــن اپ ــدگان انجم »نماین
حضــوری و 51 جلســه مجــازی، مجموعــًا 75 
ــر  ــی ب ــاعت کار کارشناس ــر/ س ــه و 1190 نف جلس
ــم در  ــن مه ــت. ای ــه اس ــام پذیرفت ــند انج ــن س روی ای
ســال جــاری نیــز ادامــه دارد کــه متعاقبــاً گــزارش آن در 

ــد. ــد ش ــه آورده خواه خبرنام

 IPS 24- مشــارکت در بازنگــری اســتانداردهای
صنعــت نفــت 

25- شورای هماهنگی

26- بازنگــری اساســنامه شــرکت ملــی گاز 
ــران  ای

27- همــکاری بــا اتــاق تهــران در مــورد ارزیابی 
ســند همــکاری 25 ســاله دولــت ایــران بــا چین

ســندی بــا نــام »ســند برنامــه همــکاری جامــع راهبــردی 
چیــن و ایــران« محتــوی 20 مــاده در خــرداد مــاه 1399 
ــع  ــارکت جام ــی مش ــاز و کار عال ــه س ــط »دبیرخان توس
ــار  ــازی انتش ــای مج ــن« در فض ــران و چی ــردی ای راهب
یافــت. ســند فــوق الذکــر محتــوی مقدمــه، 9 ســرفصل و 

3 ضمیمــه مــی باشــد. 
ــا  ــران ب ــاق ته ــط ات ــه ای توس ــاط کمیت ــن ارتب در ای
سرپرســتی خانــم دکتــر فریــال مســتوفی تشــکیل 
ــه  ــند مربوط ــر روی س ــاه ب ــه 5 م ــک ب ــد و نزدی گردی
بحــث و تبــادل نظــر گردیــد. نماینــده انجمــن 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــال در اج ــورت فع APEC بص
ــه  ــبت ب ــار نس ــن ب ــرای اولی ــود و ب ــکاری نم هم
ــه ایــن ســند اقــدام شــد کــه  غربالگــری 12 گان
ــس  ــه رئی ــزارش ب ــه گ ــه کار و تهی ــای ادام مبن

ــد. ــران گردی ــاق ته ات
 

ــریه 55  ــند نش ــی س ــارکت در بازخوان 28- مش
ــاختمانی ــای س ــی کاره ــی عموم ــخصات فن مش

ســازمان برنامــه و بودجــه در قالــب نظــام فنــی اجرایــی 
ــی  ــف فن ــرات مختل ــم نش ــه و تنظی ــی تهی ــور متول کش
ــی باشــد. یکــی  ــت احــداث م مهندســی در حــوزه صنع
ــن مجموعــه نشــریه مشــخصات  ــن نشــرات ای از مهمتری

ــای ســاختمانی )نشــریه 55( اســت  ــی کاره ــی عموم فن
ــا  ــاب ب ــل از انق ــام و قب ــن ن ــا همی ــریه ب ــن نش ــه ای ک
تعــداد صفحــات بســیار محــدود )کمتــر از 100 صفحــه( 
چــاپ و نشــر گردیــده بــود. پــس از انقــاب دفتــر 
ــه و بودجــه  ــات و معیارهــای فنــی ســازمان برنام تحقیق
ــه  ــم ب ــم نشــرات مهندســی تصمی ــه و تنظی ــی تهی متول
تهیــه نشــریه 55 جدیــد بــا محتــوی کامــل تــر گرفــت. 
هــم اکنــون بازخوانــی جدیــد نشــریه 55 ســازمان 
ــه  ــی ب ــی و اجرای ــام فن ــط نظ ــه توس ــه و بودج برنام
ــده  مرکــز تحقیقــات مســکن و شهرســازی محــول گردی
اســت، کــه ایــن امــر در حــال انجــام مــی باشــد. باتوجــه 
ــه 25 ســاله نماینــده انجمــن اپــک در تهیــه و  ــه تجرب ب
ــن  ــان در تدوی ــال ایش ــور فع ــریه اول و حض ــم نش تنظی
چندیــن فصــل اصلــی آن در ایــن ارتبــاط، مجــددا و بــه 
منظــور ورود بــه تهیــه و تنظیــم بازخوانــی ایــن نشــریه از 

ایشــان درخواســت همــکاری گردیــده اســت. 

و  رســانی  کمــک  در  فعــال  مشــارکت   -29
خیریــه اقدامــات 

انجمــن APEC همچــون ســال هــای گذشــته )ازجملــه 
ــای  ــور(، در کاره ــرب کش ــه غ ــه زلزل ــانی ب ــک رس کم
خیریــه پیشــقدم شــده و بــا حمایــت اعضــاء خــود اقــدام 
بــه ســاخت مدرســه ای برای کــودکان اوتیســم در 
اســتان سیســتان و بلوچســتان نمــود. همچنیــن در 
زمــان الزم و بــا فوریــت موفــق بــه ارســال یــک ســرویس 
ــهر در  ــه ایرانش ــی ب ــظ و آب معدن ــک محاف ماس

اوج بیمــاری واگیــردار کرونــا گردیــد.

ــت و  ــریه نف ــتحضرید نش ــه مس ــور ک همانط
ــدت 9  ــک م ــی اپ ــوان ارگان اصل ــعه بعن توس
ــت  ــه عل ــه ب ــوده ک ــار ب ــال انتش ــال در ح س
ــه رو  ــاری روب ــی اجب ــا توقف ــا ب ــاری کرون بیم
شــد و هــم اکنــون بــا توجــه بــه شــرایط حاضر 
ایــن مجلــه بصــورت بولتــن مجــازی در شــبکه 
هــای اجتماعــی در دســترس عاقمنــدان قــرار 

مــی گیــرد.
ــا مســئولیت  ــا داشــتن 9 کمیتــه ب ــه ب دبیرخان
ــری  ــعی در پیگی ــره س ــت مدی ــای هیئ اعض
ــر آن جلســات  ــه را دارد و عــاوه ب امــور محول
ــره هــر دو هفتــه یکبــار کــه هــم  هیئــت مدی
ــزار  ــکایپ برگ ــورت اس ــار بص ــون باالجب اکن
ــت  ــاط هیئ ــظ ارتب ــدد حف ــردد درص ــی گ م
مدیــره بــا اعضــای محتــرم انجمــن مــی باشــد. 
ــن  ــه ضم ــردد ک ــی گ ــر م ــر آن متذک ــاوه ب ع
ــن  ــه باالتری ــه A ک ــران رتب ــاق ای ــی ات ارزیاب
ــه  ــران مــی باشــد ب ــاق ای ــه موجــود در ات رتب
ــت  ــه در حقیق ــن ک ــای انجم ــت ه ــاس فعالی پ
ــق  ــزان تحق ــما عزی ــاعدت ش ــک و مس ــا کم ب
ــه انجمــن اپــک تعلــق گرفتــه اســت  ــه ب یافت
کــه موجــب امتنــان و تشــکر از همــکاری شــما 

ــد. ــی باش ــزان م عزی
لــذا از آن جایــی کــه داشــتن کارت عضویــت 
ــا  ــرای اعض ــی ب ــا کارت بازرگان ــاق و ی در ات
ــت  ــمند اس ــد ، خواهش ــی باش ــی م الزام
ــت  ــه دریاف ــق ب ــوز موف ــه هن ــتانی ک دوس
ــه  ــا دبیرخان ــد ب ــده ان ــت نش کارت عضوی
انجمــن )2-88318701-021( تمــاس حاصــل 
نماینــد تــا همــکاری الزم جهــت اخــذ کارت 

ــد. ــل آی ــه عم ــت ب عضوی
محمد طاهری- دبیر انجمن

اطالعیه
دبیر انجمن 
در خصوص 

الزام عضویت 
اعضا و 

اخذ کارت 
عضویت اتاق 

بازرگانی

ادامه از صفحه قبل
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معرفیمعرفی
انجمن صنفی انجمن صنفی 

مهندسی و مهندسی و 
پیمانکاری نفت، پیمانکاری نفت، 
گاز و پتروشیمیگاز و پتروشیمی

))APECAPEC((
با بیش از با بیش از 290290  

عضوعضو

اصاحیــه 1373/9/15( و مــاده 5 قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب  وکار 
ــران ــوری اســامی ای ــون کار جمه ــاده 131 قان ــی ســال 1391( و م )اباغ
 ســال 1379، انجمــن صنفی مهندســی و پیمانــکاری نفت، گاز و پتروشــیمی 
 Association of Petroleum Industry Engineering &«
Construction Companies« بــه اختصــار APEC تاســیس گردیــد. 

ایــن انجمــن در حــال حاضــر بیــش از 290 عضــو دارد.

ــش  ــی: در ویرای ــرزاد کرمان ــئول ف ــر مس ــح مدی توضی
اساســنامه جدیــد کــه در دســتور کار هیئــت مدیــره اســت، 
ــکیل  ــران و تش ــه ای ــاء از هم ــت اعض ــدی عضوی ــور ج به  ط
ــرار  ــتور کار ق ــه ای در دس ــتقل منطق ــه مس ــای تابع انجمن  ه

دارد.

ــکان  ــردن ام ــم ک ــم و فراه ــوازن، نظ ــظ ت ــه، حف ــور مربوط ــاماندهی ام ــور س ــه منظ ب
ــی و  ــات علم ــال تجربی ــتفاده و انتق ــد، اس ــرمایه  گذاری و تولی ــتر از س ــرداری بیش بهره  ب
عملــی دســت  اندرکاران و بــه هنــگام نمــودن آن بــرای نیــل بــه اهــداف قانونــی توســعه، 
حمایــت از بهبــود فضــای کســب  وکار و پاســخ  گویی بــه مشــکات و نارســایی  ها در 
چارچــوب قوانیــن موضوعــه کشــور و دفــاع از حقــوق و منافــع مشــروع و قانونــی 
ــات  ــادل اطاع ــکاری و تب ــن، گســترش هم ــی اعضــای انجم ــی و حقوق اشــخاص حقیق
ــت،  ــزات، مدیری ــن کاال و تجهی ــرا، تامی ــی، اج ــی و مهندس ــه  گانه در طراح ــوای س ــا ق ب
طرح  هــای  نگهــداری  و  بهره  بــرداری  راه  انــدازی،  و  پیش  راه  انــدازی  ســرمایه  گزاری، 
مربــوط بــه صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی و همچنیــن تاسیســات و پروژه  هــای 
زیربنایــی مرتبــط، تأمیــن و حفــظ حقــوق و منافــع شــرکت  های مهندســی و پیمانــکاری 
صنایــع فوق  الذکــر، ارتقــای کمــی و کیفــی کارهــای اجرایــی، تــاش در جهــت بهبــود و 
اعتــای کیفیــت مدیریــت و مهــارت فنــی کارکنــان، جمــع  آوری اطاعــات وآمــار جهانــی 
ــری  ــت، پیگی ــت نف ــای صنع ــی در پروژ  هه ــرفت  های اجرای ــن پیش ــه آخری ــوط ب مرب
ــق  ــت از طری ــا دول ــکاری ب ــی و مهندســی، هم ــات فن ــه صــدور خدم ــوط ب ــداف مرب اه
ــای  ــا فعالیت  ه ــق ب ــد و منطب ــن جدی ــن قوانی ــت تدوی ــط در جه ــای مرتب زیرمجموعه  ه
انجمــن، تــاش در رفــع نارســایی  ها در تمامــی گســتره  های مدیریتــی و تقویــت مبانــی 
ــون  ــاده )5( قان ــد )ک( م ــرای بن اخــاق مهندســی در انجــام کار و مســئولیت  ها، در اج
ــران )مصــوب 1369/12/15 و  ــادن و کشــاورزي ای ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان تشــکیل ات
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صنعت احداث و انرژي صنعت احداث و انرژي 
وکلید توسعه پایداروکلید توسعه پایدار

ــد  ــور نیازمن ــدار کش ــعه پای ــه توس ــم ک ــي مي  دانی ــه خوب ب
ــن  ــم بی ــات محک ــي و ارتباط ــي، عملیات ــدل اجرای ــک م ی
ــم و  ــز عل ــوان مرک ــگاه بعن ــا و دانش ــوان کارفرم ــت بعن دول
ــه ویــژه نهادهــاي اجرایــي و  فنــاوري و بخــش خصوصــي ب
ــي(  ــي )اجرای ــر عملیات ــتیبان و راهب ــوان پش ــي بعن عملیات
ــش در  ــوري اثربخ ــد حض ــدل کارآم ــک م ــد در ی مي  توانن
ــا  ــند. ب ــته باش ــور داش ــادي کش ــي و اقتص ــه مدیریت صحن
توجــه بــه تغییــرات شــتابنده محیط  هــاي علمــي و فنــاوري 
ــرایطي را  ــي، ش ــاي جهان ــذاري آن در بازاره ــر گ ــز اث و نی
حاصــل آورده اســت کــه تولیدکننــدگان و مصرف  کننــدگان 
ــن تغییــرات  ــا ای را ناچــار مي  ســازد کــه همــواره خــود را ب
ــد. در تمامــي کشــورهاي جهــان  هماهنــگ و همــراه نماین
ــا  ــده ب ــان نهادهــاي حاکمیتــي و ســفارش دهن ــاط می ارتب
ــده  ــئله  اي پیچی ــواره مس ــا هم ــا و پروژه  ه ــان طرح  ه مجری
ــن مســئله از  ــي ای ــوده اســت. ریشــه اصل ــم ب و بســیار مه
تفــاوت ماهیــت ایــن دو نهــاد ناشــي مــي شــود. چــرا کــه 
صنعــت یــک نهــاد اقتصــادي و علمــي اســت. در کشــورهاي 
ــر  ــعه یکدیگ ــه  گام در توس ــاد گام  ب ــن دو نه ــرفته، ای پیش
نقــش تکاملــي متقابــل داشــته و دارنــد. پیشــرفت  هاي 
اولیــه علمــي ســبب بوجــود آمــدن صنایــع شــده کــه عــاوه 
ــه  ــر اثبــات علمــي نظریه  هــاي علمــي، ابزارهــاي الزم را ب ب
همــراه نیازهــاي جدیــد بــراي پیشــرفت  هاي بعــدي علمــي 
فراهــم مي  کردنــد و ایــن مســیر تکاملــي همچنــان بصــورت 
ــي  ــراي حــل مســائلي علم ــاي علمــي محــور )ب همکاري  ه
ــراي  ــور )ب ــروژه مح ــاي پ ــت( و برنامه  ه ــود در صنع موج
اجــراي پروژه  هــاي مــورد عاقــه صنعــت( انجــام مي  شــود. 
ــاي  ــت توانمندي  ه ــا شــکل  گیري و هدای ــن صــورت ب در ای
ــت  ــاي تشــکلي و هدای ــب نظام  ه ــود در کشــور در قال موج
حرفــه  اي مي  توانــد نقــش و جایــگاه واقعــي خــود را در 
فرآینــد مدیریتــي و اجرایــي کشــور بــه دســت آورده و 
ــه  اي در تحقــق اهــداف از پیــش  ــگاه حرف ــک پای ــوان ی بعن
تعییــن شــده عمــل نمایــد. در ایــن صــورت مي  تــوان گفــت 
کــه شــکل  گیري فعالیت  هــاي صنعتــي و اقتصــادي در 
ــم  انداز  ــداف و چش ــه اه ــتیابي ب ــد در دس ــي مي  توان صورت
خــود دســت یابــد کــه بــه نحــو شایســته و موثــري اهــداف 
اســتراتژیک خــود را تبییــن و هدایــت نمایــد. در ایــن 
زمینــه شــکل  گیري نهادهــاي انجمنــي بــا توجــه بــه 
ــوان  ــا مي  ت ــاط دنی ــا در اقصــي نق توســعه و گســترش آن  ه
گفــت کــه بهتریــن پایــگاه بــراي دســتیابي بــه ماموریت  هــا 

و اهــداف خــرد و کان خــود در تمــام عرصه  هــاي فعالیتــي 
ــف  ــن گام را در تعری ــوان اولی ــورت مي  ت ــن ص ــت. در ای اس
ــراي  اهــداف اســتراتژیک بعنــوان زیربنــاي حرکــت فعــال ب
ــا  ــعه فعالیت  ه ــژه در توس ــه وی ــي ب ــاي انجمن ــه نهاده کلی

ایــن چنیــن اعــام داشــت کــه: 
تخصصــي  زمینه  هــاي  در  فعالیت  هــا  *توســعه 
همچــون صنایــع نفــت، گاز، نیــرو و صنایــع وابســته 
* ســوق دادن مســیر فعالیت  هــا بــه ســمت اجــراي 

EPC ــتقل ــاي مس پروژه  ه

*توجــه و پیاده  ســازي واقعــي اســتانداردها در 
ــا  ــک از پروژه  ه ــر ی ــراي ه اج

ــام  ــا انج ــو ب ــرکت  هاي عض ــد ش ــت برن *تقوی
تخصصــي فعالیت  هــاي  و  پروژه  هــا  مطلــوب 

ــش و  ــت دان ــه مدیری ــخ ب ــاد راس ــاد اعتق *ایج
ــي ــات تخصص ــه خدم ــوآوري در ارائ ــاد ن ایج

در  عضــو  شــرکت  هاي  کلیــه  بــا  *همــکاري 
راســتاي هم  افزایــي و ایجــاد امــکان ورود بــه 
پروژه  هــاي بــزرگ ملــي و در نهایــت حضــور فعــال 

بین  المللــي و  منطقــه  اي  پروژه  هــاي  در 

ــه ســایر کشــورها  ــوذ ب ــي و نف *گســترش بازاریاب
ــاد  ــپس در ابع ــه و س ــورهاي منطق ــوص کش بخص

ــي جهان
در ایــن زمینــه و بــه درســتي مي  تــوان گفــت کــه انجمــن 
ــک  ــوان ی ــه و بعن ــش گفت ــداف پی ــق اه APEC در تحق
ــاي  ــام عرصه  ه ــه اي( در تم ــي )حرف ــال و تخصص ــاد فع نه
صنعــت، احــداث و انــرژي اقــدام نمــوده و بــراي ایجــاد یــک 
ــه  ــراي کلی ــازماني ب ــاي س ــه ارزش  ه ــي ب ــتگي مل همبس
ــاد  ــک نه ــوان ی ــیر بعن ــن مس ــدام و در ای ــود اق ــاء خ اعض
تشــکلي فعــال جایــگاه واقعــي خــود را پایــدار و بــه نحــوي 
اثبــات نمــوده اســت. در ایــن رابطــه ارزش  هــاي اولویــت  دار 

ســازماني مي  توانــد در نــگاه کلــي و ملــي خــود مــوارد زیــر 
ــر داشــته باشــد: را در ب

ــن  ــوان مهم  تری ــه  اي بعن ــاق حرف ــت اخ *رعای
ــاء ــازنده اعض ــل س ــدي در عام ــل فرآین عام

ــراي  ــه آن ب ــي ب ــزام واقع ــت و ال ــت کیفی *رعای
ــاء ــاالن و اعض ــه فع کلی

ــت  ــراي رعای ــي ب ــاي زمان ــه مدل  ه ــدي ب *پایبن
ــا  ــرف قرارداده ــاح ط ــه و ص صرف

*مشــتري مــداري و پاســخگویي بــه کارفرمایــان و 
تعامــل منطقــي بــا آن  هــا

*اولویــت بخشــي بــه کارگروهــي و اخــذ تصمیم  هــا 
ــرد جمعي ــاس خ براس

*توجــه همه  جانبــه و اعتقــاد راســخ بــه مهندســي 
ارزش در تمامــي ابعــاد آن 

ــش در  ــت دان ــتم  هاي مدیری ــازي سیس *پیاده  س
ــازماني ــت س ــعه و مدیری ــد توس فرآین

ــه  ــت ک ــوان گف ــع مي  ت ــرس قاط ــا ض ــه و ب ــن زمین در ای
مــوارد یــاد شــده همــواره در مســیر فعالیتــي انجمــن 
ــه اعضــاء  ــز کلی ــره و نی ــت مدی ــورد توجــه هیئ APEC م
ــت آن  ــازي و مقبولی ــتي در پیاده  س ــه درس ــده و ب ــع ش واق

ــدي  ــدام ج ــه    اي اق ــي و منطق ــاي مل ــژه در پروژه  ه ــه وی ب
ــاي  ــان واقعیت  ه ــت. در بی ــه اس ــورت پذیرفت ــق و ص محق
ــود  ــادآوري نم ــوان ی ــز مي  ت ــن نی ــن انجم ــر ای ــم ب حاک
ــگاه  ــي، ن ــي و مدیریت ــداف کم ــق اه ــر تحق ــاوه ب ــه ع ک
انجمــن بــر خــط مشــي کیفــي نیــز از یــک نــگاه سیســتمي 
ــه شــرکت  هاي عضــو  ــه طریقــي کــه کلی ــوده ب برخــوردار ب
ضمــن برخــورداري از یــک مــدل کارآمــد نیــروي انســاني، 
در راســتاي تــداوم و تکامــل نظــام مدیریتــي و تحقــق 
ــازي  ــتقرار و پیاده  س ــز اس ــود و نی ــتراتژیک خ ــداف اس اه
ــا  ــه فعالیت  ه ــر لوح ــدام و در س ــه  اي اق ــتانداردهاي حرف اس
ــود  ــه بهب ــن زمین ــد. در ای ــدي قرارداده  ان ــه ج ــورد توج م
مســتمر کیفیــت خدمــات و فرآیندهــا در راســتاي بــرآورده 
شــدن کلیــه نیازهــاي طــرف قراردادهــا و نیــز ارتقــاي ســطح 
ــه  ــش زمین ــک پی ــوان ی ــد بعن ــان مي  توان ــدي آن رضایت  من
ــرار  ــوازي ق ــا و تشــکل  هاي م در ســر لوحــه ســایر انجمن  ه

ــد ــه بع ــه در صفح ــي ادام ــرد. از طرف گی
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ــي  ــریع جهان ــد س ــه رون ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج  بای
شــدن و تغییــرات تکنولوژیکــي باعــث شــده 

کــه بقــاي ســازمان  هاي مهندســي 
ــدري  ــروز ق ــي ام ــان رقابت در جه

دشــوار باشــد. به  طــور خــاص، 
در  اقتصــادي  بحران  هــاي 
ــادي را  ــرات زی ــان تاثی جه
ــداث  ــع اح ــر روي صنای ب
و انــرژي و بــه ویــژه در 
کشــورهاي در حال توسعه 
ــان  ــور عزیزم ــد کش همانن

ــذا  ــت. ل ــته اس ــران داش ای
شــرکت  هاي  عملکــرد 

بازارهــاي  در  ساخت  وســاز 
بین  المللــي بســیار کــم بــوده و 

مشــکات جــدي را بــراي کل اقتصــاد 
کشــور ایجــاد کــرده اســت. بنابرایــن اهمیــت 

ــي  ــي و ســپس بین  الملل ــه بازارهــاي مل ــوط ب ــات مرب اقدام
ــتراتژي  هاي  ــه اس ــرا ک ــت. چ ــه اس ــش یافت ــدیدا افزای ش
ــي و  ــتراتژي  هاي داخل ــا اس ــابه ب ــل مش ــي بین  المل بازاریاب
بومــي نیســتند ولــي در صورتــي کــه شــرکت  هاي صنعــت 
ــي  ــي خوب ــي بین  الملل ــتراتژي بازاریاب ــرژي، اس احــداث و ان
را ایجــاد کننــد و توســعه دهنــد، موفقیــت آن  هــا در 
ــد شــد.  ــر خواه ــر و نافذت ــي بســیار بهت ــاي بین  الملل بازاره
در ایــن رابطــه انجمــن اپــک توانســته اســت ضمــن توجــه 
بــه مــوارد پیــش گفتــه، خــود را در زمینــه توســعه پایــدار 
ــراي  ــود را در اج ــه خ ــت زیرمجموع ــرارداده و هدای ــز ق نی
ــر  ــمند از منظ ــي ارزش ــا مفهوم ــعه ب ــي توس ــاي مل طرح  ه
ــا رویکــرد اقتصــادي و نیــز  زیســت محیطــي و اجتماعــي ب
ــد و  ــوم رش ــه مفه ــئوالن ب ــران و مس ــرش مدی ــر نگ تغیی
پیشــرفت در ایــن رابطــه اقــدام نمایــد. بــه خوبــي مي  دانیــم 
کــه توســعه پایــدار فرآینــدي اســت که آینــده  اي مطلــوب را 
بــراي جوامــع بشــري متصــور مي  ســازد کــه در آن شــرایط 
ــه  ــاندن ب ــیب رس ــدون آس ــع، ب ــتفاده از مناب ــي و اس زندگ
ــاي  ــي، نیازه ــاي حیات ــات نظام  ه ــي و ثب یکپارچگــي، زیبای
انســان را برطــرف مــي ســازد. توســعه پایــدار راه  حل  هایــي 
را بــراي الگوهــاي ســاختاري، اجتماعــي و اقتصــادي توســعه 
ــون  ــائلي همچ ــروز مس ــد از ب ــا بتوان ــد ت ــي ده ــه م ارائ

ــتي،  ــامانه  هاي زیس ــب س ــي، تخری ــع طبیع ــودي مناب ناب
آلودگــي، تغییــرات آب  وهوایــي، افزایــش بي  رویــه جمعیــت، 
ــان  هاي  ــي انس ــت زندگ ــدن کیفی ــن آم ــي و پایی بي  عدالت
حــال و آینــده جلوگیــري کنــد. توســعه 
ــتفاده از  ــت در اس ــدي اس ــدار فرآین پای
ــرمایه  گذاري  ها،  ــت س ــع، هدای مناب
ــاوري و  ــعه فن ــري توس جهت  گی
تغییــرات نهــادي، بــا نیازهــاي 
حــال و آینــده ســازگار باشــد. 
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش توج
ــدار کــه از دهــه  توســعه پای
ــده  ــد ش ــر آن تاکی 1990 ب
اســت جنبــه  اي از توســعه 
بــا  ارتبــاط  در  و  انســاني 
محیــط زیســت و نســل  هاي 
توســعه  هــدف  اســت.  آینــده 
قابلیت  هــاي  پــرورش  انســاني 
ــي  ــود. از طرف ــي ش ــوب م ــاني محس انس
ــک  ــوان ی ــدار بعن ــعه پای ــه توس ــم ک ــد بدانی بای
ــت،  ــرفت اس ــود و پیش ــه بهب ــه الزم ــي ک ــد، در حال فرآین
اســاس بهبــود وضعیــت و رفــع کاســتي  هاي اجتماعــي 
ــد  ــي  آرود و بای ــم م ــرفته را فراه ــع پیش ــي جوام و فرهنگ
ــگ  ــادل، متناســب و هماهن ــه پیشــرفت متع ــور محرک موت
اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي تمامــي جوامــع و بــه ویــژه 

ــد. ــعه باش ــال توس ــورهاي در ح کش

ــعه  ــه توس ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــورت بای ــن ص در ای
پایــدار ســعي دارد بــه چهــار نیــاز اساســي زیــر پاســخ گوید:

*تلفیق حفاظت و توسعه 

*تامین نیازهاي اولیه زیستي انسان

*دست  یابي به عدالت اجتماعي 

ــت از  ــي و حفاظ ــوع فرهنگ ــاري و تن ــود مخت *خ
ــي ــي اکولوژیک یگانگ

ــترده  تر از  ــیار گس ــدار بس ــعه پای ــز توس ــن رو، تمرک از ای
صرفــا محیــط زیســت اســت. بــه طریقــي کــه رعایــت ایــن 
مــوارد همچنیــن در مــورد اطمینــان از یــک جامعــه قــوي، 
ــد.  ــش باش ــا اثربخ ــذار و ی ــد اثرگ ــه مي  توان ــالم و عادالن س
ــراد در  ــه اف ــوع هم ــاي متن ــع نیازه ــاي رف ــه معن ــن ب ای
جوامــع موجــود و آینــده، ارتقــاي رفــاه شــخصي، انســجام و 

ــت. ــر اس ــاي براب ــاد فرصت  ه ــي و ایج ــمول اجتماع ش
ــن  ــن در انجم ــردي نوی ــا رویک ــرژي ب ــت احــداث و ان صنع
ــم  ــن مه ــي ای ــت منطق ــا هدای ــت ب ــته اس APEC توانس
تمــام ظرفیت  هــاي خــود را بــراي شــرکت  هاي عضــو 
ــرا  ــد. چ ــد گردیده  ان ــگان بهره  من ــته و از آن هم ــکار بس ب
ــراي بدســت آوردن  ــدي اســت ب ــدار فرآین ــعه پای ــه توس ک
پایــداري در هــر فعالیتــي کــه نیــاز بــه منابــع و جایگزینــي 
ســریع و یکپارچــه آن وجــود دارد. توســعه پایــدار در کنــار 
رشــد اقتصــادي و توســعه بشــري در یــک جامعــه یــا یــک 
اقتصــاد توســعه یافتــه، ســعي در تحصیــل توســعه مســتمر، 

ــادي را دارد. ــعه اقتص وراي توس
در کام پایانــي بــا شــناختي کــه از انجمن APEC داشــته 
ــن  ــري ای ــذاري و نقش  پذی ــه اثرگ ــت ک ــوان گف و دارم مي  ت
ــد اقتصــادي و  ــد در فرآین ــن مي  توان انجمــن قدیمــي و وزی
اجتماعــي کشــور بــه ویــژه در اجــراي طرح  هــاي توســعه  اي 
و ســطح نگهداشــت، شــرایطي را حاصــل آورد کــه تجدیــد 
حیــات اقتصــادي و تغییــر کیفیــت رشــد اقتصــادي و نیــز 
ــن  ــروري و همچنی ــه ض ــاي اولی ــاختن نیازه ــرآورده س ب
بــا  همــراه  منابــع  ارتقــاء  نیــز  و  منابــع  از  حفاظــت 
ــراي تصمیم  گیري  هــاي  ــش فنــي ب جهت  گیــري مجــدد دان
مجــدد  بســتر جهت  گیري  هــاي  در  اقتصــادي  عادالنــه 
روابــط اقتصــادي بین  المللــي و در فرآینــد نهایــي آن اقــدام 

ــد.  در جهــت مشــارکتي ســاختن توســعه عمــل نمای

ادامه از صفحه قبل

ــرای  ــاه ب ــت  16 مهرم ــر نف ــواد اوجــی، وزی ج
احــداث  حــال  در  طرح هــای  از  بازدیــد 
وارد  مردمــی  بازدیــد  و  جــم  شهرســتان 
ــد از  ــس از بازدی ــد. وی پ ــتان ش ــن شهرس ای
ــم در  ــتان ج ــیرین کن شهرس ــات آب ش تاسیس
جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: خــدا را شــاکرم 
ــوب  ــردم خ ــت م ــروز خدم ــق داد ام ــه توفی ک
ــه  ــاه گذشــته ک جــم باشــم. در بیــش از یک م
در وزارت نفــت مشــغول بــه کار شــدم ایــن 
دومیــن ســفری اســت کــه بــه اســتان بوشــهر، 

ــته ام. ــهر داش ــم و بوش ــلویه، ج ــه عس منطق
بــرای  دالری  میلیــارد   22 ســرمایه  گذاری 
حفــظ و نگهداشــت تولیــد گاز نیــاز اســت

ــی در اســتان بوشــهر  ــر گازی غن ــه ذخای وی ب
ــد  ــدود 50 درص ــه ح ــان اینک ــا بی ــاره و ب اش
ذخایــر گازی و حــدود 10 درصــد ذخایــر نفتــی 
ایــران در اســتان بوشــهر اســت، افــزود: در ســفر 
ــای  ــام پروژه ه ــث اتم ــهر بح ــتان بوش ــه اس ب
نیمــه کاره در حــوزه نفــت و گاز را به شــدت 

ــرد. ــم ک ــری خواهی پیگی
ــروژه  ــان اینکــه بخشــی از پ ــا بی ــت ب ــر نف وزی
پاالیشــگاه فــاز 14 پارس جنوبــی تــا پایــان 
ــه داد:  ــد، ادام ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب امس
همچنیــن برنامه ریــزی و مطالعــات فشــارافزایی 

روی فازهــای پارس جنوبــی آغــاز می شــود.
ــت  ــه اف ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب اوج
ایــن  مــا  بــرآورد  گازی  میدان هــای  فشــار 
اســت طــی 6 تــا 8 ســال آینــده حــدود 
22 میلیــارد دالر بــرای حفــظ و نگهداشــت 
عمدتــا  کــه  گازی  میدان هــای  گاز  تولیــد 
ــم،  ــرمایه  گذاری کنی ــد س ــت بای ــترک اس مش
افــزود: بخــش اعظــم ایــن کار در ایــن اســتان 
ــه  ــی و از جمل ــای پارس جنوب ــر روی فازه و ب
ــت،  ــهر اس ــتان بوش ــه در اس ــگان ک ــار و کن ن

شــد. خواهــد  برنامه ریــزی 

سرمایه  گذاری 22 میلیارد دالری برای 
حفظ و نگهداشت تولید گاز نیاز است

ــورها  ــایر کش ــه س ــوذ ب ــي و نف ــترش بازاریاب گس
بخصــوص کشــورهاي منطقــه و ســپس در ابعــاد 

ــي جهان
ــه  ــت ک ــوان گف ــتي مي  ت ــه درس ــه و ب ــن زمین در ای
انجمــن APEC در تحقــق اهــداف پیــش 
ــي  ــال و تخصص ــاد فع ــك نه ــوان ی ــه و بعن گفت
)حرفــه اي( در تمــام عرصه  هــاي صنعــت، 

ــاد  ــراي ایج ــوده و ب ــدام نم ــرژي اق ــداث و ان اح
ــه ارزش  هــاي ســازماني  یــك همبســتگي ملــي ب
ــن مســیر  ــدام و در ای ــه اعضــاء خــود اق ــراي کلی ب
ــگاه  ــال جای ــكلي فع ــاد تش ــك نه ــوان ی بعن
ــه نحــوي اثبــات نمــوده  ــدار و ب واقعــي خــود را پای

ــت. اس
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ایمیلتلفننام شرکت

48620arp.tehran@gmail.comآبادراهان پارس - ساختماني1

88803660info@absolutco.comآبزولوت 2

44387894azmoonfelezpars@yahoo.com آزمون فلز پارس3

88214581info@absaran-co.irآبساران4

88961366info@atipooyesh.netارتباطات آتی پویش5

5info@aryapetrogas.com-88547491آریا پترو گاز 6

22612765info@ariaoil.comآریا پیشرو قرن 7

88676201Aria.petro@yahoo.comآریا پترو تاشگران8

88803660info@apcoeng.comآسیا پترو پارت )آپکو(9

43621000info@asfalt-tous.comآسفالت طوس10

88886787amen@amen-dc.comآمن - توسعه و ساختمانی11

8info@aftco.ir-88064755ابنیه فنی تهران12

88717220info@arsa.irارسا ساختمان - بین المللي13

7info@arashsazeh.comو26401295آرش سازه14

22222204info@steam.co.irاستیم - مهندسي و صنعتي 15

88930288info@exirsanat.comاکسیر صنعت باختري16

info@oxinfarayand.com 52366236-061اکسین فرآیند پارس17

22860763info@alborzmasir.orgالبرز مسیر18

26760249info@electro-control.comالکترو کنترل - مهندسی و ساختمانی19

88663701info@elmatco. comالماتکو20

info@almastooba.com 33522303-045الماس طوبی21

88301846info@energypeyman.comانرژی پیمان22

88647319info@energykavir.comانرژی کویر پایا 23

88799771info@enerchimi.comانرشیمي24

88061586info@anharco.irانهار 25

38218596info@owjenasr.ir-071اوج نصر - فنی و مهندسی26

88771137info@ev-yol.comاو - یول27

46045190info@ajp-co.comآوای جهانبین پارسیان28

22431401info@iranitok.comایتوک ایران - مهندسی29

info@isnco.ir 44483078ایده سازان البرز پایدار نوین30

88663901info@istaoil.comایستا - مهندسی توسعه نفت و گاز31

22050045Dabir.istafer@yahoo.comایستافر 32

26415311info@iestork.comاسترک صنعتی توربین33

9bamrah@bamrahco.com-88785071 بام راه - ساختماني 34

40880860info@bamdej.comمهندسین مشاور بام دژ طرح 35

88252405info@bokharaco.irبخارا فن آوران - مهندسی36

88689235baroobon@gmail.comباروبن37

88062656bp@panejco.comبانژ پترو38

88058138Barzincompany@gmail.comبرزین - ساخت و نصب39

88522556info@barsadgroup.comبرساد سازان کیمیا40

8info@barsoo.com-88541843برسو - مهندسی41

88710434bastabbana@gmail.comبستاب بنا - ساختمانی و تاسیساتی 42

44333320info@bt-rc.comبلند طبقه43

30info@bonizcontracting.com-88607428بونیز سازه - مهندسی و ساختمانی44

3137775594Behdad.madan@yahoo.comبهداد معدن پاسارگاد45

66124429info.btp.co@chmail.irبهین طرح پایدار46

6jafari@birtech.ir-88348305بیرتک سامانه انرژی نوین47

 42588588info@omransarir.comبین الملل عمران سریر48

اسامی اعضای انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری 
نفت، گاز و پتروشیمی )اپک( به شرح ذیل می باشد:

توجه: لیست اعضا در دو بخش در این شماره و شماره آینده آورده خواهد شد.
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بین المللی طراحی و مهندسی 49
ساخت صنایع نفت

03136259191-
3

info@oilmico.ir

81282384marketing@iritec.comبین المللی مهندسی ایران )ایریتک(50

 9bina@bina-consult.com-22558728بینا - مهندسین مشاور51

88548747info@bonyanfarayand.comبنیان فرآیند بیستون52

parsparnoun@yahoo.com 88603715پارس پرنون53

5parstiar@yahoo.com-22094194پارس تیار - مهندسي 54

88543310info@parskayhan.orgپارس کیهان55

88761460info@parsce.co.irپارس - مهندسین مشاور56

44380091info@pmkcgroup.comپارس میامی کویر57

73info@grcoil.net-26409557پاالیش سبز58

22584106info@payabkowsar.comپایاب کوثر59

info@paybastco.com 88726731پایبست60

44536059info@parincontrol.comپارین کنترل - مهندسی61

info@paybandsazeh.com 88956047پای بند سازه62

81info@payandabco.com-88202376پایند آب کوشا63

88037830pace@pace-co.netپترو آذرپاد - مهندسین مشاور64

6info@petroaraz.ir-88547264پترو آراز65

22354001info@ipac.co.irپترو آسماری بین الملل66

36270422petro.parsian@yahoo.com-071پتروپارسیان صنعت جنوب67

32271905info@parsghodrat.com-071پترو پارس قدرت 68

42898989info@petropay.comپترو پي69

88067872info@ppm.co.irپترو پایامانا70

44664140info@petrostracture.comپترو سازه بین الملل آرام71

88065502info@petrotechco.comپترو تک سان - بین المللی72

pshservices@gmail.com 88190741پترو صنعت حفار73

8Info@petrogroup.co-88580657پترو صنعت جنوب74

22580069info.psdatis@psdatis.comپتروصنعت داتیس - مهندسی75

petrokavirasia@yahoo.com 26424891پترو کویر آسیا76

22038792info@pgpermayon.comپترو گستر پرمایون77

88674960info@pnsgroup.coپترو نیرو صبا 78

23302236n.baghersaee@petroiran.comپترو ساحل افق کیش79

88930287info@ghdpco.comپدیده مروارید قشم80

88659396info@portav.irپرتاو81

22885516radpour@peradco.comپرشین راد گروه82

پژوهش عمران راهوار - مهندسین 83
مشاور 

22356225info@rahvar-co.com

88717487pender@mftmail.comپندر 84

83860pournam@pournam.comپورنام85

26302138info@pooyandegan.orgپویندگان سازه پی افکن86

42691000info@pideco.comپیدکو87

36279981info@pfarasanat.com-071پیشگام فرا صنعت88

88523502info@edpco.irپیشرو توسعه انرژي89

26201360info@barooco.ir پیمانکاران عمران بارو90

88333264molaviepcf@gmail.comپیمان سازه مولوی91

44620467info@panahsanat.comپناه صنعت پارت 92

88459970info@fanandish.comپیشگامان فن اندیش تهران 93

88047626info@patsaind.comپتسا صنعت94

23366info@tablieh.comتابلیه 95

45836071info@tamkar.com-031تامکار96

8tara@taragc.com-88813436مهندسی تارا97

info@nitelpars.com 88604149تولیدی و مهندسی نیتل پارس98

88882681info@mppc.irتولید پوشش لوله ماهشهر99

88042066info@te-paya.comتبدیل انرژي پایا 100
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88883444info@tarakom.comتراکم - ساختماني101

3info@tpr.ir-88377841ترانشه پل راه102

7thermovane.co@gmail.com-66488605ترموون 103

info@techinco.net 36-88529728تکین کو104

26216600info@tanavob.comتناوب 105

 88601650info@gitco.irjafari@gitco.irتوربین های صنعتی غدیر یزد106

88801716info@igwdc.comتوسعه آب و گاز ایران 107

88683626info@pooya-energy.comتوسعه توان انرژي پویا108

88545640sales@simatec.irتوسعه سیما تک ایرانیان109

88770138info@iindco.comتوسعه شبکه هاي صنعتي ایران110

88022791info@pendar-ind.comتوسعه فرآیند صنعتی پندار111

22329034info@mehrarad.irتوسعه انرژی مهرآراد112

26207219info@heidco.comتوسعه صنعت انرژی هرمزان113

تولید پیشرو انرژی آسیا)متپا( - 114
مهندسی 

22072331info@matpa.ir

22905631info@sadidjs.comتیو انرژی - مهندسی و ساختمانی115

66705734te-tisse@te-tisse.irته تیس116

88740702info@tehranberkeley.comتهران برکلي - گروه شرکت هاي 117

tj@tehranjonoobco.com 94-88065489تهران جنوب - فني و ساختماني 118

88694077Tehranshinehco@gmail.comتهران شینه 119

22216330info@tirage.irتیراژ - ساختمانی120

88528268info@tehranramian.comتهران رامیان - خطوط انتقال121

88654756info@jskco.comجم صنعت کاران122

44280185info@jarvand.comجروند 123

88605761jamejonoub1@yahoo.co.ukجم جنوب 124

26405040contact@jondishapour.comجندي شاپور125

8info@jtgroup.co-88537756جنوب تأسیسات 126

27624000info@jahanpars.comجهانپارس - مهندسي و ساختماني127

88570049info@crbco.irچاوش راه بنا128

42899000info@mehranservices.comچاه پیمای مهران129

info@chakad.com 8-22760720چکادجنوب130

4info@khdico.com-88376760خلخال دشت - بین المللی131

26709301noorizadeh@pe_co.irخدمات مهندسی پژواک انرژی132

4info@drgoil.com-88860732دارج کیش133

43984000info@danialpetro.comدانیال پترو134

داده پردازی نیک آفرین امروز 135
پارسیان

45408info@nik_afarin.com

22275785detaka.co@gmail.comدتاکا - خدمات فنی136

7info@dorrizco.com-22027805درریز - مهندسي 137

info@daryapalaenergy.com 22911290 دریا پاال انرژی138

26421410dpeng@daryapala.comدریاپاال - مهندسي 139

88732288info@derikenergy.comدریک انرژی - مهندسی140

9info@radmanepc.com-88623405رادمان - پژوهش و پاالیش141

80info@radmechanic.com-88555679راد مکانیک اهواز142

22840111info@radira.comرادیرا143

88207860info_rampco@yahoo.comرامپکو 144

26114671info@oico.irراه اندازی و بهره برداری صنایع نفت145

88605776INFO@rahbordeng.comراهبردانرژی146

5info@pdsco.ir-22574122راهبرد توسعه طرحها )پیدسکو(147

6info@rahbordsazeh.com-22016944راهبرد سازه 148

22921850jamshidi@isi.irراهبرد های هوشمند149

88952083rahsazi.iran@yahoo.comراهسازي ایران150

88580420Rhyton.co@yahoo.comراهسازان و ساختمان ریتون151

26765702info@rezhanpey.comرژیان پی152
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معرفی کتاب

ــه خدمــات  در حــوزه قراردادهــای پیمانــکاری برخــاف بیــع، هــدف تبدیــل مــال ب
ــی  ــرایط عموم ــان در ش ــه پیم ــود. خاتم ــوط می  ش ــی مرب ــوزه عموم ــه ح ــت و ب اس
یــک اختیــار دوجانبــه  ای اســت کــه در مــواد 28، 40، 48 و 49 آن بــه طرفین قــرارداد 
ــت  ــن معناس ــه ای ــان ب ــی پیم ــرایط عموم ــار در ش ــود خی ــت. وج ــه اس ــق گرفت تعل
کــه اگــر بــه دالیــل قانونــی نتوانســتید پیمــان را ادامــه بدهیــد مجــاز هســتید کــه 
آن را بــه طــور عادالنــه و بــا رعایــت حقــوق مشــروط  علیه خاتمــه بدهیــد. بــا ایــن 
ــار  ــرای آث ــا اج ــود ی ــادی در وج ــه فس ــرد ک ــتنباط ک ــن اس ــوان چنی ــرد می  ت رویک
ــذا به  نظــر  ــاده 48 شــرایط عمومــی پیمــان متصــور نیســت و ل شــرط منــدرج در م
می  رســد مــادام کــه فســاد شــرط احــراز نشــده بایــد آن را بــر اســاس مبانــی آزادی 
ــار شــرط در عقــود  ــا فــرض اینکــه خی قراردادهــا محتــرم داشــت. نهایــت آنکــه ب
ــه  ــر ب ــاید منج ــد ش ــته باش ــم راه داش ــکاری ه ــای پیمان ــد قرارداده ــی مانن نامعین
ــا اصــاح شــرایط عمومــی پیمــان برطــرف  پیدایــش ضــرر گــردد کــه بایــد آن را ب

ــت. ــل دانس ــوان آن را باط ــده نمی  ت ــل عدی ــه دالی ــا ب ــود ام نم

امــر مهمــی کــه در حــوزه قراردادهــا بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه بــا 
ــا  ــروزی قرارداده ــکات ام ــوان مش ــف نمی  ت ــای مختل ــرای حرفه  ه ــت ب ــون ثاب قان
ــعه آن در  ــاص و توس ــه خ ــر حرف ــزات ه ــه تمای ــد ب ــه بای ــود بلک ــال نم راحل  وفص
بســتر اجتماعــی توجــه جــدی داشــت و از ایــن رهگــذر حقــوق تخصصــی مربــوط 
ــا  ــل« و ی ــرف مح ــا »ع ــوق و قرارداده ــوزه حق ــرد. در ح ــذاری ک ــه آن را پایه  گ ب
ــر  ــط و حاکمیــت انصــاف در جامعــه اث ــه رواب »عــرف خــاص« در تعــادل بخشــی ب
ــر قراردادهــا در  ــن  رو، بکارگیــری قوانیــن حاکــم ب چشــمگیر گــذارده اســت. از ای
ــاب  ــن کت ــه در ای ــی ک ــت. موضوع ــم اس ــیار مه ــاص بس ــی خ ــای عرف موقعیت  ه
ــته  ای و  ــان رش ــرد می ــک رویک ــوب ی ــش در چارچ ــاص وکم  وبی ــور خ ــه ط ب
توســعه محــور در زمینــه حقــوق تخصصــی قراردادهــای پیمانــکاری بــا اشــاره بــه 
ــده  ــه ش ــه آن پرداخت ــدوی ب ــا ح ــور ت ــذاری کش ــی مقرره  گ ــینه  های تاریخ پیش

اســت.


