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انجمن اپک از گذشته تا حالانجمن اپک از گذشته تا حال
در همــه کشــورهای جهــان، احــزاب و انجمن  هــا ســردمدار و طالیــه  دار ایجــاد شــرایط پیشــرفت در هــر جامعــه می  باشــند. قطعــا انجمــن APEC نیــز مســتثنی 
از ایــن امــر نیســت ولــی ســوال مــن ایــن اســت کــه آیــا در مــدت 18 ســال گذشــته عملکــرد انجمــن APEC صحیــح بــوده و منجــر بــه ایجــاد تغییراتــی قابــل 

توجــه در حرفــه پیمانــکاری گــروه صنعــت نفــت گردیــده اســت یــا خیــر؟ پاســخ بنــده بــه ایــن ســوال مشــخص، کامــالً مثبــت نیســت ......

نامه جناب اقای مهندس طهماسب رضوی در مورد عملکرد انجمن اپک 

شـماره دو // آبــان هـزار و چهـارصـد

صاحب امتیاز:
انجمــن شــرکت هــای مهندســی و 
پیمانــکاری نفــت، گاز و پتروشــیمی

مدیرمسئول:
 فـرزاد کرمانـی

ــانی  ــه روز رس ــادی و ب ــری بنی بازنگ
 )EPC ــای ــان ه ــریه ۵۴۹۰  )پیم  نش
همــکاری مشــترک ســازمان برنامــه و 
ــک ــن اپ ــت و انجم ــه، وزارت نف  بودج
نــگاه مســئوالنه و مراقبــت هــای 
و  تدویــن  اعضــاء  ای  حرفــه 
ــت ــًا کیفی ــن >> قطع ــگارش مت  ن

 را فدای سرعت نخواهیم کرد <<
صفحه ۹فـرزاد کـرمانی

صفحه 3
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در این شماره می خوانید  

ــب  ــال طهماس ــا ح ــته ت ــک از گذش ــن اپ انجم
رضــوی ورنامخواســتی، بنیــان گــذار شــرکت فنــی 
و ســاختمانی تهــران جنــوب، بــا بیــش از 62 ســال 
حضــور بــی وقفــه در »صنعت احــداث و انــرژی«، به 
عنــوان یکــی از بنیانگــذاران انجمــن اپک.صفحــه 3 

ــای  ــش ه ــازی و چال ــی س ــف خصوصـ تعری
بخــش خصوصــی در یــک نــگاه! ! شــرایط 
ــه  ــران ب ــان ای ــور عزیزم ــی کش ــی سیاس جغرافیای
دلیــل وجــود و پیدایــش نفت در 1۰۰ ســال گذشــته، 
ــی  ــا و فرصت  های ــروز تهدیده ــب ب ــواره موج هم

بــرای کشــورمان شده.صفحـــه 4 

در بخـش خصوصـی     APEC انجمـن  جایـگاه 
بایسـتی اذعـان نماییـم کـه انجمـن APEC یـک 
انجمـن نوپـا در صنعـت احداث کشـور می باشـد، از 

عمـر ایـن انجمـن کمتر از صفحــه 5

ــت  ــر ریاس ــه دفت ــرات جلس ــه مذاک خالص
ــروه  ــراه گ ــه هم ــتور  ب ــوری ، پاس جمه
ــا  ــورخ 1۴۰۰/۰7/1۹ ب ــه ای در م ــکل   جلس 5 تش
ــدس  ــر مق ــان دکت ــکل آقای ــای ۵ تش ــور اعض حض
ــری،  ــیخ اکب ــدس ش ــدی، مهن ــدس احم زاده، مهن
ــل  ــب زاده در مح ــدس طبی ــیفی و مهن ــر س دکت
ــد.    ــتور تشــکیل گردی ــان پاس ــی خیاب ســالن رجای

ــه 8 صفح

بازنگــری بنیــادی و بــه روز رســانی نشــریه 
ــادی و  ــای EPC  بازنگــری بنی ــان ه 5490 ، پیم
 )EPC بــه روز رســانی نشــریه ۵۴۹۰  )پیمــان هــای 
و  برنامــه  ســازمان  مشــترک  همــکاری 
اپــک انجمــن  و  نفــت  وزارت   بودجــه، 

نــگاه مســئوالنه و مراقبــت هــای حرفــه ای اعضــاء 
>>قطعــًا کیفیــت  تدویــن و نــگارش متــن 

 را فدای سرعت نخواهیم کرد صفحـه9

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

کوچــه 18، پــاک 13

صاحب امتیاز:
انجمــن شــرکت هــای مهندســی و پیمانــکاری 

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

مفهــوم جبران خســارت مبـــانی، مســؤلیت 
ــت  ــدف از پرداخ ــورد ه ــواع آن در م ــا و ان ه
مطالــب  نمی تــوان  کّلــی  به طــور  خســارت 
ــدا  ــورمان پی ــی کش ــات حقوق ــی در ادبی صریح
کــرد. حقوقدانــان مــا تحــت تأثیــر حقــوق فرانســه 
ــه 13 و شــیوه های جبرانــی آن قــرار داشــته صفح

ــی و  ــات فن ــدور خدم ــای ص ــش ه »چال
ــوری  ــه حض ــت« جلس ــوزه نف ــی در ح مهندس
بــا جنــاب آقــای دکتــر رضــا دهقــان، معــاون امــور 
توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران در 
ــی و  ــات فن ــدور خدم ــای ص ــش ه ــا »چال ــه ب رابط

ــه 17  ــت« صفح ــوزه نف ــی در ح مهندس

هیــدروژن، انــرژی آینــده بــه قلــم مهنــدس 
ــرژی و  ــیون ان ــس کمیس ــب رئی ــاد، نائ ــراد عب مه

ــه 18 ــران صفح ــاق ته ــت ات ــط زیس محی

بخــش آمــوزش  عملکــردی  گــزارش 
ــی  ــداف آموزش ــتای اه ــک  در راس ــن اپ انجم
ــزی هــای انجــام  ــه ری انجمــن اپــک و طبــق برنام
ــر  ــاه اخی ــن در م ــی آنای ــار آموزش ــه 2 وبین گرفت

ــه 19 ــد صفح ــزار ش برگ

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 

  ۰21-883187۰1-2

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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انجمن اپک از 
گذشته تا حال

ضمــن اظهــار خوشــحالی از تصمیمــات جدیــد هیئــت 
ــداوم  ــه و مت ــورد انتشــار ماهیان ــک در م ــره انجمــن اپ مدی
»خبرنامــه الکترونیــک نفــت و توســعه« بــا ســاختار جدیــد 
و بــه منظــور انعــکاس بیشــتر تحــوالت حــوزه نفــت و گاز و 
ــم را در مــورد فعالیــت  عملکــرد انجمــن، بدینوســیله نظرات

ــم. هــای انجمــن تاکنــون، خدمــت شــما اعــام مــی نمای
در همــه کشــورهای جهــان، احــزاب و انجمن  هــا ســردمدار 
و طایــه  دار ایجــاد شــرایط پیشــرفت در هــر جامعــه 
ــن  ــتثنی از ای ــز مس ــن APEC نی ــا انجم ــند. قطع می  باش
امــر نیســت ولــی ســوال مــن ایــن اســت کــه آیــا در مــدت 
18 ســال گذشــته عملکــرد انجمــن APEC صحیــح 
ــه ایجــاد تغییراتــی قابــل توجــه در حرفــه  بــوده و منجــر ب
ــا خیــر؟  ــده اســت ی ــکاری گــروه صنعــت نفــت گردی پیمان
پاســخ بنــده بــه ایــن ســوال مشــخص، کامــًا مثبــت نیســت 

ــم:  ــم می  کن ــا تقدی ــم را ذی ــل و نظرات و دالی
مســتحضرید کــه شــرکت تهــران جنــوب بــه عنــوان یکــی 
ــه  ــه شــد و ب ــن انجمــن وارد صحن ــی ای ــزاران اصل از پایه  گ
کمــک دو یــا ســه شــرکت عاقه  منــد و فعــال هماننــد گامــا 
و یونی  گلــف در ایــن مســیر قــدم برداشــت ولــی بــه دالیلــی 
کــه ســعی می  نمایــم بــه صــورت مختصــر در ایــن مرقومــه 
ــی  ــکل و تعطیل ــار مش ــدا دچ ــان ابت ــم در هم ــاره نمای اش

موقــت گردیــد. 
ــکا را،  ــه آمری ــه جامع ــد ک ــول داری ــزان قب ــه شــما عزی هم

بخــش خصوصــی ســاختند و دولــت در ســاخت ایــن 
جامعــه دخالــت نداشــته و فقــط یــک نظــارت کلــی و بــا 
ــکا داشــته و دارد. در ســال  های  ــگاه تامیــن امنیــت آمری ن
ــه روشــن  ــی دوم، ژاپــن نمون اخیــر و بعــد از جنــگ جهان
پیشــرفت و ترقــی مثــال زدنــی اســت. ایــن کشــور بــزرگ 
صنعتــی شــاید 35 هــزار کارمنــد موثــر در بخــش دولتــی 
دارد کــه کار آن  هــا تنهــا مشــخصا حضــور در کشــورهای 
دنیــا بــرای بازاریابــی و بســط شــرکت  های خصوصــی 
کشــور ژاپــن اســت. حتــی یــک شــرکت دولتــی بــا 
ــد.  ــم ندارن ــف می  کنی ــران تعری ــا در ای ــه م ــی ک فرم  های
آلمــان جنــگ جهانــی اول را بــه راه انداخــت البتــه تــاوان 
آن  را هــم داد. متعاقبــا جنــگ جهانــی دوم را بــه راه 
ــی امــروز آلمــان  ــاوان آن  را ســنگین  تر داد. ول انداخــت و ت
ــی و  ــاد جهان ــان در اقتص ــورهای جه ــن کش از معتبرتری
ــه  ــر اتحادی ــه دیگ ــت. نمون ــی اس ــرات بین  الملل در مذاک
ــا 2/5  ــه ب ــابق اســت ک ــر شــوروی کمونیســتی س جماهی
میلیــون عضــو حــزب کمونیســت توانســت مــردم شــوری 
ــوالد  ــزرگ ف ــت ب ــه آن صنع ــدازد. نمون ــکار ان ــابق را ب س
ــر شــوروی  ــه اتحــاد جماهی ــرد. البت ــی ک ــکا کپ را از آمری
کارهــای بســیاری بعــدا انجــام داد کــه منجــر بــه فروپاشــی 

ــد. آن گردی
ــد  ــا بای ــاد دارم » بخــش خصوصــی م ــز اعتق ــب نی اینجان
آینــده کشــور را بســازد و حکومــت اگــر در حضــور بخــش 

دولتــی و نیمــه دولتــی اصــرار دارد، حتمــا اشــتباه اســت و 
ــا  ــد داد.« دولت  ه ــی خواه ــه ایران ــن کار را جامع ــاوان ای ت

ــد.  ــتند و می  رون ــی هس ــد صباح ــد و چن می  آین
بخــش خصوصــی ثابــت کــرده کــه توانمنــد اســت بعنــوان 
شــاهد، شــرکت تهــران جنــوب در 4 اســتان بــزرگ کشــور 
خوزســتان، بوشــهر، کرمــان و بندرعبــاس کارگاه  هــای دائــر 
ــدون هیــچ  ــا 13500 نفــر قبــل از انقــاب داشــت کــه ب ب
مشــکلی بــرای دولــت جدیــد جمهــوری اســامی و پــس از 

انقــاب بــه کار خــود ادامــه داد.

APEC اما نظرات و پیشنهادات بنده در مورد عملکرد انجمن
ــا  ــرادی ب ــه اف ــاز ب ــن APEC نی ــرای اداره راه انجم ــا ب م

ــم: ــل داری شــرایط ذی
⦁ هیئــت مدیــره بایــد از بیــن آدم  هایــی وطن  پرســت، 
ــر  ــن فک ــردای انجم ــه ف ــه ب ــر ک ــت و آینده  نگ ایران  دوس

ــند.  ــد، باش ــی کنن م
⦁ مدیــران انجمــن بایســتی افــراد باســواد و دانــا بــه مســائل 

ــه  ای انجمن باشــند. حرف
⦁ مدیــران انجمــن بایســتی منافــع فــردی و گروهــی 

نداشــته باشــند و بــه منافــع جمــع توجــه نماینــد. 
ــتی  ــتند نبایس ــت هس ــف نف ــه از صن ــراد ک ــن اف ــا ای قطع
ــی باشــند،  ــای نفت ــر اجــرای پروژه  ه بطــور مســتقیم درگی
ــرای  ــتقل و ب ــد مس ــرایطی نمی  توانن ــر ش ــت ه ــون تح چ

ــروژه  ــه پ ــود ب ــن خ ــاق ذه ــد و در اعم ــر کنن ــن فک انجم
ــان،  ــان و کارفرمای ــل مجری ــد و در مقاب ــگاه می  کنن خــود ن
ــررات  ــر مق ــن، بخاط ــای انجم ــوق اعض ــاع از حق ــرای دف ب
ــا  ــروژه خــود، ضعــف نشــان داده و ی ــت هــای پ و محدودی

ــد. ــی نماین مســامحه م
ایــن افــراد بایســتی نتــرس و بــا شــهامت بــوده و بتواننــد بــا 
اعمــال مدیریــت صحیــح نســبت بــه حــق و حقــوق اعضــای 

انجمــن عمــل نمایند.
مــا بایــد چنــان توانمنــد باشــیم و چنــان عمــل نماییــم کــه 
ــرس و  ــم ت ــر نگوی ــن APEC اگ ــی از انجم ــش دولت بخ
 APEC واهمــه داشــته باشــند ولــی مــی گویــم از انجمــن
ــا  ــه م ــا ب ــود م ــن موج ــبختانه قوانی ــد. خوش ــاب ببرن حس
ــه در  ــم ک ــت را بگیری ــوی دول ــه جل ــت ک ــار داده اس اختی

ــد. ــرای مــا تصمیــم نگیرن پشــت درهــای بســته ب
در خاتمــه بــه شــما و بقیــه همکارانتــان در انجمــن 
APEC پیشــنهاد دارم در انتخــاب اعضــای بعــدی انجمــن 
و باالخــص حضــور جوانــان بــا تجربــه در ایــن حرفــه 
ــد  ــن APEC را بلن ــام انجم ــته ن ــون گذش ــم همچ بتوانی

ــیم. ــته باش آواز داش
دســت و روی همــه خدمت  گــزاران وطــن و فعــاالن حاضــر 

در ســاخت آینــده ایــران بــزرگ را می  فشــارم.

مدیر مسئول، فـرزاد کـرمانی:

ــاختمانی  ــی و س ــرکت فن ــذار ش ــان گ ــتی، بنی ــوی ورنامخواس ــب رض طهماس
ــداث  ــت اح ــه در »صنع ــی وقف ــور ب ــال حض ــش از 62 س ــا بی ــوب، ب ــران جن ته
ــح و  ــرات صری ــک، نظ ــن اپ ــذاران انجم ــی از بنیانگ ــوان یک ــه عن ــرژی«، ب و ان
ــراز نمــوده  ــه راه آن، اب ــن انجمــن و ادام ــا ای ــاط ب ــود را در ارتب ــه خ خیرخواهان
ــماره  ــعه« از ش ــت و توس ــه نف ــت »خبرنام ــر مدیری ــه تفک ــی ک ــد. از آن جای ان
اول آن، اخــذ نظــرات و نقــد اعضــاء محتــرم و انعــکاس بــدون ممیــزی آن مــی 
باشــد، نظــرات پیشکســوت گرانقــدر و فرهیختــه را عینــًا و بــدون کــم و کاســت، 

ــم. ــی دهی ــرار م ــرم ق ــدگان محت ــار خوانن در اختی
 مهندس طهماسب رضوی
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تعریف خصوصـی سازی و تعریف خصوصـی سازی و 
چالش های بخش خصوصی چالش های بخش خصوصی 

در یک نگاه!در یک نگاه!

ــه بخــش خصوصــی از پتانســیل  ــا ک ــت ه بســیاری از فعالی
ــم  ــی رغ ــوردار اســت عل ــا برخ ــرای حضــور در آنه ــی ب باالی
ــان در  ــیار، همچن ــای بس ــه ه ــن نام ــن و آئی ــود قوانی وج
ــت  ــت و وزرای دول ــده اس ــی مان ــی باق ــش دولت ــدی بخ تص
ســیزدهم بــه گمــان فعــاالن »صنعــت احــداث و انــرژی« مــی 
تواننــد نقطــه عطــف تغییــر و تحــوالت بنیــادی و تاثیرگــذار 

در ایــن امــر مهــم باشــد.
ــارت  ــود عب ــدود« خ ــای »مح ــازی« در معن ــی س »خصوص
ــی  ــای دولت ــرکت ه ــا و ش ــی ه ــذاری دارای ــت از »واگ اس
ــردن آن  ــریک ک ــا ش ــی و ی ــش خصوص ــه بخ ــی ب و عموم
هــا«، لیکــن در مفهــوم »گســترده« آن بــه غیــر از واگــذاری 
ــای  ــری ه ــدی گ ــا و تص ــت ه ــال فعالی ــر »انتق ــی ب فیزیک

ــد.  ــی کن ــت م ــی« دالل ــش عموم ــت و بخ دول
ــی  ــاور بخــش خصوصــی، اشــکال اصل ــه ب ــن منظــر و ب از ای
ــری،  ــی از تصــدی گ ــی بخــش دولت ــدم رهای ــتگاه ع و خاس
نقــص، تناقــض و فقــدان قوانیــن نیســت، بلکــه »بــی توجهی، 
ــش  ــد بخ ــران ارش ــری مدی ــدم باورپذی ــی و ع ــی انگیزگ ب
ــه  ــردن ب ــل نک ــی و عم ــن اجرای ــدان تضامی ــی«، »فق دولت
ــم  ــجاعت در تصمص ــدم ش ــا«، »ع ــه ه ــن نام ــن و آئی قوانی
ــی و بازرســی« و  گیــری هــا و ورود نابجــای نهادهــای نظارت
باالخــره »فربهــی بخــش دولتــی، بازمانــدن از اتفاقــات جــاری 
ــه و  ــدون مطالع ــتوری ب ــن دس ــدور قوانی ــع آن ص ــه تب و ب
خلــق الســاعه« اســت. ذیــًا بــه برخــی از مصادیــق و 

ــردازم: ــی پ ــوق م ــکاالت ف ــل از اش ــای  حاص محوره
ــری  ــاد و باورپذی ــدم اعتق ــی، ع ــی انگیزگ ــی، ب ــی توجه »ب

ــی« ؛ ــش دولت ــد بخ ــران ارش مدی
ــی  ــش دولت ــد بخ ــران ارش ــی مدی ــان اینرس ــا هم ــی ی لَخت
ــدی  ــردن از تص ــارات و دوری ک ــذاری اختی ــه واگ ــبت ب نس
گــری، مصادیــق بســیاری دارد و راه کار اساســی آن ارتبــاط 
نزدیــک تــر بــا بخــش خصوصــی و آمــوزش مدیــران ارشــد و 
میانــی بخــش دولتــی در ایــن خصــوص و ارائــه بســته هــای 

ــود. تشــویقی و انگیزشــی درون سیســتمی خواهــد ب
»فقــدان تضامیــن اجرایــی و عمــل بــه قوانیــن و آئیــن نامــه 

هــا« ؛
 نظرتــان را بــه بعنــوان مثــال بــه » ماده12قانــون رفــع موانــع 
ــن  ــی کشــور و آیی ــای نظــام مال ــر و ارتق ــت پذی ــد رقاب تولی
ــش هــای  ــون مناقصــات«، .... و چال ــی آن«، »قان ــه اجرای نام

عملــی آن هــا جلــب مــی نمایــم. 
»عــدم شــجاعت در تصمیــم گیــری هــا و ورود نابجــای 

نهادهــای نظارتــی و بازرســی« ؛
ایــن مهــم از آســیب هــا و آفــت هــای تاثیرگــذار دهــه اخیــر 
بخــش دولتــی مــی باشــد کــه در بیــن فعالیــن حــوزه »صنعت 
احــداث و انــرژی« بــه چالش بــزرگ »مدیــران تصمیــم نگیر« 
معــروف گردیــده اســت. مصادیــق ایــن معضــل بــزرگ بســیار 

و مشــهود اســت.
ــه  ــاری و ب ــات ج ــدن از اتفاق ــت، بازمان ــش دول ــی بخ »فربه
ــق  ــه و خل ــدون مطالع ــتوری ب ــن دس ــدور قوانی ــع آن ص تب

ــاعه« ؛ الس
بارزتریــن مصــداق آن در ســال هــای اخیــر »ارز ترجیحــی« و 

یــا همــان دالر 4200 تومانــی مــی باشــد. 
ــیار  ــه بس ــی ک ــش خصوص ــاز بخ ــد و کارس ــکار مفی ــا راه ام

ــت: ــذار اس ــاده و تاثیرگ س
»بــاب گفتگــو و هــم اندیشــی دائــم بخــش دولتــی و 
ــم و از  ــای دائ ــوب ه ــاختار و چارچ ــا س ــوام ب ــی، ت خصوص

ــده« ــف ش ــش تعری پی
تجربــه نشــان داده اســت کــه هــر جــا و هــر زمــان کــه دولت 
بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد کــرده، از ایــن اعتمــاد منتفــع 
و ســربلند بیــرون آمــده اســت. در دســترس تریــن و آخریــن 
ــی  ــتی و صنعت ــکل بهداش ــوع »پروت ــای آن، موض ــه ه نمون
Covid 19« و »بررســی اثــرات مالــی، حقوقــی و قــراردادی 
کرونــا ویــروس« کــه بــا نشســت هــا، جلســات مســتمر و هــم 
اندیشــی »ســازمان برنامــه و بودجــه« و »وزارت بهداشــت« از 
بخــش دولتــی و»کارگــروه هــای منتخــب بخــش خصوصــی« 
بــه نمایندگــی از تشــکل هــای بخــش خصوصــی و همچنیــن 
و  نفــت«  »وزارت  بخــش  نتیجــه  و  مســتمر  جلســات 
نماینــدگان بخــش خصوصــی )انجمــن اپــک( حاصــل گردیــد 

ــوع  ــی در موض ــی - خصوص ــش دولت ــترک بخ ــا کار مش و ی
ــای EPC(« باحضــور  ــان ه ــری نشــریه 5490 )پیم »بازنگ
ــش  ــده بخ ــه و نماین ــه و بودج ــازمان برنام ــت، س وزارت نف
خصوصــی اشــاره نمــود. شــرح مصادیــق بــاال از حوصلــه ایــن 
ــی  ــم اندیش ــج ه ــه نتای ــوع ب ــن رج ــوده لیک ــتارخارج ب نوش

هــای مذکــور را پیشــنهاد مــی نمایــم. 

جمع بندی و نتیجه گیری
بــه بــاور بخــش خصوصــی و تجربیــات مشــهود ادوار گذشــته 
ــات بخــش خصوصــی  ــت و امکان ــا، ظرفی ــی ه ــت، توانای دول
بســیار بــاال و قابــل توجــه اســت و هیــچ مشــاوری بــا دانــش 
تــر و توانمندتــر از »مشــاور بخــش خصوصــی« بــرای مرتفــع 

ــرژی« وجــود  ــت احــداث و ان ــای »صنع ــش ه ســاختن چال
ــد  ــه ج ــرم، ب ــت محت ــت دول ــت ریاس ــذا کافیس ــدارد و ل ن
ــم  ــم ه ــروه دائ ــت، »کارگ ــد فوری ــا قی ــد، ب ــتور فرماین دس
اندیشــی بخــش خصوصــی و دولــت« بــا چارچــوب و نفــرات 
مشــخص و مســئولیت و اختیــار تعریــف شــده تشــکیل و بــا 
ــی از  ــا همدل نقشــه راه مشــخص، دســت در دســت هــم و ب
ــج از  ــج راه کارهــای منت ــه تدری آســیب شناســی شــروع و ب

ــد.  ــکار بندن ــه را ب دانــش و تجرب
محیــط  و  انــرژی  »کمیســیون  و   »APEC »انجمــن 
ــر،  ــوق الذک ــه پیشــنهاد ف ــا ارائ ــان ب ــران« همزم زیســت ته
ــه نقشــه راه و ســاختار کارگــروه  جهــت برنامــه ریــزی و ارائ
مذکــور اعــام آمادگــی مــی نمایــد. همچنیــن، ذیــا برخــی 
محورهــای قابــل مذاکــره و گفت وگــوی مشــترک بــا اولویــت 

ــردد: ــی گ ــادآور م را ی
موانــع اجرایــی »مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت 

پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور و آییــن نامــه اجرایــی آن« 
و راهکارهــای بــرون رفــت از آن در شــرایط جــاری

آســیب شناســی تحلیلــی و دالیــل »صــدور قوانیــن دســتوری 
ــری  ــای جلوگی ــاعه« و راهکاره ــق الس ــه و خل ــدون مطالع ب

ــی آن  قانون
تحقیــق و آســیب شناســی اشــکاالت و ابهامــات »تنظیــم بازار 
ــد  ــی و هدفمن ــای صنعت ــش ه ــاً در بخ ــتوری« خصوص دس
ســازی و نــگاه سیســتماتیک و دانــش بنیــان بــه ایــن مهــم

ــکان  ــات و روش هــای مناســب و ام ــق و بررســی امکان تحقی
ــه تســهیات و حمایــت هــای دولــت از »صنعــت  پذیــر »ارائ

ــرژی« احــداث و ان
روش هــای اســتفاده حداکثــری از »ظرفیــت هــای بالفعــل و 

بالقــوه بخــش خصوصــی«
تفکیــک و شــفاف ســازی تعاریــف »بخــش دولتــی و عمومــی، 

نیمــه دولتــی هــا و خصوصــی هــای واقعــی« 
»تعریــف شــفاف تولیــد« و بــه روز رســانی آن در حــوزه 
ــل تامــل  ــرادات قاب ــه ای ــگاه ب ــا ن ــرژی ب صنعــت احــداث و ان
پیمانــکاران و مشــاوران طــرح/ پــروژه هــای صنعــت احــداث 

ــرژی  و ان
ــا  ــراردادی کرون ــی - ق ــرات مال ــه اث ــگاه کان و یکپارچــه ب ن
ویــروس بــا اســتفاده از تجربیــات و کار مشــترک انجــام 
پذیرفتــه و آینــده نگــری واقعــی و پیشــگیری و یــا بــه 
ــرژی ــت و ان ــگاه صنع ــی از ن ــرات منف ــاندن اث ــل رس حداق

ــی  ــدم یکپارچگ ــا ع ــه ب ــق در رابط ــی و تحقی ــیب شناس آس
ــرو، صمــت، اقتصــاد و ســازمان  ــت، نی ــای نف ــه ه وزارت خان

ــی ــات صنعت ــوزه تصمیم ــه در ح ــه و بودج برنام

 بـه  قلم مهندس فــرزاد کــرمانی
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در بخش در بخش 
خصوصیخصوصی

ــه  ــی ب الزم اســت در ابتــدای ایــن نوشــتار اشــاراتی اجمال
ــل در دو دهــه  ــی کشــور حداق ــش خصوص جایــگاه بخ
گذشــته نظــری افکنــده شــود. نگارنــده معتقــد اســت کــه 
ــی در  ــق ایران ــد و الی ــان توانمن ــان، کارشناس ورود مهندس
فضــای پــروژه هــای داخلــی و خصوصــا پــس از ان حضــور 
در پــروژه هــای فرامــرزی بصــورت مقتدارنــه حداقــل 
ــه آن  ــه محــدود ب ــه شــرایط ذیــل )ن ــا توجــه ب بایســتی ب

ــرد: هــا( صــورت گی
نــگاه آگاهانــه و روشــن بــه قوانیــن و ضوابــط جــاری کشــور 
در فضــای کســب و کار بخــش خصوصــی کــه بعــدا در ایــن 

نوشــتار بــه ان اشــاره اجمالــی خواهــد شــد. 
خصوصــا  اســامی  جمهــوری  نظــام  در  دولتمــردان 
مســئوالن بخــش قــوه مجریــه در کشــور بواقــع و عمــا بــه 
ــه امــر خصوصــی  ــر ب ــگاه بخــش خصوصــی و مهــم ت جای
ــاد  ــوف و اعتق ــور وق ــب و کار کش ــای کس ــازی در فض س
ــه نظــارت و  ــا مســئولیت خــود را ب ــد و تنه حاصــل نماین
ــر اجــرای پــروژه هــا متمرکــز نمــوده و خــود را  کنتــرل ب
ــری و  ــه جــد از تصــدی گ ــد و ب ــد بدانن ــه ان مقی ــا ب تنه
ورود بــه اجــرای پــروژه هــا توســط بخــش دولتــی و کلیــه 
ــی در  ــای مســتقیم و غیرمســتقیم بخــش دولت وابســته ه

ــود. ــاب ش ــی اجتن ــش خصوص ــب و کار بخ ــای کس فض
الزامــا در کشــور مــا بایســتی همچــون کشــورهای مشــابه 
ــای  ــه فض ــی در عرص ــن الملل ــق بی ــارب موف ــر از تج دیگ
کســب و کار در همــه ابعــاد اســتفاده شــود و بــه قــول مثــل 
معــروف چــرخ چــاه را مجــددا اختــراع ننماییــم و ببینیــم 
ــرفته  ــی و نوپیش ــورهای نوصنعت ــل کش ــن دلی ــه کدامی ب
جهانــی همچــون کشــور کــره جنوبــی،  چیــن، هنــد، برزیل 
ــگ  ــه فرهن ــک ب ــلمان و نزدی ــورهای مس ــی از کش و بعض
ــرعت  ــا س ــزی ب ــه و مال ــون ترکی ــامی همچ ــنن اس و س
ــی  ــای کســب و کار جهان ــه بازاره ــی و ورود ب ــدارج ترق م

ــد.  را درنوردیدن
کشــورهای پیــش گفتــه نوصنعتــی از کــدام ابــزار و 
الگوهــای مدیریتــی و صنعتــی در بــازار پرتنــش و پررقابــت 
ــی  ــا چــه طــول زمان ــه ب ــی و البت ــن الملل کســب و کار بی
ــی  ــب م ــه ترتی ــه چ ــا ب ــخصا م ــد؟ و مش ــتفاده نمودن اس
الگوهــا و Best Practice هــا بــه  ایــن  از  توانیــم 
درســتی اســتفاده نمــوده و بــه آن هــا ورود نماییــم؟ و اگــر 
تاکنــون بــه ایــن عرصــه قــدم نگذاشــته ایــم بــه کدامیــن 

ــل اســت؟  دلی
ــد  ــا فاق ــه عموم ــی ک ــه نوصنعت ــش گفت ــورهای پی کش

ــر و روی  ــع زی ــش مناب ــدادادی در بخ ــای خ ــیل ه پتانس
ــی را  ــن توفیقات ــون چنی ــرا اکن ــتند چ ــا هس ــن و دری زمی
حاصــل نمودنــد؟ و ایــن در حالتــی اســت کــه مــا با داشــتن 
ــیمی،  ــت، گاز و پتروش ــزرگ نف ــم ب ــای عظی ــیل ه پتانس
ــوزه  ــی در ح ــاالی آب و خاک ــای ب ــدی ه ــادن، توانمن مع
ــروی انســانی متخصــص و  ــاالی نی ــدی ب کشــاورزی توانمن
ــو  ــت ژئ ــن در موقعی ــرار گرفت ــا ق ــر ب ــم ت کارشــناس و مه
ــت  ــیر درس ــن در مس ــه و همچنی ــک در منطق ــی تکنی پل
ــته  ــون نتوانس ــرا تاکن ــه ای چ ــادی منطق ــت اقتص موقعی
ــداد  ــم و در اع ــب نمایی ــل الزم را کس ــات کام ــن توفیق ای

ــم؟ ــرار بگیری ــورهای G20 ق کش
ــا چــرا بعــد از متجــاوز از 108 ســال از شــروع عملیــات  م
ــه بازارهــای بیــن المللــی و مهــم  اســتخراج نفــت و ورود ب
تــر بــه عنــوان یکــی از داراتریــن ذخایــر نفــت و گاز جهــان 
نتوانســتیم مدیریــت اجــرای پــروژه هــای خــود را در 
ــن  ــم و در ای ــت گیری ــل در دس ــور کام ــت بط ــت نف صنع
عرصــه بــه عنــوان یکــی از صادرکننــدگان صــدور خدمــات 
 Engineering / هــای  بخــش  در  مهندســی  فنــی 
 Best بــه عنــوان یــک know – How / Science
practice قــد علــم نماییــم و بــه واقــع از خــام فروشــی 
از منابــع زیرزمینــی مــن جملــه نفــت خــودداری نماییــم؟

 البتــه بایســتی اذعــان نماییــم کــه بعــد از انقــاب 
اســامی و بــا بــاز شــدن فضــای بهتــر بــرای ورود و حضــور 
مهندســان ایرانــی در بخــش هــای مختلــف صنعــت احــداث 
مــن جملــه صنعــت نفــت توفیقــات بســیار ارزنــده در ایــن 
حــوزه بدســت آوردیــم کــه بــرای رســیدن بــه مطلــوب، راه 

ــود. ــی در پیــش خواهــد ب طوالن
عمــر ورود مهندســان ایرانــی بــه پــروژه هــای کان آب در 
کشــور مــا خصوصــا در بخــش سدســازی بســیار کوتــاه و بــه 
ــی  ــن در حالت ــردد. ای ــی گ ــیدی برم اواســط 1360 خورش
اســت کــه مهندســین مشــاور توانســته انــد در ســال هــای 
گذشــته در تــراز مهندســین مشــاور بیــن المللــی در پــروژه 
ــدت  ــن م ــازی در ای ــي و سدس ــت آب و برق  آب ــای صنع   ه
ــان  ــود را در جه ــه و ورود خ ــرار گرفت ــد ق ــدان بلن ــه چن ن
بــا شــرایط بســیار مشــکل و رقابتــی کــه شــاخص  ترین آن 
توســعه نیــروگاه بزرگتریــن ســد جهــان یعنــي ســد تاربــا 

ــد. ــم نمای ــد عل در پاکســتان مي  باشــد ثبــت نمــوده و ق
مهندســان و کارشناســان مــا پــس از انقــاب اســامی 
ــکان ورود  ــدن ام ــاز ش ــا ب ــه و ب ــس از 4 ده ــا پ و خصوص
ــرای بدســت گرفتــن اجــرای پــروژه هــا و حــذف  آن هــا ب

شــرایطی کــه بعضــا قبــل از انقــاب حاکــم بــر فضــای کار 
ــا در  ــروژه ه ــل اجــرای پ ــکار کام ــود، )ابت ــا مهندســان ب م
ــود(، توانســتند بدرســتی بدرخشــند و  ــان ب دســت خارجی
ــا  ــه آن ه ــت ب ــام و دول ــت نظ ــر وق ــه ه ــد ک ــان دادن نش
اعتمــاد نماینــد، قادرنــد خــود کارخــود را بــه دســت گیرنــد 
و نیــاز بــه خارجیــان نخواهنــد داشــت. امــروزه مهندســان و 
کارشناســان مــا در صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی، معــدن، 
ســاختمان، راه و تونــل، آب و سدســازی در چنیــن موقعیتی 
در جهــان قــرار داریــم کــه حــرف بــرای گفتــن داریــم و اگر 
ــا  ــد م ــی باش ــش خصوص ــام از بخ ــت و نظ ــتیبانی دول پش

مــی توانیــم. 
نگارنــده مقالــه بــه جــد و پــس از گذشــت بیش از 50 ســال 
تجربــه و فکــر کــردن در فضــای کاری در حرفــه مهندســی 
ــا  ــق ی ــرای توفی ــده ب ــا کنن ــت پاســخ اغن ــال دریاف ــه دنب ب
عــدم توفیــق مهندســان ایرانــی در پاســخ بــه چالــش هــای 

فــوق الذکــر یــا چالــش هــای ایــن چنینــی اســت.

نگاه اجمالی به توانمندسازی بخش خصوصی در قوانین باالدستی: 
الزم بــه تاکیــد و یــادآوری اســت کــه جایــگاه بخــش 
ــرای  خصوصــی در قالــب قوانیــن موجــود باالدســتی کــه ب
حضــور مقتدارنــه بخــش خصوصــی در فضــای کســب و کار 
ــل عمــل توســط طــرف  ــی بســیار روشــن و قاب ــن الملل بی
ــن،  ــه قوانی ــد. کلی ــی باش ــت م ــی دول ــل یعن ــای مقاب ه
مقــررات و دســتورالعمل هــای فــوق الذکــر در مــورد تثبیت 
جایــگاه بخــش خصوصــی در کشــور از شــروع انقــاب و بــا 
تنفیــذ اصــل44 قانــون اساســی جمهــوری اســامی تاکنــون 
روبــه جلــو قــدم برداشــته اســت کــه در ایــن بخــش بخشــی 
ــن  ــواد ای ــی از م ــتی و بعض ــم باالدس ــن مه ــن قوانی از ای

ــه اجمــال اشــاره مــی شــود. ــون ب قان

ــون  ــل 44 قان ــرای اص ــون اج ــی، قان ــون اساس ــل 44 قان اص
ــق  ــران در اف ــامی ای ــوری اس ــداز جمه ــم ان ــند چش ــی، س اساس

ــی : ــری شمس ــال 1404 هج س
ــام  ــده مق ــد ش ــوب و تایی ــوق مص ــدارک ف ــناد و م در اس
ــرای دســتیابی و حضــور روشــن بخــش  ــری ب معظــم رهب
ــداز ســال 1404 و همچنیــن  ــا افــق چشــم ان خصوصــی ت
محــدود نمــودن و خــروج تدریجــی بخــش دولتــی و 
ــازار کســب و کار  ــه بخــش دولتــی از ب نهادهــای وابســته ب
تاکیــدات و الزامــات ذیــل )نــه محــدود بــه آن هــا( نوشــته 

ــد  ــه بع ــه درصفح شــده اســت:   ادام
 به قلم محمدرضا طبیب زاده نوری
 عضو هیئت مدیره انجمن اپک
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ادامه از صفحه قبل
ــم و  ــد عل ــا در تولی ــش پیشــرفته توان * برخــورداری از دان

ــاوری. فن
* دســت یافتــن بــه جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی و 

فنــاوری در ســطح منطقــه.
اقتصــاد کشــور در ســطح  پذیــری  رقابــت  * تحقــق 

خارجــی. و  داخلــی  بازارهــای 
ــادرات  ــعه ص ــرای توس ــی ب ــاز و کار انگیزش ــاد س * ایج
نفتــی و رفــع موانــع تولیــد قابــل رقابــت در عرصــه 

بازارهــای جهانــی.

اباغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور:
در ایــن ســند مهــم نظــرات و دیــدگاه هــای مقــام معظــم 
ــعه  ــم توس ــه شش ــفافیت در برنام ــت ش ــه جه ــری ب رهب

ــامی در  ــوری اس ــرم جمه ــس محت ــه ریی ــور ب کش
ــور  ــه ام ــف از جمل ــای مختل ــوزه ه ح

فنــاوری،  امــور  اقتصــادی، 
اطاعــات،  و  ارتباطــات 

ــور  ــی، ام ــور اجتماع ام
دفاعــی و امنیتــی، 

سیاســت  امــور 
ــی،  ــای خارج ه
ــی  ــور حقوق ام
قضایــی،  و 
ر  مــو ا
 ، هنگــی فر
ــم،  ــور عل ام
ی  ر و فنــا
نــوآوری  و 

ابــاغ شــده 
ــم  ــه اه ــه ب ک

مــوارد از آن هــا 
کــه بــه نحــوی 

ــث  ــه بح ــذار ب اثرگ
ــه مــی باشــد  ایــن مقال

ــده  ــاره ش ــت وار اش فهرس
اســت:

فضــای  مســتمر  بهبــود 
ــی و  ــاختار رقابت ــت س ــب وکار و تقوی کس

بازارهــا. رقابت پذیــری 
ــه نفــت و گاز و درآمدهــای حاصــل  ــگاه ب ــر ن تغیی
از آن از منبــع تأمیــن بودجــه ی عمومــی بــه منابــع 

ــادی ــده ی اقتص ــرمایه های زاین ــی و س مال
غیردولتــی  شــرکت های  تأســیس  از  حمایــت 
بــرای ســرمایه گذاری در فعالیت هــای اکتشــاف 
ــن  ــعه ی میادی ــرداری و توس ــت(، بهره ب ــه مالکی )ن
ــترک در  ــن مش ــژه میادی ــور به وی ــت و گاز کش نف

ــل ۴۴. ــی اص ــت های کل ــوب سیاس چارچ
مجــددا در ایــن دســتورالعمل تاکیــدات معظــم لــه 
اشــاره مســتقیم بــه بهبــود وضعیــت صنعــت نفــت 
ــن  ــاال( و همچنی ــای 3 و ۴و ۵ ب ــور )در بنده کش
اشــاره مســتقیم بــه قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
کســب و کار منتشــره ســال 13۹۰ گردیــده اســت.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:
24 محــور اشــاره شــده مقــام معظــم 
محورهــای  خصوصــا  و  رهبــری 
اشــاره شــده ذیــل دال بــر 
بــرای  شــرایط  حداقــل 
ــب  ــای کس ــاد فض ایج
همــه  در  کار  و 
هــای  بخــش 
ــا  ــور خصوص کش
بخــش  در 
را  خصوصــی 

رد: ا د
بســتر  الــف( 
ســازی بــرای 
ایجــاد تولیــد 
فضــای  در 
ــا  ــب و کار ب کس
ــه اقتصــاد  ــه ب تکی
و  بنیــان  دانــش 
ــی  ــت ارکان اجرای تقوی
خصوصــا  کشــور  در 
تاکیــد بــه فضــای بخــش 
ــر  ــه ب ــم ل ــه معظ ــی. چ خصوص
ــی و در  ــون اساس ــاده 44 قان ــاس م اس
پــی آن در اجــرای قانــون اصــل 44 قانــون اساســی 

و ســند چشــم انــداز نظــام تــا افــق ســال 1404 را تبییــن 
ــدی  ــه توانمن ــون اشــاره ب ــن مت ــام ای ــه در تم ــد ک فرمودن
ــرای  ــع ب ــوع ایجــاد مان بخــش خصوصــی و احــراز از هــر ن

ایــن اهــداف بــوده اســت. 
ب( تاکیــد بــه شــفاف ســازی و ســالم ســازی روابــط 
ــوزه  ــاد زا در ح ــرایط فس ــذف ش ــور ح ــه منظ ــادی ب اقتص
هــای پولــی و تجــاری و اصــوال هــر عاملــی کــه در فضــای 
ــر  ــورد اث ــن م ــون تجــاری کشــور در ای کســب وکار در قان

ــی باشــد. ــذار م گ

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران:
در بنــد ب مــاده 214 قانــون فــوق الذکــر روش هــای ورود 
ــن  ــا آورد و تامی ــا ب ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ــکاران ب پیمان
ــل پیــش بینــی شــده اســت:  ــه صــورت ذی ــی ب ــع مال مناب
روش هــاي اجرایــی مناســب از قبیــل »تأمیــن منابــع مالی، 
ســاخت، بهــره بــرداري و واگــذاري، طــرح و ســاخت کلیــد 
در دســت، مشــارکت بخــش عمومــی خصوصــی ، ســاخت ، 
بهــره بــرداری و مالکیــت« را بــا پیــش بینــی تضمیــن هــای 

کافــی بــه کار گیــرد. )نقــل از متــن( 
توضیــح: تاکیــدات فــوق الذکــر بــه نحــوی دیگــر در قانــون 
ــرار  ــورد توجــه ق ــه ســال 1396 م ــاده 34 مصوب احــکام م

گرفتــه اســت. 

قوانین بودجه سالیانه کشور:
از ســال 1391 در قوانیــن بودجــه ســالیانه کشــور بــا نــگاه 
ــه موضــوع بنــد ب مــاده 214 قانــون برنامــه پنــج ســاله  ب
پنجــم توســعه روش هایــی تعبیــه گردیــد کــه در قوانیــن 
بودجــه ســال 1391و 1392 )مــواد 90 و 102( تامیــن 
ــاد  ــب ایج ــکاران و در قال ــده پیمان ــه عه ــی ب ــع مال مناب

ــد. ــروژه محــول گردی شــرکت پ
ــدن  ــی ش ــده در اجرای ــکات عدی ــود مش ــت وج ــه عل  ب
مــوارد فــوق الذکــر، در مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال 
1393 اقــدام بــه درج بنــد ق )تبصــره 2( بــا تخصیــص 100 
میلیــارد دالر از منابــع ارزی کشــور و در اختیــار قــرار دادن 

ــه وزارت نفــت گردیــد. آن ب
ــر و  ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان در م
ارتقــای نظــام مالــی کشــور ســال 1394 و در جهــت اجرایی 
و پیگیــری بنــد ق ردیــف فــوق کــه کلیــه وزارتخانــه هــا بــه 
ویــژه وزارت نفــت و نیــرو ســاالنه تــا ســقف 100 میلیــارد 
دالر بــه صــورت ارزی توســط اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی 

خارجــی یــا داخلــی بــا اولویــت بخــش هــای خصوصــی یــا 
تعاونــی بــا نــگاه بــه صرفــه جویــی کاهــش هزینــه یــا تولید 
کاال یــا خدمــات، خصوصــا بــرای نفــت، گاز و میادیــن نفتــی 

اقــدام شــود.

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:
قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار مصــوب 
ــوه  ــه ق ــه ب ــس شــواری اســامی اباغی 1390/11/16 مجل
ــرا  ــتی و الزم االج ــون باالدس ــک قان ــوان ی ــه عن ــه ب مجری
ــزام آور اســت و  ــون ال ــه ذینفعــان حاضــر در قان ــرای کلی ب
درخواســت مشــخص بخــش خصوصــی و همــه NGO های 
مرتبــط در ایــن حــوزه عمــل بــه آن توســط همــه مســئوالن 
و ذینفعــان اشــاره و مصــرح در آن مــی باشــند. بــه قــدرت و 
قاطــع تاکیــد مــی شــود کــه قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
ــام  ــگاه نظ ــن ن ــفاف تری ــی از ش ــاید یک ــب و کار ش کس
ــه  ــاح اولی ــی در اص ــگاه خصوص ــه جای ــبت ب ــامی نس اس
ــگاه اصــل 44 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران،  ن
آوردن، تغییــر شــکل ماهــوی جایــگاه بخــش خصوصــی در 
تــراز و هــم ســطح بخــش هــای دولتــی تلقــی مــی شــود. 
در ایــن قانــون در ذیــل بندهــای 2 و 3 بــه بخــش دولتــی 
ــورد  ــا در م ــری ه ــم گی ــه تصمی ــت ک ــوده اس ــف نم تکلی
نظــام اجرایــی پــروژه هــا بــا حضــور بخــش خصوصــی بــوده 
ــورای  ــف ش ــا تعری ــون ب ــن قان ــاده 11 ای ــخصا در م و مش
گفتگــو و بــا حضــور کلیــه اعضــای ذینفــع دولــت جایــگاه 
ــری آن در  ــرای بکارگی ــی ب ــش خصوص ــرات بخ ــام نظ اع
ــوان  ــه عن ــاق ب ــت ات ــت و در حقیق ــل اس ــان مقاب ذینفع

ــده شــده اســت.  پارلمــان بخــش خصوصــی در آن دی

:APEC سوابق انجمن
بایســتی اذعــان نماییــم کــه انجمــن APEC یــک انجمــن 
ــن  ــا در صنعــت احــداث کشــور مــی باشــد، از عمــر ای نوپ
ــن وجــود  ــا ای ــر از دو دهــه گذشــته اســت. ب انجمــن کمت
ــه  ــی وقف ــاش ب ــا ت ــت ب ــته اس ــن APEC توانس انجم
ــره  ــت مدی ــای هیئ ــت اعض ــا مدیری ــود و بعض ــای خ اعض
ــد در مــورد ایــن  ــل توجــه دســت یاب ــه توفیــق هــای قاب ب
ــه  توفیقــات را در طــول زندگــی ایــن انجمــن مــی تــوان ب

ــل اشــاره کــرد: مــوارد ذی
تــاش بــرای جلــب اعتمــاد دولتمــردان و مســئوالن محترم 
در صنعــت نفــت کشــور. گرچــه از عمــر صنعــت نفــت در 

ایــران   ادامــه درصفحــه بعــد 
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 نزدیــک بــه 108 ســال گذشــته اســت ولــی بــه نظــر مــی 
ــژه  ــگاه وی ــد جای ــی نتوانســته ان رســد کــه مهندســان ایران
ــن  ــت گرفت ــرای بدس ــی ب ــن الملل ــت بی ــت نف ای در صنع
ــن حــوزه را  ــای اقتصــادی و سیاســی در ای ــرم ه ــه اه کلی
ــد. ســوابق شــرکت هــای IOC و E&P در  بدســت بگیرن
ــد  ــروژه هــای صنعــت گاز کشــور در عســلویه کامــا موی پ
ــه مهندســین و کارشناســان ایرانــی  عــدم اعتمــاد دولــت ب

اســت.
ــت قراردادهــای IOC و E&P بــه لحــاظ  ــه ماهی گرچ
بدســت  قبــول ریســک ســرمایه گــذاری هــای کان 
پیمانــکاران خارجــی مــی باشــد و دولــت ایــران نمــی توانــد 
رد مدیریــت آن هــا در بکارگیــری ایرانیــان دخالــت نمایــد 
ولــی منطــق چنیــن حکــم مــی کــرده اســت کــه پیمانــکار 
خارجــی بــرای پاییــن آوردن هزینــه هــای خود از پتانســیل 
ــه  ــکاران ب ــن پیمان ــی ای هــای داخلــی اســتفاده نماینــد ول
ــی  ــاز 1 جنوب ــدای ف ــره ای از ابت ــکاران ک ــت پیمان مدیری

ــد.  اســتفاده کردن
گرچــه پیمانــکاران کــره ای از ابتــدا از خیــل عظیــم 
ــی در  ــد ول ــغ نکردن ــره ای دری ــربازان و بازنشســتگان ک س
ــا  ــتند کام ــان توانس ــا ایرانی ــته عم ــه گذش ــول دو ده ط
ــی را  ــکاران خارج ــه و پیمان ــراد را گرفت ــن اف ــگاه ای جای
ــد. ــی نماین ــای داخل ــیل ه ــتفاده از پتانس ــه اس ــور ب مجب
ــزرگ صنعتــی و  ــروژه هــای ب ــا پ مهندســین مــا از ابتــدا ب
ــرم هــای بیــن المللــی فاصلــه جــدی داشــتند  ــا ن نفتــی ب
ولــی بــه واقــع تــاش وافــر نمودنــد کــه خــود را بــه ســطح 
ــر و  ــن اواخ ــانند و در ای ــی برس ــن الملل ــتانداردهای بی اس
پــس از برقــراری تحریــم هــای بســیار جــدی ایــاالت 
ــا  ــان توانســتند ب ــادی( ایرانی ــال 2005 می متحــده )از س
ــت  ــت نف ــان در صنع ــان و مجری ــاد کارفرمای ــب اعتم جل

ــد.  ــه درســتی احصــاء نماین ــود را ب ــگاه خ جای
در قســمت قوانیــن باالدســتی در بنــد 2 فــوق اشــاره شــد 
کــه از ابتــدا جایــگاه بخــش خصوصــی مــن جملــه فعــاالن 
در صنعــت احــداث نظیــر انجمــن APEC در قانــون 
ــر  ــام ب ــئوالن نظ ــی مس ــت ول ــن نداش ــف روش ــا تعری م
ــرای  ــه بایســتی بخــش خصوصــی ب ــاور رســیدند ک ــن ب ای
ســاخت و ســاز کشــور آمــاده شــود کــه تجلــی ایــن امــر در 
دســتورالعمل اباغــی مقــام معظــم رهبــری بــرای رســیدن 

ــوده اســت.  ــق ســال 1404 ب ــه اف ب

متاســفانه بایســتی اذعــان نماییــم کــه بــا توجــه بــه ماهیت 
دولتــی بــودن نظــام اداری کشــور و داشــتن کلیــه اختیارات 
ــوه  ــار ق ــوری در اختی ــری و رگوالت ــدی گ ــی، تص حاکمیت
مجریــه هیــچ وقــت بطــور واقعــی جایگاهــی بــرای بخــش 
خصوصــی قائــل نشــده اســت و همــواره بخــش خصوصــی 
را رقیــب خــود تلقــی نمــوده و موضــوع خصوصــی ســازی 
تــا افــق ســال 1404 را نیــز کــه چنــد ســال محــدودی از 
ــن  ــد. در ای ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــده کا ب ــی مان آن باق
ــور  ــمی کش ــات رس ــول مقام ــاس قب ــر اس ــاید ب ــه ش فاصل
زیــر 10% امــر خصوصــی ســازی انجــام شــده باشــد و در 
بقیــه بخــش خصوصــی مواجــه بــا رشــد بــی قاعــده شــرکت 
هــای خصولتــی )بــا ماهیــت دولتــی( و شــرکت هــای غیــر 

خصوصــی مواجــه بــوده اســت. 
ــا متجــاوز از 280 شــرکت  انجمــن APEC هــم اکنــون ب
ــا انجــام  ــل ب ــنایی کام ــی و آش ــای نفت ــروژه ه ــال در پ فع
پــروژه هــای EPC / GC / PPP / Buy back در 
ــتی  ــن دس ــتی و پایی ــان دس ــتی، می ــای باالدس ــروژه ه پ
ــن  ــت گرفت ــرای بدس ــدی را ب ــن توانمن ــت ای ــت نف صنع
ــع از  ــل مان ــا مشــکات ذی ــای کشــور دارد. منته ــروژه ه پ
ــای کشــور  ــروژه ه ــن APEC در پ ــی انجم ــت واقع حرک

مــی باشــد:
بــه علــت تحریــم تبــادالت مالــی در بــازار پــول و ســرمایه 
میســر نیســت و بخــش دولتــی قــادر نیســت اعتبــار 
ــی  ــدا خارج ــا مب ــکاران ب ــع پیمان ــه نف ــنادی، ارزی ب اس

ــد.  ــاح نمای افتت
ایــران از نظــر داشــتن درجــه اعتبــار بیــن المللــی در 
ــتفاده از  ــا اس ــت و عم ــان نیس ــورهای جه ــت کش فهرس
بــازار پــول و ســرمایه توســط ایرانیــان پذیرفتــه نمــی شــود. 
هزینــه ضمانتنامــه هــای پیمانــکاران ایرانــی در پــروژه هــای 
ــرای صــدور خدمــات فنــی  منطقــه ای و فــرا منطقــه ای ب
مهندســی بســیار باالتــر از نــرم بیــن المللــی اســت و قــدرت 

رقابــت بــرای پیمانــکاران ایرانــی ســلب شــده اســت. 
بــه علــت شــرایط خــاص ایــران دعــوت از پیمانــکاران ایرانی 
ــل  ــه حداق ــرا منطقــه ای ب ــروژه هــای منطقــه ای و ف در پ
ــه  ــد ک ــی توانمن ــکاران ایران ــی پیمان ممکــن رســیده و حت
اجــرای پــروژه هــای بــزرگ در ســوابق آن هــا ثبــت شــده 
ــدون  ــکاران دســت دوم و ســوم و ب ــوان پیمان ــه عن ــا ب تنه
ــکار  ــی CIS ب ــی در کشــورهای آفریقای اصلیــت خــود حت

گرفتــه مــی شــوند. 
اعضــای انجمــن APEC در پــروژه هــای داخلــی صنعــت 

نفــت دچــار مشــکاتی مــی باشــند بدیــن معنــی که پــروژه 
هــا ارزی، ریالــی، ارزی / ریالــی نیــاز بــه ارز خارجــی اســت.

در قراردادهــای نفتــی گرچــه در شــرایط حــال از ارز 
خارجــی یــاد مــی شــود ولــی پرداخــت هــا بصــورت ریالــی 
ــکات  ــار مش ــروژه دچ ــرای پ ــکار در اج ــذا پیمان ــت. ل اس

ــود.  ــی ش ــده م عدی
ــن اســت  ــا ای ــروژه ه ــن مشــکات در اجــرای پ از بزرگتری
کــه وظیفــه تامیــن منابــع مالــی بــه علــت عــدم توانمنــدی 
دولــت در تامیــن مالــی بــه عهــده پیمانــکار گذاشــته شــده 
و ایــن درحالتــی اســت کــه شــرایط الزم بــرای تامیــن مالــی 
ــی  ــای داخل ــروژه ه ــورد پ ــی در م ــکاران حت توســط پیمان
ــه دالیــل  ــر نبــوده و ب ــازار پــول و ســرمایه امــکان پذی از ب
ــد  ــی توانن ــن APEC نم ــو انجم ــکاران عض ــی پیمان اول
ــرای تامیــن مالــی دسترســی  ــه بازارهــای بیــن المللــی ب ب

داشــته باشــند. 
بــه علــت انباشــت ســرمایه در دســت شــرکت هــای دولتــی 
ــرای  ــی ب ــع مال ــن مناب ــول تامی ــا قب ــا ب ــرکت ه ــن ش ای
ــا اعضــای انجمــن  ــر ب ــت بســیار نابراب ــا وارد رقاب ــروژه ه پ
ــت ســیزدهم نیــز  ــن نمــود در دول ــد و ای APEC گردیدن

ــر مــی باشــد. عیــان ت
ــی رســد  ــر بنظــر م ــوق الذک ــه توضیحــات ف ــت ب ــا عنای ب
ــد  ــن رون ــا همی ــه ب ــی چنانچ ــش خصوص ــای بخ ــق بق اف
ادامــه یافتــه و دولــت و نظــام فکــر عاجلــی بــرای پایــداری 
بخــش خصوصــی نبیننــد بــا مشــکات جــدی مواجــه شــده 
و بــه تحلیــل ایــن شــرکت هــا و خــروج کارشناســان زبــده 
ــازار  از فضــای صنعــت نفــت باالجبــار و خــروج آن هــا از ب
ایــران و جــذب در کشــورهای دیگــر خواهــد بــود کــه مــی 

توانــد فاجعــه ای بــرای مهندســی کشــور تلقــی شــود. 

:APEC درخواست های انجمن
ــتیبانی  ــه پش ــرم ب ــاز مب ــد نی ــه ج ــی ب ــش خصوص بخ
ــته و  ــه داش ــه و قضایی ــه، مجری ــوه مقنن ــه ق ــام و س نظ
ــاره  ــی و اش ــده قانون ــته ش ــای بس ــودن درب ه ــاز نم ــا ب ب
ــام  ــد شــده توســط مق ــن روشــن باالدســتی تایی ــه قوانی ب
ــش  ــب و کار بخ ــای کس ــهیل فض ــری در تس ــم رهب معظ
خصوصــی اول در صحنــه اجــرای پــروژه هــای داخلــی بــه 
عنــوان ایجــاد بســترهای اصلــی و دوم در پــی آن توفیقــات 
ــه  ــتدعا دارد ک ــت و اس ــی درخواس ــن الملل ــای بی در فض
ــر  ــوق الذک ــده ف ــاره ش ــاری اش ــن ج ــه قوانی ــتناد ب ــا اس ب
درب را بــرای فعالیــت هرچــه بیشــتر بخــش خصوصــی بــاز 

نماینــد و وظیفــه خــود را در قالــب حاکمیــت نظــام تنهــا 
بــه نظــارت و کنتــرل بــر عملکــرد بخــش خصوصــی بســنده 
ــروژه  ــرای اجــرای پ نمــوده و دســت بخــش خصوصــی را ب
هــا و رســیدن بــه نیــات کامــل مقــام معظــم رهبــری بــرای 

ــد. ــاز بگذارن ــق ســال 1404 ب ــه اف دســتیابی ب
در ســه دهــه گذشــته بخــش خصوصــی بــه راحتــی 
ــت  ــای صنع ــته ه ــوم رش ــود را در عم ــای خ ــدی ه توانمن
احــداث خصوصــا در دو بخــش بــزرگ و کان کشــور 
ــت  ــیمی و صنع ــت، گاز و پتروش ــت نف ــه صنع ــن جمل م
سدســازی بــه روشــنی نشــان دهــد. مــا از دولتمــردان مــی 
خواهیــم مســیر راه ورود کشــورمان بــه صحنــه هــای بیــن 
المللــی )Road Map( بــرای ورود بــه جرگــه کشــورهای 
صنعتــی G20 الگــو را بــرای ادامــه مســیر مشــخص و ارائــه 
نمایــد. نگارنــده الگــوی کشــور کــره جنوبــی را بــا شــناخت 
ــرد  ــور در عملک ــان کش ــین و کارشناس ــی از مهندس طوالن
ــک  ــوان ی ــه عن ــران را ب ــی ای ــروژه هــای داخل ــا در پ آن ه
الگــوی موفــق پیشــنهاد مــی نمایــم. از ایــن الگــو بــا بومــی 
ســازی آن از منظــر مســائل فرهنگــی و قوانیــن باالدســتی 

ــت. ــج را گرف ــن نتای ــوان بهتری مــی ت
ــده  ــه آین ــت ورود ب ــن دوس ــان وط ــا ایرانی ــه م آرزوی هم
روشــن و درخشــان بــرای کشــور عزیزمــان ایــران اســامی 
اســت. ایــن آرزو دســت یافتنــی اســت و نگارنــده اعتقــاد بــه 
ــا پشــتیبانی دولــت و  تحقیــق دیــدگاه هــای فــوق البتــه ب
همــت همــه مســئولین دارد. بــه امیــد روزهــای روشــن تــر 
بــرای فضــای کســب و کار بخــش خصوصــی و ایجــاد آینــده 

بهتــر بــرای فرزنــدان ســرزمین مــا. 

بخش خصوصی می تواند، به ما اعتماد کنید. 
محمدرضا طبیب زاده نوری،
 عضو هیئت مدیره انجمن اپک

ادامه از صفحه قبل
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بــر اســاس دعــوت قبلــی دبیرخانــه گــروه 5 تشــکل جلســه 
ــکل  ــای 5 تش ــور اعض ــا حض ــورخ 1400/07/19 ب ای در م
ــدس  ــدی، مهن ــدس احم ــدس زاده، مهن ــر مق ــان دکت آقای
ــب زاده در  ــدس طبی ــیفی و مهن ــر س ــری، دکت ــیخ اکب ش
ــد.  ــکیل گردی ــتور تش ــان پاس ــی خیاب ــالن رجای ــل س مح
درخواســت گــروه 5 تشــکل از آقــای دکتــر شــیرکوند 
انعــکاس مشــکات و معضــات 5 تشــکل در صنعــت احداث 
ــر  ــای دکت ــیزدهم آق ــت س ــه دول ــام ب ــرای اع ــور ب کش
ــه عنــوان اولیــن ســخنران ابتــدا  ــب ب ــود. اینجان رئیســی ب
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــن APEC ب ــی انجم ــن معرف ضم
انجمــن شــاغل در پــروژه هــای نفــت و گاز در پــروژه هــای 
باالدســتی و پاییــن دســتی بــه صــورت تفصیــل و نزدیــک 
ــش هــای صنعــت نفــت کشــور در  ــه چال ــه 20 دقیقــه ب ب
ــاختاری در 11  ــرون س ــاختاری و ب ــای درون س ــوزه ه ح
محــور اشــاره نمــودم کــه ایــن محورهــا ذیــا تقدیــم شــده 

اســت. 
ــه از  ــد ک ــام نمودن ــیرکوند اع ــر ش ــای دکت ــت آق در نهای
ــت  ــاً از دول ــکل تمام ــدگان، 5 تش ــت نماین ــدای صحب ابت
ــد،  ــی دهن ــا را نم ــای آن ه ــته ه ــه خواس ــد ک ــه دارن گل
دولــت نبایــد خواســته هــای آن هــا را بدهــد آن هــا بایــد 
مطالبــه گــر باشــند و چــرا تــا حــال مطالبــه ننمــوده ایــد؟ 
ــه  ــودم ک ــام نم ــب اع ــدگاه اینجان ــن دی ــه ای ــخ ب در پاس
ــول نفــت در  ــی، پ ــا دولت ــک سیســتم کام ــا ی سیســتم م
اختیــار دولــت، تقســیم پــروژه هــا دســت دولــت و دولــت 
در عمــل همــه کاره اســت و 3 محــور حاکمیتــی، تصــدی 
ــا  ــد. م ــی نمای ــک نم ــت تفکی ــوری را دول ــری و رگوالت گ
قانــون بهبــود مســتمر کســب و کار داریــم ولــی دولــت بــه 
ــل  ــد و بخــش خصوصــی منفع ــا توجــه نمــی کن حــرف م
اســت. مــا بارهــا و بارهــا خواســته هــای خــود را از دولــت 
ــا  طلــب نمــوده ایــم ولــی شــما بهتــر از مــا واقفیــد کــه ب
ــی در  ــش خصوص ــگاه بخ ــا جای ــا عم ــی ه ورود خصولت

حــال بســته شــدن مــی باشــد.

محورهای مورد بحث: 
ــل  ــه اص ــگاه ب ــون ن ــتی همچ ــن باالدس ــه قوانی ــگاه ب 1( ن
44 قانــون اساســی، نــگاه بــه اجــرای سیاســت هــای اصــل 
ــامل  ــی ش ــش خصوص ــگاه بخ ــن جای ــورد تعیی 44، در م

دســتورالعمل مقــام معظــم رهبــری تــا چشــم انــداز ســال 
1404، قانــون اقتصــاد مقاومتــی، قوانیــن 5 ســاله مختلــف 

ــط کســب و کار  ــود مســتمر محی ــون بهب و باالخــره قان
ــیار  ــد بس ــازی و رش ــی س ــق در خصوص ــدم توفی 1-1 ع
فزاینــده شــرکت هــای خصولتــی )نــه دولتــی نــه خصوصی( 
و عــدم توفیــق دولــت در دســتیابی بــه ســند چشــم انــداز 
تــا افــق ســال 1404 بــه منظــور خصوصــی ســازی در تمــام 

ابعــاد جامعــه
ــاس  ــر اس ــور ب ــی کش ــی اجرای ــام فن ــه نظ ــگاه ب 1-2 ن
مــاده 34 قانــون دائمــی احــکام در صنعــت احــداث و 
انــرژی و صنعــت نفــت کشــور در کارهــای باالدســتی، میــان 
دســتی و پاییــن دســتی بــرای اجــرای پــروژه هــا بصــورت 
 Developer/IOC/E&P/BuyBack/Profit

Sharing/EPCF/EPC در صنعــت نفــت کشــور

2( تامیــن منابــع مالــی بــرای پــروژه هــای صنعــت احــداث 
از بــازار پــول و ســرمایه

2-1 نــگاه بــه احالــه نمــودن تعهــدات تامیــن منابــع مالــی 
پــروژه هــا بــه عهــده و تعهــد پیمانــکاران

ــی(  ــی )LC ریال ــار اســنادی ریال ــاح اعتب ــدم افتت 2-2 ع
علیرغــم تمــام تاکیــدات قوانیــن باالدســتی در ســال هــای 

اخیــر 
ــراورده  ــات گازی و ف ــروش گاز میعان ــی و ف 2-3 بازاریاب

ــی  ــای نفت ه
2-4 اســتفاده از انــواع اوراق قرضــه در مقابــل تامیــن 

ــی  ــع مال مناب
2-5 نیــاز بــه تامیــن ارز خارجــی بــرای تامیــن کاالهــای 

Local Content ســاخت داخــل
2-6 کاهــش پــول ملــی و بــاال رفتــن ارز خارجــی و 
ــواع  ــور در ان ــای کش ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ــرات ان ب تاثی

ــت ــت نف ــاری در صنع ــای ج قرارداده
 AFTF 2-7 حل مشکل

2-8 حل مشکل SWIFT برای انتقال پول 
ــرای  ــی ب ــن الملل ــای بی ــدی ه ــه بن ــوع درج 2-9 موض
ــکاران  ــع پیمان ــامی و بالطب ــوری اس ــت جمه ــور دول حض
ــون  ــی همچ ــن الملل ــای بی ــی در فض ــران ایران و صنعتگ

International credit rating
ــور  ــه منظ ــی ب ــکاران ایران ــتقبال از پیمان ــدم اس 2-10ع
صــدور خدمــات فنــی / مهندســی بــه علــت نداشــتن رتبــه 
بنــدی اعتبــاری بیــن المللــی ایــران و همچنیــن پیمانکاران 

International credit rating ــی ایران

3( همســان ســازی در قراردادهــای صنعــت احــداث کشــور 
بــا لحــاظ نمــودن تقســیم ریســک و مســئولیت بیــن 

ــران  حاض
3-1 عــدم پرداخــت مطالبــات بــه موقــع پیمانــکاران و بــر 

هــم خــوردن گــردش مالــی پیمانــکاران 
3-2 عــدم امــکان دریافــت تضامیــن قــراردادی بــا 
مقایســه نــرخ هــای بیــن المللــی و باالبــودن هزینــه هــای 
ــه  ــن نام ــی کشــور )آیی ــط داخل ــر اســاس ضواب ــه ب مربوط

ــال 94( ــی س ــات دولت ــن معام تضمی

4( ورود بــه دســتورالعمل هــای اجرایــی بهداشــت ایمنــی، 
ــداث  ــت اح ــل در صنع ــد غیرعام ــت و پدافن ــط زیس محی

باالخــص صنعــت نفــت 

ــی، گازی و محصــوالت  ــای نفت ــراورده ه ــی ف 5( جایگزین
ــه جــای نفــت خــام و ورود  ــا ارزش افــزوده ب پتروشــیمی ب

ــه ــم و Condensate در منطق ــت خان ــه Swap نف ب
و  گاز  نفــت،  صنایــع  در  فروشــی  خــام  عــدم   1-5
ــت  ــا مزی ــی ب ــای نفت ــراوده ه ــایی ف ــیمی و شناس پتروش
اقتصــادی و ســوداوری بیشــتر در بازارهــای هــدف در 

همســایه  کشــورهای 

ــت،  ــد )نف ــظ و نگهداشــت تولی ــعه، حف ــاف، توس 6( اکتش
ــن مشــترک ــت میادی ــا اولوی ــات( ب گاز و میعان

7(چالش های تامین تجهیزات داخلی و خارجی 
7-1 مشــکات تامیــن ارز خارجــی بــا توجــه بــه نیازهــای 

بــازار پــول و ســرمایه 
7-2 عــدم امــکان مســتقیم خریــد از منابــع و ســازندگان 
خارجــی از طریــق سیســتم بانکــی کشــور و پرداخــت 

Commissioning fee بیــن بانکــی

8( حضــور پیمانــکاران بیــن المللــی در کارهــای باالدســتی 
صنعــت نفــت E&P/IOC از بــازار ایــران بــه علــت تحریم 
هــای بیــن المللــی در ارتبــاط بــا خــروج آمریــکا از توافــق 

)1+5( و عــدم کارایــی آن

9(قوانیــن جــاری تامیــن اجتماعــی بخشــنامه جدیــد 
1399/12/20 مــورخ   1000/99/12101 شــماره 

10(قوانین مالیاتی

11 (تحقیــق و تحلیــل شــرایط کرونــا در اقتصــاد جهانــی و 
ــه  ــا و ارائ باالخــص اقتصــاد کشــور در شــرایط شــیوع کرون
ــداز در فضــای تغییــرات کســب و کار در شــرایط  چشــم ان

پســا کرونــا 
محمدرضا طبیب زاده 

APEC عضو هیات مدیره انجمن

خالصه مذاکرات جلسه دفتر خالصه مذاکرات جلسه دفتر 
ریاست جمهوری ، پاستور  به ریاست جمهوری ، پاستور  به 

همراه گروه همراه گروه 55 تشکل  تشکل 
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تاریــخ گــزارش: بیســت و چهــارم آبــان 
مــاه 1۴۰۰ )گــزارش شــماره ۰2(

ــه و  ــازمان برنام ــب: س ــت منتخ ــاء هیئ اعض
بودجــه، نظــام فنــی و اجرایــی کشــور )آقایــان 
ــم  ــی و خان ــر و دکترشکیبایـ ــع ف ــر قان دکت
مهنــدس ســقائی( ؛ وزارت نفــت، معاونــت 
مهندســی، نظــام فنــی و اجرایــی )آقایــان 
مهنــدس  و  دکترکـــالی  دکترشــاکری، 
مهندســین  مشــاور،  ؛  نســب(  محمــدی 
مشــاور موننکــو )آقــای مهنــدس جـــاودانی و 
ــش  ــده بخ ــو( ؛ نماین ــدس جورابل ــم مهن خان
ــرژی، انجمــن  خصوصــی صنعــت احــداث و ان
ــرمانی( ــرزاد کـ ــدس فـ ــای مهن APEC )آق

چارچوب ها: اولویت اول، شرایط عمومی 
پیمان

ــترک  ــه مش ــه جلس ــج ب ــه منت خاص
ــن ــیزدهم تدوی س

ــین  ــماره پیش ــه در ش ــور ک ــات؛ همانط کلی
ــه نفــت و توســعه آورده شــد، پــس از  خبرنام
کوشــش هــای بــه انجــام رســیده ی بســیار اما 
مســتقانه، توســط ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــا بازنگــری  کشــور و وزارت نفــت، در رابطــه ب
و بــه روز رســانی نشــریه 5490، نهایتــاً مقــرر 
شــد کــه ایــن مهــم بــا هــدف »هــم افزایــی 

ــه  ــن، ب ــات طرفی ــال تجربی ــش، انتق دان
ــره  ــا به ــترک و ب ــک کار مش ــورت ی ص
ــش  ــای بخ ــت ه ــه ظرفی ــری از هم گی
ــا  ــه اول، ب ــرد. مرحل ــام پذی ــی« انج خصوص
حضــور نماینــدگان کارفرمایــان و کارشناســان 
باتجربــه ایــن حــوزه از تشــکل هــای مختلــف 
بخــش خصوصــی و در 17 جلســه فشــرده در 

ــان رســید. ــه پای طــول  100 روز ب
ــگارش  ــن و ن ــدف تدوی ــا ه ــه دوم، ب مرحل
متــن شــرایط عمومــی پیمــان هــای EPC بــا 
ــاه  ــر نفــرات، از ابتــدای مهرم حضــور محدودت
آغــاز و تاکنــون ادامــه دارد. توضیــح مهــم آن 
کــه بــا نــگاه مســئوالنه و مراقبــت هــای حرفــه 
ــت  ــن، هیچــگاه کیفی ــت تدوی ای اعضــاء هیئ
ــان  ــه همچن ــن روی ــد و ای ــرعت نش ــدای س ف

پابرجاســت.
ــا  ــث؛ ت ــورد بح ــم م ــای مه ــور ه ــی مح برخ
ــه 2/5  ــی 13 جلس ــزارش، ط ــن گ ــخ ای تاری
ســاعته، تــا مــاده 35 پیشــرفت حاصــل شــده 

اســت.
آســیب شناســی گســترده شــرایط تجربه شــده 
ــرژی در طــول  در حــوزه صنعــت احــداث و ان
ــا  ــل مفــاد پیمــان، ب دو دهــه گذشــته و تعدی
توجــه ویــژه بــه قوانیــن بــاال دســتی، از جملــه 
آئیــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی، قانــون 

»بازنگری بنیادی و به »بازنگری بنیادی و به 
روز رسانی نشریه روز رسانی نشریه 54905490، ، 

»»EPCEPC 1- در بــازه زمانــي فعالیــت دور جدیــد ایــن پیمان های پیمان های
ــرداد  ــا م ــاه 1398 ت ــرداد م ــه )از م کمیت
مــاه 1400( کمیتــه اعتبــارات و تأمیــن 
ــداد 17  ــا تع ــک ه ــا بان ــل ب ــي / تعام مال
جلســه بــا بانــک هــا برگــزار نمــوده اســت.
2- در بــازه زمانــي مذکــور تعــداد 13 
ــاً  ــراي شــرکت هــاي عضــو جمع ــه ب مصوب
ریــال   میلیــون  000ر159ر21  معــادل 
)حــد  ریالــي  ضمانتنامــه  تســهیات 
ــالیانه( و 90/930000  ــي س ــاري ریال اعتب
یــورو تســهیات ضمانتنامــه ارزي )حــد 
اعتبــاري ســالیانه( صــورت پذیرفتــه اســت.
3- در بــازه زمانــي مذکــور با اتخاذ سیاســت 
 ،  )Diversification( پذیــري  تنــوع 
2 تفاهــم نامــه بانــک هــاي تجــارت و 
ــم  ــازي تفاه ــگام س ــه هن ــن ب ــت ضم مل
ــادرات و  ــاي ص ــک ه ــا بان ــور ب ــه مذک نام
ــه شــده  کارآفریــن نیــز تفاهــم نامــه مبادل

ــت. اس
ــغ  ــک صــادرات مبل ــه بان 4- در تفاهــم نام
000ر30 میلیــارد ریــال بــه اعضــاي انجمن 
ــواع خدمــات مالــي و بانکــي  ــه منظــور ان ب
گشــایش  نامــه،  ضمانــت  )تســهیات، 
ــي( اختصــاص یافتــه اســت. اعتبــارات ریال
5- کمیتــه بــا بانــک هــاي پاســارگاد، 
ــره  ــال مذاک ــز در ح ــده نی ــیان و آین پارس
بــراي انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاري اســت.

گزارش خالصه فعالیت کمیته 
اعتبارات و تأمین مالی/ تعامل 

با بانک ها

به قلم مهندس ادموند میرزاخانیان رئیس کمیته

مناقصــات، دســتور العمــل هــا، نشــریات   و 
ــون  ــی، قان ــادره صنعت ــای ص ــه ه ــن نام آئی

ــی و ...... مدن
ــل مناســب مســئولیت هــا، نقــش هــا  تعدی
و اختیــارات کارفرما-پیمانــکار تــا حــدی 
کــه در تضــاد بــا قوانیــن باالدســتی موجــود 

نباشــد.
اشکاالت شکلی و حقوقی متون

شــفاف ســازی حداکثــری تــا حــدود تعاریف 
می عمو

استفاده از تجربیات دو دهه
ــرح و  ــم ط ــری مفاهی ــازی حداکث ــاده س پی
ســاخت صنعتــی EPC در فرآینــد نــگارش 
ــال  ــی ح ــن الملل ــع بی ــه مراج ــگاه ب ــا ن ب
حاضــر، از جملــه فیدیــک نقــره ای و قرمــز

توجــه ویــژه بــه تجربیــات مهندســی، خریــد 
ــا  ــه ب و اجــرای بخــش خصوصــی در مواجه
ــت  ــوزه صنع ــدار ح ــدار و ناپای ــرایط پای ش

احــداث
عــدم تغییــر چارچــوب کلــی پیمــان موجــود 
و حفــظ حداکثــری عناویــن در فرآینــد 
ــه  ــا توج ــاد،  ب ــون و مف ــه مت ــذف و اضاف ح
ــادت  ــه و ع ــازگاری حاصــل از دو ده ــه س ب
ــه  ــای EPC ب ــروژه ه ــل در پ ارکان دخی

ــی. ــوب کل چارچ
ــادآور  ــزارش عملکــردی، ی ــن گ ــان ای در پای
مــی شــود کــه در گــزارش هــای آتــی، بدون 
ورود بــه جزئیــات، چالــش هــای اصلــی کــه 
در جلســات، طــرح و مــورد بحــث و تبــادل 
ــه خواهــد شــد  ــد، ارائ ــه ان ــرار گرفت نظــر ق
تــا بتوانیــم از دانــش و تجربیــات خواننــدگان 
محتــرم نشــریه »نفــت و توســعه«، بهــره 
ــم  ــاش خواهی ــن ت ــویم.  همچنی ــد ش من
کــرد کــه در ایــن رهگــذر از نــگارش و قلــم 
اعضــاء محتــرم حاضــر در » هیئــت مشــترک 

تدویــن« اســتفاده کنیــم.
فـرزاد کـرمانی

نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر 
مســئول
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حاضریــن: جنــاب آقــای دکتــر اســدزاده )معــاون وزیــر در 
ــدس شــمس  ــای مهن ــی(، آق ــی و بازرگان ــن الملل ــور بی ام
)مدیــرکل نظــام تأمیــن و تجــاری ســازی فنــاوری(، 
آقــای مهنــدس کــرم الهــی )مســئول هماهنگــی بــا نهــاد 
تاییــد صاحیــت(، نماینــدگان شــرکت نیکــو، نماینــدگان 
ــکاری نفــت، گاز  انجمــن شــرکت هــای مهندســی و پیمان
ــی  ــات فن ــدگان خدم ــیمی APEC و صادرکنن و پتروش

ــی مهندس
ــورد  ــی را در م ــای مهنــدس شــمس توضیحات ــف( آق ال
ــت  ــت جه ــده در وزارت نف ــام ش ــات انج ــری و اقدام پیگی
رونــق گرفتــن صــدور خدمــات فنــی مهندســی و همچنیــن 
اقدامــات انجــام شــده از طــرف وزارت نفــت بــا هماهنگــی 
ــه  ــی ارائ ــی مهندس ــات فن ــدگان خدم ــن صادرکنن انجم

ــد. نمودن
ب( آقــای دکتــر اســدزاده مــواردی پیرامــون طراحــی ســاز 
و کار اجرایــی در وزارت نفــت مبنــی بــر درخواســت هایــی 
کــه طــرف هــای خارجــی اعــام مــی شــود و ســاماندهی 
آن هــا بــا بخــش خصوصــی مطــرح نمودنــد. در ایــن رابطــه 
توضیحاتــی را در مــورد جلســاتی کــه بــا هیئــت ونزوئایــی 
ــان الزم  ــر ایش ــق نظ ــه طب ــد ک ــه نمودن ــد، ارائ ــته ان داش
ــری  ــل ت ــع و کام ــات جام اســت بخــش خصوصــی مطالع
در مــورد بــازار صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در ایــن 

کشــور انجــام دهنــد.
ج( طبــق اعــام نماینــدگان شــرکت نیکــو، دو ســال پیــش 
یــک گــروه ســه نفــره از طــرف وزارت نفــت جهــت بازدیــد 
ــزام  ــا اع ــور ونزوئ ــی کش ــای نفت ــروژه ه ــت پ از وضعی

شــده انــد کــه بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده وزارت نفــت 
ــن کشــور  ــزرگ ای ــای ب ــل اســت پاالیشــگاه ه ــا مای ونزوئ
ــعه آن  ــد توس ــه بع ــدازی و در مرحل ــی، راه ان ــر اساس تعمی
ــد گــروه  هــا طراحــی و اجــرا شــود. از طرفــی نتیجــه بازدی
مذکــور بازســازی پاالیشــگاه هــای کوچــک آن کشــور مــی 

ــی داشــته باشــد. ــد توجیــه فنــی و مال توان
د( آقــای مهنــدس خلیــل زاده توضیحاتــی را در مــورد 
اقدامــات انجــام شــده از طــرف انجمــن صادرکننــدگان 
خدمــات فنــی مهندســی )بالــغ بــر 30 ســال اســت تأســیس 
ــای  ــش ه ــکات و چال ــه مش ــاره ب ــن اش ــده(، همچنی ش
ــوص در دوران  ــه خص ــی ب ــی و مهندس ــات فن ــدور خدم ص

ــد. ــه نمودن ــه ارائ ــای ظالمان ــم ه تحری
ــون صــدور  ــی را پیرام ــوان توضیحات ــای مهنــدس پهل ه( آق
خدمــات فنــی و مهندســی بــه صــورت power point در 

ســه دهــه اخیــر و نیازهــای توســعه آن ارائــه نمودنــد.
و( آقــای دکتــر صالحــی توضیحاتــی در مــورد کمیتــه هــای 
بازارهــای هــدف در انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و 
مهندســی، چالــش و راه حــل هــای صــدور خدمــات فنــی و 
مهندســی، امکانــات اجــرای پــروژه هــای عمرانــی و زیربنایی 
ــروژه  در کشــور ترکمنســتان همچنیــن مشــکات اجــرای پ

در کشــور ونزوئــا ارائــه نمودنــد.
ز( آقــای مهنــدس شــمس مــواردی را پیرامــون لــزوم تهیــه 
برنامــه 20 ســاله صــدور خدمــات فنــی و مهندســی از طــرف 
ــه  ــا ارائ ــراه ب ــن کاال هم ــای هــدف و تأمی انجمــن در بازاره

خدمــات در آن کشــور هــا مطــرح نمودنــد.
ح( آقــای مهنــدس حلوائــی توضیحاتــی را در مــورد چالــش 
هــا و راه حــل هــای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی ارائــه 
ــه  ــرف مجموع ــه از ط ــی ک ــه ارتباط ــه ب ــا توج ــد و ب نمودن
تحــت مدیریــت ایشــان در کشــورهای عــراق و ونزوئــا 
وجــود دارد، پــروژه هــای مطــرح و آمــاده اجــرا را پیگیــری 

خواهنــد نمــود.
ط( آقــای مهنــدس حضرتــی مباحثــی را پیرامــون چالــش 
هــا و راه حــل هــای اجــرای پــروژه در کشــور هــای ونزوئــا و 
ترکمنســتان )بــا توجــه بــه بدهــی گازی ایــران( بــا حمایــت 

قاطــع دولــت مطــرح نمودنــد.
ــت  ــت معاون ــا محوری ــد ب ــرر گردی ــت مق در نهای
امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزارت نفــت، ســازوکار 
ــی و  ــات فن ــدور خدم ــعه ص ــت توس ــی جه اجرای

ــرد. ــورت پذی ــران ص ــی ای مهندس

صادرات خدمات فنی 
مهندسی چالش ها 

و راه حل ها

گزارش جلسه با معاونت امور بین الملل و 
بازرگانی وزارت نفت، مورخ 1۴۰۰/۰8/۰۵

ــاد  ــرژی، ایج ــادرات ان ــعه ص ــند توس ــن س تدوی
ــران  ــان ای ــت می ــادل ظرفی ــترک و تب ــازار مش ب

ــیا ــو  اوراس ــورهای عض و کش
ــی همایــش »نشســت دیپلماســی اقتصــادی  ــرو برپای پی
ــور  ــت ام ــورخ 1399/11/08، معاون ــیا« م ــران و اوراس ای
بیــن الملــل اتاقبازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
تهــران در نظــر دارد پنــل هــای تخصصــی رویــداد مذکور 
را بــا هــدف احصــای مشــکات موجــود در حــوزه مرتبــط 
و تعریــف پــروژه هــای همــکاری دو یــا چنــد جانبــه بــا 
کشــورهای هــدف همــکاری در پیمــان اوراســیا در قالــب 
ــش رو در  ــای پی ــاه ه ــی در م ــای اختصاص ــش ه همای

ســال جــاری در دســتور کار پیگیــری قــرار دهــد.
ــیه  ــیون روس ــه فدراس ــه اینک ــت ب ــا عنای ــن رو ب از ای
ــوان  ــه عن ــارت ب ــهم تج ــازار و س ــت ب ــر ظرفی از منظ
ــان موصــوف بشــمار  ــن کشــور هــدف در پیم ــم تری مه
ــا  ــرژی ب ــوزه ان ــی در ح ــم اندیش ــه ه ــی رود، جلس م
موضــوع »بررســی نحــوه برگــزاری رویــداد فــوق الذکــر 
ــا هــدف بحــث و گفتگــو در خصــوص تدویــن ســند  و ب
توســعه صــادرات انــرژی، ایجــاد بــازار مشــترک و تبــادل 
ظرفیــت میــان ایــران و کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه« 
اقتصــادی، صبــح روز شــنبه مــورخ 22 آبــان مــاه 1400 

در ســالن جلســات طبقــه پنجــم اتــاق برگــزار گردیــد.

خاصه مذاکرات و تصمیم گیری ها:
ــورهای  ــردن کش ــخص ک ــژه، مش ــروه وی ــکیل کارگ تش
ــس  ــه ماتری ــادی، تهی ــی - اقتص ــاظ سیاس ــه لح ــدف ب ه
ــت  ــا و فرص ــی/ تهدیده ــای داخل ــی ه ــی توانای چندوجه
هــا/ نیازهــا و فضاهــای کســب و کار/ ظرفیــت هــای 
طرفیــن/ هدفمنــد کــردن همایــش هــای پیشــرو/ دســته 
بنــدی شــفاف تشــکل هــا و انجمــن هــای داخلــی/ فــرم 
ــه در  ــراد باتجرب ــایی اف ــی و شناس ــات داخل ــی تجربی ده
ایــن حــوزه/ اســتفاده حداکثــری از ارتباطــات وزارت 
ــدف/  ــورهای ه ــای کش ــه ه ــفارت خان ــه و س امورخارج

ــی    ــم اندیش ــات ه ــه جلس ادام

شــرکت کننــدگان در جلســه: عباس حــاج و خانم 
مجیــدی )معاونــت امــور بیــن الملــل(، رضــا پدیدار 
ــط  ــرژی و محی ــیون ان ــی )کمیس ــرزاد کرمان و ف
ــی  ــرزاد کرمان ــب زاده و فـ ــا طبی ــت(، رض زیس
ــول آب  ــان و رس ــا قلیخ ــن APEC(، پوری )انجم
نیکــی )موسســه مطالعــات خلیــج فــارس(، خانــم 

ــت( ــت نف ــیون صنع ــری )فدراس تاجمی

جلسه هم اندیشی معاون امور بین جلسه هم اندیشی معاون امور بین 
الملل و کمیسیون انرژی و محیط الملل و کمیسیون انرژی و محیط 

زیست اتاق تهرانزیست اتاق تهران
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ــور  ــه حض ــن جلس ــک در ای ــن اپ ــی از انجم ــه نمایندگ ــی ب ــزاد حضرت ــدس به مهن
ــتند.  داش

خاصــه جلســه: مهنــدس ســید مســعود میرکاظمــی، معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام داشــتند کــه پیمانــکاران پــول و منابــع مالــی ندارنــد 
و اعتبــارات عمرانــی بــه تدریــج کاهــش یافتــه و عــدم تامیــن مالــی را اصلــی تریــن 
مشــکل پیمانــکاران دانســتند و راهکارهایــی جهــت رفــع ایــن مشــکل ارائــه نمودنــد. 
فایننــس کــردن پــروژه هــا، دنبــال کــردن BOT )ســاخت، بهــره بــرداری و واگــذاری(، 
پیــدا کــردن ســرمایه گــذار و... . همچنیــن پیشــنهاد دادنــد تیــم هــای قــوی در بیــن 
ــود را  ــی خ ــردد و آمادگ ــکیل گ ــع تش ــذب مناب ــت ج ــا جه ــن ه ــا و انجم ــرکت ه ش

بــرای حمایــت هــای اولیــه اعــام نمودنــد.

دکتــر محمــد طاهــری، مهنــدس ادمونــد میرزاخانیــان و علیرضــا علیــزداه از انجمــن 
ــز  ــناس تجهی ــی )کارش ــمندر عل ــعبه( و س ــس ش ــان )رئی ــان زنجیری ــک و آقای اپ

منابــع( از بانــک کشــاورزی در ایــن جلســه حضــور داشــتند.
ــک  ــا بان ــل ب ــه تعام ــای کمیت ــت ه ــرای سیاس ــتای اج ــه: در راس ــه جلس خاص
ــای  ــد و نیازه ــزار گردی ــک برگ ــل اپ ــاورزی در مح ــک کش ــا بان ــه ای ب ــا، جلس ه
 Project Financing، ،ــا ــروژه ه ــی پ ــن مال ــی، تامی ــات بانک ــرای خدم ــا ب اعض
Procurement Financing مطــرح شــده و اپــک یــک پیــش نویــس اولیــه از 
نیازهــای اعضــا را بــه بانــک کشــاورزی اعــام نمــود تــا در صــورت امــکان بتــوان از 

ــود. ــتفاده نم ــا اس ــرای اعض ــاورزی ب ــک کش ــای بان ــت ه ظرفی

جلسه با بانک کشاورزی مورخ 1400/07/20جلسه نهاد تعامل در سازمان برنامه و بودجه مورخ 1400/07/19

ــا نماینــدگان انجمــن اپــک،  ــا حضــور دکتــر اســدزاده، سرپرســت معاونــت امــور بیــن الملــل وزارت نفــت و مهنــدس شــمس جلســه مشــترکی ب در اتــاق جلســات وزارت نفــت و ب
ــد. ــرار گردی ــی مهندســی برق ــات فن ــدگان خدم ــن صادرکنن ــر انجم ــی دبی ــدس صالح ــل زاده و مهن ــدس خلی ــی، مهن ــدس حلوائ ــی، مهن ــدس حضرت مهن

موضــوع اصلــی جلســه صــدور خدمــات بــه ونزوئــا بــود و بحــث هــای عمومــی صــدور خدمــات هــم انجــام شــد. در جلســه عنــوان شــد کــه احتمــاال بــزودی وزیــر امــور خارجــه 
ونزوئــا بــه ایــران خواهــد آمــد و کمیســیون مشــترک دو کشــور برگــزار خواهــد شــد. نماینــدگان شــرکت نیکــو نیــز کــه در جلســه حضــور داشــتند اعــام نمودنــد کــه دو ســال 

پیــش بازدیــدی از پاالیشــگاه داشــتند کــه بمــب بــا آن برخــورد داشــته و صدمــات جــدی دیــده اســت. طــرف هــای ایرانــی قصــد بازســازی آن را داشــتند.
در ادامــه مشــکاتی کــه در رابطــه بــا صــدور خدمــات فنــی و مهندســی هســت از طریــق دوســتان بیــان شــد و همچنیــن درخواســت شــد کــه از طرفیــن ونزوئایــی درخواســت شــود 
تــا قبــل از اینکــه بــه ایــران تشــریف بیاورنــد لیســتی از درخواســت هایشــان را ارســال کننــد تــا طــرف ایرانــی پیشــتر بــر روی آنهــا تمرکــز نمایــد. در مــورد موضــوع امنیــت آنجــا 

هــم بحــث شــد و گفتــه شــد کــه نگــرش بخــش خصوصــی بــرای کار در ونزوئــا نگــرش مثبتــی نیســت و نگرانــی هــای زیــادی وجــود دارد.
از طــرف آقــای شــمس هــم ایــن موضوعــات مطــرح شــد: 1( درخواســت قطعــات یدکــی بــرای پاالیشــگاه هــا و سیســتم نفتــی شــان 2( تعمیــرات اساســی  3( یــک برنامــه بیســت 

ســاله مشــترک بیــن دو کشــور

جلسه صدور خدمات و ارتباط با کشور ونزوئال مورخ 1400/08/06

خالصه گزارش عملکردی هیئت مدیره انجمن اپک
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جلســه ای در دفتــر آقــای پورمحمــدی برگــزار گردیــد کــه در آن آقایــان دکتــر ســید حمیــد پورمحمــدی )معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه(، مهنــدس آرش نجفــی )رئیــس کمیســیون 
انــرژی اتــاق ایــران(، دکتــر رامیــن خســروخاور )رئیــس هیئــت مدیــره فدراســیون صنعــت نفــت(، مهنــدس معماریــان، مهنــدس پیــام باقــری و مهنــدس بهــزاد حضرتــی )رئیــس هیئــت 

مدیــره انجمــن اپــک( در ایــن جلســه کــه تنظیــم کننــده آن کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بــود حضــور داشــتند.
موضوعات مورد بحث در جلسه:

بحث اوراق سلف موازی 
بحث رگوالتوری

 2.8 میلیارد دالری که ایران به ترکمنستان بدهکار هست و باید آن را به صدور کاال و یا خدمات فنی و مهندسی تبدیل شود
در مــورد مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد نیــز بحــث و قــرار شــد در ایــن رابطــه ســازمان برنامــه و بودجــه نماینــدگان شــرکت گاز، بــرق و نیــرو را دعــوت کــرده و بــا آن هــا جلســه 

ای داشــته باشــد

جلسه نهاد تعامل در سازمان برنامه و بودجه مورخ 1400/07/19

حاضریــن در جلســه : آقایــان منوچهــر اصغریــان )رئیــس شــعبه مســتقل بانــک تجــارت(، حمیــد یــزدان )معــاون شــعبه مســتقل بانــک تجــارت(، تیــز فهــم )معــاون مالــی و اداری 
شــعبه مســتقل بانــک تجــارت(، دکتــر اســماعیلی فــر )رئیــس بخــش حقوقــی بانــک تجــارت(، خانــم ســلیمی )معاونــت اعتبــاری و اجرایــی بانــک تجــارت(، دکتــر طاهــری )دبیــر 

انجمــن(، مهنــدس میرزاخانیــان )عضــو هیئــت مدیــره انجمــن(، آقــای علیــزاده )مدیــر مالــی انجمــن(
ابتــدا ضمــن خیــر مقــدم، آقــای دکتــر طاهــری بــه نیازهــای اعتبــاری انجمــن و ســابقه اجرایــی اعضــا در طــول مــدت تشــکیل انجمــن و همیــن طــور ســابقه تفاهــم نامــه انجمــن 
بــا بانــک تجــارت اشــاره داشــتند. در ادامــه آقــای مهنــدس میرزاخانیــان نیــز بــه نیازهــای مالــی و اعتبــاری اعضــای انجمــن و همیــن طــور ســابقه تفاهــم نامــه هایــی کــه بــا بانــک 

تجــارت و ســایر بانــک هــا داشــتیم اشــاره و توضیحاتــی ارائــه نمودنــد.
اقــای اصغریــان رئیــس شــعبه مســتقل بانــک تجــارت توضیحــات و خدماتــی کــه مــی تواننــد در چارچــوب تفاهــم نامــه ارائــه نماینــد را اشــاره کردنــد و گفتنــد کــه نســبت بــه ســایر 
شــعبات دیگــر از فعالیــت و کارکــرد بهتــری برخــوردار هســتند. ضمــن اینکــه ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا مدیرعامــل و ســایر ارکان اعتبــاری بانــک دارنــد و مــی تواننــد مســائل مالــی 
و اعتبــاری انجمــن از قبیــل انــواع تســهیات، ضمانتنامــه هــا و حتــی LC ریالــی و فاینانــس اقداماتــی را بــه نفــع اعضــای انجمــن ارائــه نماینــد. آقــای تیــز فهــم نیــز فرمودنــد قــول 
مــی دهیــم کــه بهتریــن خدمــات را در کوتــاه تریــن زمــان بــه اعضــاء انجمــن ارائــه نمائیــم. در ادامــه مقــرر شــد بانــک طــی اعــام کتبــی، خدمــات خــود جهــت اطــاع اعضــای 

انجمــن را اعــام تــا مشــتریان بیشــتری از اعضــای انجمــن را منتفــع نمایــد.

جلسه با بانک کشاورزی مورخ 1400/07/20
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مقدمه:
در مــورد هــدف از پرداخــت خســارت به طــور کلّــی 
نمی تــوان مطالــب صریحــی در ادبیــات حقوقــی کشــورمان 
پیــدا کــرد. حقوقدانــان مــا تحــت تأثیــر حقــوق فرانســه و 
شــیوه های جبرانــی آن قــرار داشــته و اصــل جبــران ضــرر 
کامــل حاکــم اســت کــه در آن ضــرر بــه تلــف مــال و فــوت 
ــار و  ــارت انتظ ــورد خس ــود. در م ــیر می ش ــت تفس منفع
ــت  ــوان دس ــی نمی ت ــخن صریح ــه س ــاد ب ــارت اعتم خس
یافــت، کاربــرد اصطــاح خســارت انتظــار، خســارت اعتمــاد 
و خســارت اســترداد در فقــه و حقــوق مــا متــداول نیســت، 
فقــط در مــورد خســارت اســترداد کــه یکــی از مهم تریــن 
مــوارد اعمــال آن فســخ قــرارداد اســت ادبیــات حقوقــی مــا 
ــان  ــا و حقوقدان ــه فقه ــود ک ــه نم ــد اضاف ــی اســت. بای غن
ــدن وضــع  ــدف از فســخ بازگردان ــه ه ــد ک ــح کرده ان تصری
ــوارد  ــل اســت. در همــة م ــت قب ــه حال ــدة حــّق آن ب دارن
زیــان خریــدار بــا رجــوع به مثــل یــا قیمــت جبــران 
نمی شــود و گاه بــا فســخ عقــد بهتــر می تــوان وضــع 
ــای  ــول قرارداده ــد. اص ــین بازگردان ــت پیش ــه حال او را ب
قراردادهــای  حقــوق  اصــول  و  بین المللــی  تجــاری 
اروپایــی خســارات عــدم النفــع و معنــوی را قابــل پذیــرش 
دانســته اند. در حقــوق ایــران در مواجهــه بــا مســئلة 
ــذار  ــت. قانونگ ــده اس ــنده ش ــی بس ــه  کلّی گوی ــارت ب خس
ایــران نه تنهــا انــواع خســارات قابــل جبــران را به صراحــت 
ــده  ــوارد تعیین ش ــی در م ــه حت ــرده اســت بلک ــن نک تعیی

ــی خســارت را به دســت نمی دهــد. ایــن  نیــز ضابطــة ارزیاب
ــگار قانونگــذار اصــل وجــود طریــق  در حالــی اســت کــه ان
ــز  ــراردادی نی ــدات ق ــض تعّه ــارت را در نق ــی خس جبران
ــرای اصــاح وضــع  ــه اســت. ب ــت در نظــر نگرفت ــا قاطعی ب
ــف  ــای مختل ــّول نظام ه ــا تح ــازی آن ب ــود و همگام س موج
حقوقــی در مواجهــه بــا مســئلة طریــق جبرانی نقــض تعّهد، 
قانونگــذار ایــران می توانــد بــا بهره بــرداری از دســتاوردهای 
حقــوق تطبیقــی در حــوزة حقــوق قــراردادی نظامــی جامــع 
در مــورد خســارت نقــض تعّهــدات قــراردادی ایجــاد کنــد. 
البتــه فقهــا بیــن فــوت منفعــت و تفویــت آن تفــاوت 
ــر  ــردن اجی ــب کارک ــت در قال ــت منفع ــته اند. تفوی گذاش
ــته اند.  ــان دانس ــب ضم ــری را موج ــا دیگ ــود ی ــرای خ ب
ــای گرفتــن خســارت در  ــه داشــت کــه مبن ــد توّج ــا بای ام
ــض  ــری نق ــا دیگ ــود ی ــرای خ ــر ب ــردن اجی ــورت کارک ص
قــرارداد نیســت بلکــه یکــی از اســباب ضمــان قهــری ماننــد 
اتــاف یــا اســتیفاء اســت. بایــد توّجــه داشــت کــه تفویــت 
منفعــت از بین رفتــن یــا ازبین بــردن منفعــت موجــود 
اســت امــا عدم النفــع مخالفــت و جلوگیــری از ایجــاد نفــع 
ــت.  ــار اس ــورد انتظ ــع م ــری از نف ــی جلوگی ــا به عبارت و ی
بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت بمنظــور روشــن شــدن هرچــه 
بیشــتر موضــوع نگاهــی بــه مبانــی و مســؤلیت هــای ناشــی 
ــته ای  ــان رش ــوق می ــر حق ــواع آن از منظ ــارت و ان از خس
ــن بخــش از  ــه پیشــبرد حــل معضــات ای ــد ب شــاید بتوان
ــر  ــه در نظ ــا چ ــد ت ــد باش ــراردادی مفی ــای ق ــؤلیت ه مس

ــد و چــه مقبــول افتــد. آی

مبانی و مسؤلیت های ناشی از خسارات:
تحقــق  ارکان  از  یکــی  زیــان  اثبــات  و  ورود  همــواره 
ــدف  ــن ه ــارت مهم تری ــران خس ــی و جب ــئولیت مدن مس
ــی  ــدة عقل ــی شــده اســت. قاع ــوع مســئولیت معرف ــن ن ای
ــب ورود  ــی موج ــرگاه کس ــه ه ــت ک ــن اس ــی ای و حقوق
ــل  ــوان عام ــد به عن ــد بای ــری ش ــرد دیگ ــه ف ــارت ب خس
ــد. قاعــدة الضــرر در  ــران نمای ــان وارده را جب خســارت، زی
اســام کــه بــر اســاس آن وجــود هرگونــه حکــم ضــرری و 
یــا هــر نــوع ضــرر بــدون جبــران نهــی شــده و فــرد خاطــی 
مســئول جبــران ضــرر وارده شــناخته شــده اســت نیــز مؤیّد 
همیــن مطلــب اســت. عنصــر اصلــی هــر ضمانــت اجرایــی 
ــه  ــایی مســئولیت اســت. مســئولیت ب ــز وجــود و شناس نی
ــا  ــت و ی ــد، غفل ــرک ارادی تعّه ــر ت ــی ب ــاّم مبتن ــوم ع مفه
ــوم  ــتا مفه ــن راس ــی می باشــد. در همی ــور کلّ ــر به ط تقصی
جبــران خســارت، دادن مســتقیم مــال اســت کــه نتیجــة آن 
ــین  ــورت پیش ــه ص ــده ب ــع زیان دی ــدن وض ــاً برگردان ابتدائ
خــود بــا بازگردانــدن عیــن مــال و از بیــن بــردن منبــع ضرر 
ــع  ــه وض ــاده ب ــه اع ــی ک ــة دّوم در حالت ــت ودر مرحل اس
ــادل  ــران خســارت از راه دادن مع ــدارد جب ســابق وجــود ن
بــا دادن بــدل، دادن مثــل و نهایتــاً  پرداخــت قیمــت اســت. 
ــده در  ــا زیان دی ــتند ت ــم نیس ــرض ه ــن دو روش در ع ای
انتخــاب راهــی کــه بیشــتر می پســندد آزاد باشــد. بــا 
ــه نظــم عمومــی هــم  ــن قاعــده ارتباطــی ب ــن وجــود ای ای
نــدارد و توافــق خــاف آن میســر اســت. زیــرا قانــون طــی 
مــادة 3 قانــون مســئولیت مدنــی بــه دادگاه اجــازه داده کــه 
ــه  ــا توّج ــان و طریقــه و کیفیــت جبــران آن را ب میــزان زی
ــه اوضــاع و احــوال قضیــه تعییــن کنــد. هــدف اصلــی از  ب
ایجــاد مســئولیت مدنــی اینســت کــه زیــان به طــور کامــل 
جبــران شــود و زیان دیــده وضــع پیشــین خــود را بازیابــد. 

منابــع مســئولیت در جبــران خســارات دارای منشــأ 
قانونــی و یــا مســئولیت قــراردادی هســتند. 

1( منشاء قانونی جبران خسارت:
بــرای اینکــه خســارتی جبران نشــده باقــی نمانــد قانونگــذار 
ــن آن  ــه مهم تری ــه از جمل ــت ک ــیده اس ــی اندیش تمهیدات

هــا عبارتنــد از: 
ــوارد موضــوع  ــی شــامل م ــف( ایجــاد مســئولیت تضامن ال
ــباب  ــل اس ــی، تداخ ــون مدن ــادة 318 قان ــه در م مطروح

ــی در خصــوص  ــون مســئولیت مدن ــادة 14 قان ــی از م ناش
ــه  ــارتی ک ــه خس ــبت ب ــران نس ــی کارگ ــئولیت تضامن مس
ــر  ــی مباش ــئولیت تضامن ــد و مس ــتراک وارد کرده ان ــه اش ب
ــارة خســارت ناشــی از جــرم  و معــاون و شــریک جــرم درب
ــادة  ــی( و م ــای مال ــرای محکومیت ه ــون اج ــادة اّول قان )م

ــی.  ــون دریای 165 قان
ب( بیمــة اجبــاری مســئولیت شــامل بیمــة اجبــاری 
کارگــران در برابــر حــوادث ناشــی از کار بــه موجــب مــادة 
3 قانــون تأمیــن اجتماعــی. بیمــه اجبــاری مســئولیت 
ــخاص  ــه اش ــی از کار ب ــارات ناش ــه خس ــبت ب ــا نس کارفرم
ثالــث به موجــب مــادة 12 قانــون مســئولیت مدنــی و بیمــة 
ــی در  ــوری زمین ــه موت ــایل نقلی ــدگان وس ــئولیت دارن مس

ــون 1347.  ــادة 1 قان ــث م ــخاص ثال ــر اش براب
ــون  ــادة 10 قان ــارت: م ــن خس ــدوق تأمی ــیس صن ج(    تأس

ــه.  ــایل نقلی ــدگان وس ــئولیت دارن ــاری مس ــة اجب بیم

2( اثر قراردادها در مسئولیت:
2-الف( قرارداد با مسئولیت

جبــران خســارت زیان دیــده به طــور طبیعــی برعهــدة 
کســی اســت کــه مســئول ایجــاد آن بــوده اســت ولــی گاه 
قراردادهــای خصوصــی ایــن تعّهــد را محــدود می ســازد و یــا 
ــرد یــا بــر شــخص دیگــری تحمیــل می کنــد.  از بیــن می ب

ــا دو نــوع قــرارداد روبــرو هســتیم: در ایــن زمینــه ب
2-الــف- 1( قراردادهایــی کــه پیــش از ورود خســارت بســته 
می شــود و طرفیــن دربــارة زیان هــای احتمالــی آینــده 
ــه تناســب  ــه ب ــا ک ــوع قرارداده ــن ن ــد. ای ــم می گیرن تصمی
ــای  ــامل قرارداده ــتند ش ــاوت هس ــرارداد متف ــوع ق موض

بیمــة مســئولیت هســتند. 
ــن  ــرر بی ــس از ورود ض ــه پ ــی ک ــف-2( قراردادهای 2-ال
مســئول جبــران آن و زیان دیــده بســته می شــود و میــزان 

ــازد.  ــن می س ــران آن را معّی ــی جب ــارت و چگونگ خس
2-ب( قراردادهای عدم مسئولیت 

این نوع قراردادها نیز دو نوع هستند: 
زیان دیــدة  و  مســئول  بیــن  کــه  قــراردادی  2-ب-1( 
ــئول  ــب آن مس ــود و به موج ــته می ش ــده بس ــی آین احتمال
از پرداختــن تمــام یــا بخشــی از آن معــاف می گــردد و آن 
ــرط  ــه ش ــا اینک ــد. ب ــئولیت« می نامن ــدم مس ــرط ع را »ش
عــدم مســئولیت اصــوالً بــا عقــل و نظــم عمومــی منافــات 

ــد  ــه درصفحــه بع ــدارد  ادام ن

مفهوم جبران خسارت 
مبـانی، مسؤلیت ها 

و انـواع آن
جـمشـید عـزیـزی، 

وکیل پایه یک دادگستری و فوق لیسانس مهندسی 



14 انـرژی
شـماره دو // آبان هـزار و چهـارصـد

انـجـمـن شـرکـت هـای مـهـنـدسـی و پـیـمـانـکـاری نـفـت، گـاز و پـتـروشـیـمـی
 Association of Petroleum Industry Engineering and Construction Companies 

خبرنامه الکترونیکی 
14

 در دو مــورد آن را نامشــروع و بی اثــر دانســته اند، در مــورد 
ــای  ــه زیان ه ــبت ب ــئول نبودن نس ــوع آن مس ــه موض ی ک
ــا  ــا آزادی و ی ــمی ی ــواه جس ــت، خ ــخص اس ــه ش وارده ب
ــه  ــل ک ــان ها، بدین دلی ــخصیت انس ــه ش ــوط ب ــوق مرب حق
تــن و روان انســان شــریف تر از آن اســت کــه در بــازار 
ــه عمــد  ــواردی کــه شــخص ب داد و ســتد وارد شــود و در م
ــی  ــه اعمال ــه ب ــا آگاهان ــود و ی ــارت می ش ــث ورود خس باع
ــرف در حکــم عمــد اســت  ــه در نظــر ع ــد ک دســت می زن
ــه  ــد او نســبت ب ــد از تعّه ــدم مســئولیت نمی توان شــرط ع
جبــران خســارت بکاهــد. البتــه اثبــات عمــد راحــت نیســت 
لــذا بــه اجمــال می تــوان گفــت کاری کــه در نظــر انســان 
متعــارف و آگاه بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه ورود خســارت 
ــه  ــد ک ــد اســت هرچن ــم عم ــری می شــود در حک ــه دیگ ب
قصــد مرتکــب، تفّنــن یــا تظاهــر بــه شــجاعت و ماننــد ایــن 

هــا باشــد. 
ــده را  ــارت آین ــب آن خس ــه به موج ــروطی ک 2-ب-2( ش
طرفیــن به طــور مقطــوع معیــن می کننــد. ایــن گونــه 
ــد و در حقــوق  ــز می گوین شــروط را »شــروط کیفــری« نی
ــف از مفــاد قراردادهــا  مــا »وجــه التــزام« مقــّرر بــرای تخلّ
یکــی از اقســام آن هاســت. تعییــن وجــه التــزام در قراردادها 
ــارت  ــردن خس ــان ک ــئولیت و آس ــر مس ــزودن ب ــیلة اف وس
اســت. شــرط کیفــری شــرطی توافقــی اســت کــه به موجــب 
آن طرفیــن میــزان خســارتی را کــه در صــورت عــدم اجرای 
ــش  ــود از پی ــه ش ــد پرداخت ــرر بای ــاد ض ــا ایج ــرارداد ی ق
معّیــن می ســازند. بنابرایــن برخــاف شــرط محدود کننــدة 
ــن  ــزان خســارت را تعیی ــر می ــا حداکث ــه تنه مســئولیت ک
ــغ آن به طــور مقطــوع  ــه شــروط مبل ــن گون ــد در ای می کن
ــه کار  ــری ب ــرط کیف ــران ش ــوق ای ــود. در حق ــن می ش معی
نمــی رود و مبلغــی را کــه در آن به عنــوان ضمانــت اجــرای 
می نامنــد.  التــزام«  »وجــه  را  می شــود  معّیــن  تعّهــد 
ــژة قراردادهاســت و مبلغــی اســت  ــزام وی ــن وجــه الت تعیی
کــه مدیــون بایســتی در صــورت عــدم اجــرا یــا تأخیــر در 
اجــرای قــرارداد مطابــق مــادة 230 قانــون مدنــی بپــردازد. 
در حقــوق کشــور مــا در صورتــی کــه وجــه التــزام چنــدان 
ــته اند  ــرف می خواس ــد دوط ــان ده ــه نش ــد ک ــز باش ناچی
ــد  ــع قواع ــرط تاب ــار ش ــد اعتب ــذف کنن ــئولیت را ح مس
ــرار  ــت و در اض ــئولیت« اس ــدم مس ــرط ع ــر »ش ــم ب حاک
ــر  ــه شــخصیت اث ــوط ب ــی و مرب ــای بدن عمــدی و صدمه ه

نــدارد. حــال ســؤال اینســت کــه هــرگاه چنــد امــر ســبب 
ــر  ــک از آن اوام ــرر و کدامی ــن ض ــود بی ــرری ش ورود ض
ــوق  ــه در حق ــن زمین ــود دارد؟ در ای ــببیت وج ــه س رابط
ــاوی  ــة تس ــامل نظری ــه ش ــود دارد ک ــه وج ــه نظری ــا س م
شــرایط، نظریــة ســبب نزدیــک و بی واســطه و نظریــة 
ســبب اصلــی و متعــارف هســتند، کــه در یــک جمع بنــدی 
در مــادة 520 ق.آ.د.م ضــرر باواســطه ناشــی از عــدم انجــام 
ــا  ــق ب ــه مطاب ــلیم محکوم ب ــدم تس ــا ع ــر ی ــا تأخی ــد ی تعّه
ــت. در  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــّد نظ ــک م ــبب نزدی ــة س نظری
ــتی  ــادم دو کش ــوع تص ــی در موض ــون مدن ــادة 335 قان م
نظریــة تســاوی اســباب و در مــادة 332 قانــون مدنــی 
ــبب  ــة س ــان نظری ــا هم ــوا ی ــبب اق ــر و س ــة مباش نظری
ــن وجــود،  ــا ای ــده اســت. ب ــارف لحــاظ گردی ــی و متع اصل
ــوان از  ــت و می ت ــع اس ــل جم ــده قاب ــکام پراکن ــن اح ای
ــرد.  ــتنباط ک ــذار را اس ــر قانونگ ــای نظ ــا مبن ــاد آن ه مف
ــه  ــت ک ــئولیت کافیس ــاد مس ــرای ایج ــران ب ــوق ای در حق
بیــن تقصیــر مدیــون و ضــرر مازمــة عرفــی وجــود داشــته 
ــرر را  ــرف ورود ض ــادة ع ــق س ــه منط ــه ای ک ــد به گون باش
ــرر  ــات ض ــال در اثب ــوان مث ــد. به عن ــه آن بدان ــتند ب مس
ــرای  مســتقیم و ضــرر با واســطه فــرض کنیــد کشــاورزی ب
ــون  ــرد و چ ــه می خ ــداری علوف ــود مق ــای خ ــة دام ه تغذی
ــل نمی دهــد ناچــار  ــن تحوی فروشــنده آن را در مــّدت معّی
ــد. در  ــه کن ــه تهی ــری علوف ــای گران ت ــا به ــه ب می شــود ک
میــان ایــن علوفــه، ســبزی مســموم وجــود دارد عــده ای از 
ــن  ــد زمی ــاورز نمی توان ــه کش ــد و در نتیج ــا می میرن گاوه
ــه  ــدی را ک ــد و تعّه ــیار کن ــگام ش ــود را به هن ــی خ زراعت
ــات داشــته انجــام دهــد  ــروش مقــداری لبنی ــه ف نســبت ب
ــان  ــت. در می ــده اس ــان دی ــداری زی ــت مق ــن جه و از ای
ــتقیم  ــور مس ــا به ط ــای علوفه ه ــاوت به ــا تف ــن زیان ه ای
و بی واســطه ناشــی از تقصیــر فروشــندة علوفــه اســت زیــرا 
ــر از  ــاورز ناگزی ــرد کش ــا می ک ــود وف ــد خ ــه تعّه ــر او ب اگ
ــبت  ــی نس ــد ول ــر نمی ش ــای گران ت ــه به ــه ب ــد علوف خری
بــه زیــان ناشــی از مــردن گاوهــا و نقصــان محصــول 
ــر  ــرر و تقصی ــة ض ــات رابط ــدادن لبنی ــل ن ــن و تحوی زمی
فروشــنده علوفــه به کشــاورز محکــم نیســت. درســت اســت 
ــلیم  ــگام تس ــه به هن ــندة اّولی ــا را فروش ــر علوفه ه ــه اگ ک
ــا  ــاد ام ــاق نمی افت ــوادث اتف ــن ح ــک از ای ــرد هیچ ی می ک
بی احتیاطــی کشــاورز و فروشــندة دّومــی ســبب اصلــی آن 
هاســت و اگــر آن عوامــل نبــود تقصیــر فروشــنده علوفــه بــه 

ــت. ــال نداش ــه را به دنب ــه حادث ــادت اینهم ــم ع حک

نخســتین رویــداد »همایــش و نمایشــگاه معرفــی فرصــت 
گاز،  نفــت،  حــوزه  توســعه  و  ســرمایه گذاری  هــای 
ــق آزاد  ــر در مناط ــد پذی ــای تجدی ــیمی و انرژی ه پتروش
و ویــژه اقتصــادی کشــور« در جزیــره کیــش بــه تاریــخ 3 
ــزار شــد. هــدف از  ــاه ســال جــاری برگ ــان م ــت 5 آب لغای
برگــزاری ایــن نمایشــگاه، معرفــی مزیــت هــای بــی رقیــب 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور در جــذب و میزبانــی 
ــرژی، نفــت و پتروشــیمی ضمــن  از پــروژه هــای حــوزه ان
ــه  ــرای کلی ــای الزم ب ــت ه ــزوده و جذابی ــاد ارزش اف ایج
ــن  ــی در ای ــی و خارج ــذاران داخل ــرمایه گ ــان و س ذینفع
ــش  ــه نمای ــن ب ــت. همچنی ــردی اس ــت کان و راهب صنع
ــعه در  ــذاری و توس ــرمایه گ ــای س ــت ه ــتن ظرفی گذاش
ــای  ــرکت ه ــرژی، ش ــیمی و ان ــت، گاز، پتروش ــوزه نف ح
فعــال بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی، عناصــر فعــال در 
اکوسیســتم، نفــت، گاز و پتروشــیمی کشــور بــا مشــارکت 
حــوزه تامیــن مالــی و بــازار ســرمایه شــامل حــوزه بــورس، 
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــداف برگ ــر اه ــه از دیگ ــک و بیم بان
ــداث  ــعه اح ــرای توس ــق ب ــه تحقی ــت. موسس ــزرگ اس ب
ــو و  ــای عض ــکل ه ــرف تش ــی از ط ــه نمایندگ ــرژی ب و ان
حمایــت هــای مالــی و معنــوی بویــژه انجمــن هــای 
ــط  ــرژی و محی ــرق و کمیســیون ان اســتصنا، ســندیکای ب
زیســت اتــاق تهــران، نســبت بــه حضــور در رویــداد مذکــور 
ــل  ــزاری پن ــه و برگ ــی موسس ــون اختصاص ــب پاوی در قال
تخصصــی تحــت عنــوان »تحلیــل فرصــت هــای ایــران از 
ــش  ــانگهای«، نق ــای ش ــکاری ه ــازمان هم ــور در س حض
موثــری در ترویــج ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای اعضــای 
خــود و بهــم رســانی عرضــه بــه تقاضــای بــازار ایفــا نمــود، 
کــه خاصــه دســتاورد هــای 3 روزه بــه شــرح ذیــل اســت:
⦁انجــام فعالیــت هــای پارنــد »رویدادهــا« در بخــش 

نمایشــگاهی کیــش
⦁انجــام فعالیــت هــای پارنــد« بــازار مشــترک« در بخــش 
ــه شــرح  ــداد کیــش ب ــل تخصصــی روی ــا و پن ــش ه همای

مذکــور
⦁برنامــه ریــزی جلســه مدیــران بانــک صــادرات بــا 

ــرح  ــردن ط ــی ک ــه اجرای ــم نام ــرق و تفاه ــندیکای ب س
طــراوت

⦁برنامــه ریــزی جلســه مدیــران بانــک صــادرات بــا انجمــن 
APEC و تفاهــم نامــه اجرایــی کــردن طــرح طــراوت

⦁برنامــه ریــزی جلســه بــا هولدینــگ خلیــج فــارس، 
پتروشــیمی ماهشــهر بــا حجــم 10.4B$ بــا انجمــن 

APEC بــا هــدف فاینانــس / تأمیــن مالــی پــروژه
⦁برنامــه ریــزی جلســه بــا پتروشــیمی آناهیتــا، بــا حجــم 
ــا هــدف فاینانــس و تأمیــن  ــا انجمــن APEC ب B 4$ ب

مالــی پــروژه
 $B 4 ــا حجــم ــا پتروشــیمی آناهیتــا، ب ⦁برنامــه ریــزی ب
ــا هــدف فاینانــس 6 الــی 12 ماهــه  ــا انجمــن اســتصنا ب ب

خریــد تجهیــزات و یــا تهاتــر
⦁ماموریــت فــوری و جــدی تشــکل هــای عضــو مؤسســه 
و اتــاق تهــران بــا معاونــت فنــاوری جهــت تدویــن نقشــه 
راه همــکاری بــا SCO )بــا محوریــت کمیتــه راهبــردی و 

پارندهــای مرتبــط(، تهیــه الزامــات و محدودیــت هــا
ــازار مشــترک و رویدادهــا جهــت  ــد ب ــزی پارن ⦁برنامــه ری
حضــور در نمایشــگاه Kish Invex آذر مــاه و هلدینــگ 
خلیــج فــارس )بــا اختصــاص جزیــره 150 متــر مربــع( در 

اســفند مــاه 1400
ــن  ــات »ف ــدوزی از امکان ــارت ان ⦁اســتفاده آموزشــی و مه
کافــه« و« آکادمــی یادگیــری« کیــش، بــه مناســبت هــای 

مختلــف بــا  محوریــت پارنــد اندیشــکده موسســه
⦁انجــام فعالیــت Match Making )بیــن متقاضــی 
و صاحــب تکنولــوژی( در انــرژی هــای تجدیــد پذیــر 

)نیــروگاه خورشــیدی(
الزم بــه ذکــر اســت بــا هــدف تقویــت مباحــث محتوایــی و 
طراحــی راهبردهــای اثرگــذار، ده هــا نشســت تخصصــی و 
همایــش جانبــی بــا حضــور مســئولین و دســت انــدرکاران، 
کارشناســان و ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی برگــزار 
ــت و  ــتای خدم ــی در راس ــدم بزرگ ــت ق ــد اس ــد. امی ش
ــیم و  ــته باش ــران برداش ــان ای ــور عزیزم ــه کش ــاری ب همی
در پایــان پارندهــای بــازار مشــترک و اندیشــکده و توســعه 
گــری موسســه، ماموریــت دارنــد اجرایــی ســازی یکایــک 

دســتاوردها را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
حسن کاظمی

مدیــر پارنــد بــازار مشــترک و ریســک هــا، 
موسســه احــداث و انــرژی

نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، 

پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر

ادامه از صفحه قبل
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موضوع :1
انتخاب هیئت رئیسه

1۴۰۰/۰۴/۰8

آقــای رضــا پدیــدار بــه عنــوان رئیــس، آقــای فــرزاد کرمانــی بــه عنــوان نائــب رئیــس اول و 
آقــای مهــراد عبــاد بــه عنــوان نائــب رئیــس دوم انتخــاب گردیدنــد.

موضوع :2
»نقشه راه و برنامه های راهبردی کمیسیون« 

1۴۰۰/۰۵/18

ــذ  ــاله 1۴۰1-1۴۰۰ و اخ ــیون« در دوس ــردی کمیس ــای راهب ــه ه ــه راه و برنام ــن »نقش تدوی
ــوص ــن خص ــاء در ای ــرات اعض نظ

تعیین نمایندگان دولتی و سایر تشکل ها به عنوان میهمانان مدعو در جلسات

موضوع :3
برنامه وزرای پیشنهادی نفت و نیرو در دولت سیزدهم 

بررسی روندهای عرضه و تقاضا و الزامات ایجاد بازار گاز در کشور

1۴۰۰/۰۵/18

ــارات  ــیزدهم و انتظ ــت س ــرو در دول ــت و نی ــنهادی نف ــه وزرای پیش ــی برنام ــروری اجمال م
ــدار( ــا پدی ــی )رض ــش خصوص ــن بخ فعالی

موضــوع عرضــه، تقاضــا و الزامــات ایجــاد بــازار گاز در کشــور بررســی گردیــد و مصــوب شــد 
بــا در نظــر گرفتــن نظــرات و پیشــنهادات اعضــای کمیســیون، گــزارش جامــع و نقشــه راه در 
ایــن خصــوص تهیــه شــده و در نشســت هــای آتــی کمیســیون بررســی گــردد. )اندیشــکده 

حکمرانــی شــریف(

خالصه گزارش تجمعی دور دوم دوره نهم

کمیسیون انرژی و 
محیط زیست اتاق 
بازرگانی تهران 
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موضوع :7
بحث و بررسی پیرامون یارانه انرژی در ایران و جهان در فاصله سال های 2۰1۰ الی 2۰2۰

1۴۰۰/۰7/26

ــی  ــی 2۰2۰ بررس ــای 2۰1۰ ال ــال ه ــه س ــان در فاصل ــران و جه ــرژی در ای ــه ان ــوع یاران موض
گردیــد و اعضــا و میهمانــان کمیســیون ضمــن ارائــه نظــرات خــود در ایــن زمینــه بــر آثــار 
ــدگان  ــر - صادرکنن ــی ف ــد. )رفیع ــد نمودن ــران تاکی ــه در ای ــت یاران ــی پرداخ ــج منف و نتای

ــرآورده هــای نفتــی( ف

موضوع :8
  SNG )Synthetic Natural Gas(  بررسی استفاده از روش  

1۴۰۰/۰8/1۰

 بــه عنــوان راهــکاری بــرای  Synthetic Natural Gas- SNG  موضــوع اســتفاده از روش
 جبــران کمبــود گاز طبیعــی در بخــش صنایــع بررســی گردیــد و ســایر اعضــا و میهمانــان کمیســیون
 بــه ارائــه نظــرات و دیــدگاه هــای خــود در ایــن حــوزه پرداختنــد. ســپس مقــرر گردیــد ضمــن جمــع
ــع بخشــی از ــت رف ــک فرصــت مناســب جه ــوان ی ــه عن ــن موضــوع ب ــه، ای ــوارد مطروح ــدی م  بن
ــیر ــردد. )اردش ــس گ ــران منعک ــی گاز ای ــرکت مل ــه ش ــع ب ــن گاز صنای ــود در تأمی ــکالت موج  مش

)CNG دادرس - انجمــن

موضوع :9
الزامات و رویکردهای فراروی دولت سیزدهم در بخش انرژی و محیط زیست

1۴۰۰/۰8/2۴

طــرح محورهــای اصلــی و بحــث و بررســی پیرامــون الزامــات و رویکردهــای فــراروی دولــت 
ــف بخــش خصوصــی و  ــدن تعاری ــول مان ــه مغف ــط زیســت ازجمل ــرژی و محی ســیزدهم در بخــش ان

)APEC ــن ــی - انجم ــرزاد کرمان ــرژی )فـ ــرد ان خصوصــی ســازی و ســند راهب

موضوع :4
 نقد و بررسی برنامه های وزیر نفت

1۴۰۰/۰6/1۵

بررســی و نقــد جزئیــات برنامــه پیشــنهادی وزیــر نفــت دولــت ســیزدهم و انتظــارات فعالیــن 
بخــش خصوصــی )رضــا طبیــب زاده - اپــک( 

همچنیــن مقرر شــد پــس از دریافــت نظــرات و پیشــنهادات اعضــای کمیســیون، پیشــنهادات 
ارائــه شــده، جمــع بنــدی و اولویــت بنــدی گــردد تــا از طریــق اتــاق بــه مراجــع ذی ربــط 

منعکــس گــردد.

موضوع :5
بررسی مقدماتی طرح تشکیل وزارت انرژی گزارش فعالیت های انجام شده و در دست 

اقدام کمیسیون اعم از مکاتبات و جلسات

1۴۰۰/۰6/2۹

موضــوع طــرح تشــکیل وزارت انــرژی و طــرح ادغــام وزارتخانــه هــا بررســی و چالــش هــا، 
ــته  ــث گذاش ــه بح ــه ب ــه راه مربوط ــی در نقش ــش خصوص ــور بخ ــای حض ــات و راهکاره الزام
شــد. مقــرر گردیــد، نظــرات و پیشــنهادات اعضــای کمیســیون جمــع آوری و ســپس بســته 
مناســبی در زمــان الزم جهــت ارائــه بــه مجلــس و دولــت تهیــه شــود. )رضــا طبیــب زاده - 

اپــک(
ــوب  ــیون، مص ــدام کمیس ــت اق ــده و در دس ــام ش ــای انج ــت ه ــریح فعالی ــتای تش در راس
شــد، موضوعــات مطروحــه و اقدامــات صــورت گرفتــه در کمیســیون بــه صــورت مســتمر در 

ــه گــردد. جلســات ارائ

موضوع :6
ارائه پروپزال طرح ایجاد گاز

1۴۰۰/۰7/12

ــس از  ــت. پ ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــازار گاز م ــاد ب ــرح ایج ــوزال ط ــوع پروپ موض
ارائــه نظــرات و پیشــنهادات اعضــای کمیســیون مقــرر شــد موضــوع SNG هــا بررســی و در 

ــه گــردد. )اندیشــکده شــریف( کمیســیون ارائ

6
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ــا  ــوری ب ــه حض ــورخ 1۴۰۰/۰7/26 جلس ــزارش م گ
ــور  ــاون ام ــان، مع ــا دهق ــر رض ــای دکت ــاب آق جن
توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران در 
ــا »چالــش هــای صــدور خدمــات فنــی و  رابطــه ب

ــت« ــوزه نف ــی در ح مهندس
جلســه بــا حضــور 6 نفــر از اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن 
ــان، دو  ــر دهق ــای دکت ــر انجمــن، آق ــه همــراه دبی ــک ب اپ
نفــر از مشــاوران ایشــان، همچنیــن رئیــس و اعضــای 
ــزار شــد. ــره انجمــن مشــاوران اکتشــاف برگ ــت مدی هیئ

آقــای دکتــر دهقــان ضمــن  ابتــدا  ایــن جلســه  در 
خوشــامدگویی اظهــار داشــتند؛ بنابــر توصیــه آقــای 
مهنــدس خجســته مهــر معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت 
ملــی نفــت، قــرار شــد بــا همفکــری بخــش خصوصــی در 
جهــت افزایــش صــدور خدمــات فنــی و مهندســی رایزنــی 
کــرده و راه هایــی را پیــدا کنیــم و در ایــن راســتا مــا مــی 
ــن کار  ــی در ای ــش خصوص ــای بخ ــرکت ه ــم » ش خواهی
نقــش اصلــی را داشــته و مــا بــه عنــوان رگوالتــور« عمــل 

ــم. کنی
ســپس دبیــر انجمــن ضمــن تشــکر از ایشــان بــه معرفــی 
اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن اپــک پرداختنــد و در ادامــه 

آقــای مهنــدس فـــرزاد کـــرمانی بــا دســته بنــدی چهارگانه 
ــی«  ــی و مهندس ــدور خدمــات فن محورهــای مهــم »ص
ــب  ــا طبی ــدس رض ــای مهن ــد. آق ــه نمودن ــی ارائ توضیحات
ــوده  ــاره نم ــوزه اش ــن ح ــتی در ای ــن باالدس ــه قوانی زاده ب
ــات  ــه شــرح تجربی ــرداد مترجمــی ب ــدس مه ــای مهن و آق
ــد و  ــه پرداختن ــن حوض ــی در ای ــیب شناس ــی و آس عین
پیشــنهاد تشــکیل کارگــروه و ارائــه نقشــه راه نمودنــد. پــس 
از آن نماینــدگان انجمــن اکتشــاف توضیحاتــی از تجربیــات 
و چالــش هــای خــود در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 

ــد. ــه نمودن ارائ
در نهایــت آقــای دکتــر رضــا دهقــان ضمــن جمــع بنــدی، 
ــر از اعضــای  ــا حضــور 3 نف ــروه ب پیشــنهاد تشــکیل کارگ
انجمــن اپــک، 2 نفــر از انجمــن اکتشــاف، 2 نفــر از انجمــن 
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و 3 نفــر از طــرف آقــای 
دکتــر دهقــان ارائــه و ســپس جــدول زمانــی بــرای تشــکیل 
جلســات و ارائــه پیشــنهادات ظــرف 2 هفتــه آینــده بــرای 
ــات  ــد. جلس ــم نمودن ــت تنظی ــی نف ــرکت مل ــه ش ــه ب ارائ
مذکــور بــا معرفــی نماینــدگان شــروع و منتــج بــه گــزارش 

هایــی از طــرف مدعویــن گردیــد.

تشــکل  های  فعالیت  هــای  اســاس  و  بنیــان 
ــب  ــی در قال ــر هم  افزای اقتصــاد محــور مبتنــی ب
ــت  ــر ظرفی ــری از حداکث ــی و بهره  گی کار جمع
ــت و  ــه اس ــن عرص ــگران ای ــدی تاش و توانمن
ــکل  های  ــش تش ــتا نق ــن راس ــد در همی بی  تردی
حــوزه احــداث و انــرژی بــه جهــت تأثیرگــذاری 
بــر فرآینــد ســازندگی و آبادانــی در ایــن میــان از 
اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت چــرا کــه بــه 
طریــق اولــی، انــرژی پیشــران توســعه اقتصــادی 

ــردد. ــداد می  گ ــان قلم ــر جه در سراس
و  مهندســی  شــرکت  های  صنفــی  انجمــن 
ــکل از  ــیمی متش ــت، گاز و پتروش ــکاری نف پیمان
ــوزه در  ــن ح ــال در ای ــادی فع ــای اقتص بنگاه  ه
ــده  ــناخته ش ــته و ش ــای برجس ــره انجمن  ه زم
ــای  ــن برنامه  ه ــا تدوی ــه ب ــی  رود ک ــمار م ــه ش ب
منســجم و تکیــه بــر تجــارب ارزشــمند خبــرگان 
و صاحــب نظــران، ریل  گــذاری دقیقــی در جهــت 
ــود  ــه  ای خ ــالت حرف ــه رس ــیدن ب ــت بخش عینی

ــت. ــام داده اس انج
ــه  ــه  ای از جمل ــات ریش ــه موضوع ــن ب پرداخت
ــکاری،  ــی و پیمان ــه مهندس ــت حرف ــاء منزل ارتق
ــاد  ــکوفایی اقتص ــد و ش ــتای رش ــدام در راس اق
ــات  ــاذ تصمیم ــه اتخ ــارکت در زمین ــور، مش کش
کان و راهگشــا، همراهــی و همــکاری در تحقــق 
ــت  ــازی و تقوی ــی س ــی، بوم ــای زیربنای طرح  ه
ــن  ــددی از ای ــوارد متع ــی و م ــدات داخل تولی
ــر  ــازنده و کان  نگ ــرد س ــی از رویک ــت حاک دس

ــت. ــوده اس ــت آن ب ــن در دوره فعالی انجم
ــداث و  ــوزه اح ــکل  های ح ــق دارد تش ــاء واث رج
ــه، در  ــای معتناب ــوردار از توانمندی  ه ــرژی برخ ان
ــادی  ــداف کان اقتص ــق اه ــی و تحق ــیر تعال مس
ــته  اند  ــون برداش ــتواری تاکن ــای اس ــور گام  ه کش
ــتگی  ــی و همبس ــایه همدل ــم در س ــن مه و ای

ــت. ــد یاف ــتمرار خواه اس

مهندس پـیـام بـاقـری
نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق 

بازرگانی ایران

»چالــش هــای صــدور »چالــش هــای صــدور 
خدمــات فنــی و مهندســی خدمــات فنــی و مهندســی 

ــت« ــوزه نف ــت«در ح ــوزه نف در ح
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شــاید تــا یــک دهــه پیــش کــه انــرژی هیــدروژن بــه عنــوان 
ــر کســی  ــرد داشــت، کمت ــا کارب ســوخت شــاتل های فضاپیم
تصــور می کــرد کــه ایــن انــرژی بــه ســرعت جــای خــود را در 
زندگــی روزمــره مــردم بــاز کنــد، امــا حــاال چنــد ســالی اســت 
کــه مصــرف آن گســترده شــده بــه طــوری کــه تاکســی های 
ــل درون  ــاوگان حمل و نق ــته وارد ن ــال گذش ــی از س هیدروژن
شــهری امــارات شــده  اســت و چیــن نیــز بــه تازگــی از اولیــن 

ترامــوای الکتریکــی هیدروژنــی رونمایــی کــرد.
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــر ب ــال حاض ــدروژن در ح ــرژی هی ان
ــه طــوری  ــل شــده  اســت ب ــا تبدی ــرژی در دنی ــازار ان ــد ب ترن
ــوژی در حــال ســرمایه گذاری  ــه کشــورهای صاحــب تکنول ک
ــورها  ــی از کش ــتند. برخ ــا هس ــت نوپ ــن صنع ــم روی ای عظی
نیــز بــه ســمت ســرمایه گذاری روی تولیــد هیــدروژن از زبالــه 
رفته انــد کــه عــاوه بــر تولیــد انــرژی پــاک، صنعــت بازیافــت 

ــود خواهــد داد. ــز بهب ــن کشــورها را نی در ای
در چنیــن شــرایطی، فرصــت بهره منــدی از انــرژی هیــدروژن 
در ایــران و اســتفاده از آن در مســیر توســعه صنعتــی و 
اقتصــادی کشــور را نبایــد از دســت داد، حــال آنکــه می دانیــم 
دیگــر منابــع انــرژی از جملــه نفــت و گاز تجدیدناپذیــر 
ــرژی  ــام اســت و ان ــه اتم ــع رو ب ــن مناب ــر ای هســتند و ذخای
هســته ای نیــز هزینه هــای اقتصــادی و سیاســی باالیــی دارد. 
ــن  ــد جایگزی ــی می توان ــرژی هیدروژن ــرایطی ان ــن ش در چنی
ــوع  ــن موض ــد و ای ــرژی باش ــع ان ــر مناب ــرای دیگ ــبی ب مناس
ــا از شــتابی  ــرار گیــرد ت ــا ق جــزو رویکردهــای دولتمــردان م
ــد در  ــه جدی ــن عرص ــه ای ــرای ورود ب ــورها ب ــر کش ــه دیگ ک

ــم. ــب نمانی ــد، عق ــش گرفته ان پی
نــه تنهــا در کاهــش نشــر گازهــای  انــرژی هیــدروژن 
سیســتم های  بــه  نســبت  باالتــر  راندمــان  گلخانــه ای، 
ــواع  ــر ان ــا دیگ ــه ب ــت ارزان، در مقایس ــه قیم ــود و البت موج
ــع از  ــیاری از صنای ــه در بس ــت، ک ــت اس ــرژی دارای مزی ان
ــی  ــرق خانگ ــد ب ــرای تولی ــا ب ــل، نیروگاه ه ــه حمل و نق جمل

ــع  ــل، صنای ــل حم ــی قاب ــایل الکتریک ــد وس ــی، تولی و صنعت
ــع  ــاز در صنای ــورد نی ــرژی م ــن ان ــی و همچنی دفاعــی و هوای

ــه دارد. ــل ماحظ ــرد قاب کارب
و  از صنایــع  بســیاری  نــگاه  نیــز  بین المللــی  در عرصــه 
غول هــای صنعتــی و تکنولــوژی بــه ســمت انــرژی هیــدروژن 
ــدادی  ــه در ســال 2017 تع ــه طــوری ک ــب شده اســت، ب جل
ایــر  آلســتوم،  ماننــد  بین المللــی  بــزرگ  از شــرکت های 
هونــدا،  دایملــر،  بی ام دبلیــو،  آمریکــن،  آنگلــو  لیکوییــد، 
هیونــدا، شــل، لینــده، توتــال، تویوتــا و .... بــرای رســیدن بــه 
ــس و  ــده پاری ــوا در داووس و معاه ــرات آب و ه ــداف تغیی اه
ــرژی هیــدروژن گــرد هــم  همچنیــن گســترش اســتفاده از ان
ــرمایه گذاری  ــدازی و س ــدروژن را راه ان ــورای هی ــد و ش آمدن
روی ایــن انــرژی را آغــاز کردنــد. تخمیــن زده می شــود ارزش 
ایــن ســرمایه گذاری حــدود 1.4 میلیــارد یــورو در ســال 

اســت.
ــا  ــورا، ت ــن ش ــی های ای ــداف و بررس ــزارش اه ــاس گ ــر اس ب
ســال 2030 میــادی از هــر 12 خــودرو در کالیفرنیــای 
ــدروژن  ــی، یکــی از گاز هی ــن و کره جنوب ــکا، آلمــان، ژاپ آمری
ــا نشــان می دهــد  ــن برآورده ــرد. همچنی اســتفاده خواهــد ک
کــه تــا ســال 2030 میــادی یکــی از 10 قطــار غیرالکتریکــی 
در جهــان بــا اســتفاده از هیــدروژن کار خواهــد کــرد. از ســوی 
دیگــر، تــا ســال 2050 معــادل 400 میلیــون خــودرو، 15 تــا 
ــه  ــوس ک ــون اتوب ــج میلی ــدود پن ــون و ح ــون کامی 20 میلی
ــازار حمل و نقــل خــودرو در جهــان را  حــدود 25% از ســهم ب
شــامل می شــود، از گاز و انــرژی هیــدروژن اســتفاده خواهنــد 

کــرد.
آمارهــا نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر 55 میلیــون تــن 
ــا  ــن ت ــد می شــود، همچنی ــان تولی ــدروژن در سراســر جه هی
ســال 2050 میــادی، گــردش مالــی بــازار انــرژی هیــدروژن 
ــه صــورت  ــد ب ــا 2.5 تریلیــون دالر می شــود و می توان ــر ب براب
مســتقیم 30 میلیــون و بــه صــورت غیــر مســتقیم 15 میلیون 

شــغل ایجــاد کنــد.
ــه  ــاز ب ــدون نی ــد ب ــدروژن می توان ــر، گاز هی ــرف دیگ از ط
تغییــر زیرســاخت های موجــود جایگزیــن20% از مصــرف 
گاز طبیعــی در جهــان شــود. همچنیــن تــا ســال 2050 
ــق هیــدروژن  ــع از طری ــرژی صنای حــدود 12% درخواســت ان
ــن  ــگا ت ــک گی ــش ی ــث کاه ــه باع ــد ک ــد ش ــن خواه تامی

ــد. ــد ش CO2 خواه
ــی  ــات بین الملل ــی  و مطالع ــه بررس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
نشــان می دهــد کــه تــا ســال 2050 برابــر 8% انــرژی مــورد 

نیــاز ســاختمان ها بــا گاز هیــدروژن تامیــن خواهــد شــد کــه 
باعــث کاهــش 700 تــن CO2 می شــود. همچنیــن مصــرف 
ــد  ــون مانن ــارف گوناگ ــع و مص ــده در صنای ــدروژن در آین هی
ــل و  ــا، حمل و نق ــه کارخانه ه ــواد اولی ــرژی، م ــتم های ان سیس
... می توانــد باعــث کاهــش چشــمگیر تولیــد دی اکســیدکربن 

شــود.
ــدروژن عبارت اســت  ــد تجــاری هی ــی در تولی ــع اصل ــا مناب ام
از ســوزاندن گاز طبیعــی یــا ســایر مــواد هیدروکربنــی 
ماننــد متانــول و جداســازی هیــدروژن آن، کارخانه هــای 
ــران  ــز آب. در ای ــنگ و الکترولی ــال س ــوزاندن زغ ــن، س روغ
کارخانه هــای تولیــد روغــن خوراکــی در تولیــد محــدود 
ــن  ــی ای ــه در مصــرف داخل ــال هســتند ک ــز فع ــدروژن نی هی
ــه در  ــک کارخان ــن، ی ــر ای ــاوه ب ــرد دارد. ع ــا کارب واحده
تبریــز نیــز از هیــدروژن بــه عنــوان محصــول جانبــی اســتفاده 
ــد  ــن واح ــوی ای ــز از س ــول نی ــن محص ــی ای ــد و گاه می کن
تولیــدی در بــازار عرضــه می شــود. همچنیــن پتروشــیمی اراک 
و نیــروگاه شــهید رجایــی در عرصــه تولیــد و فــروش هیدروژن 
دســتی بــر آتــش دارنــد و از بخش خصوصــی نیــز تنهــا یــک 
شــرکت تولیــد و فــروش هیــدروژن بــا ظرفیــت بســیار پاییــن 

ــت دارد. را در دس
ــوص %99.999  ــا خل ــدروژن ت ــا هی ــران تنه ــن در ای همچنی
تولیــد می شــود و خلوص هــای باالتــر آن ماننــد خلــوص 
خلوص هــای  می شــود.  وارد   %99.9999 و   %99.9995
نفــت،  آزمایشــگاه های  آناالیزرهــای  در  باالتــر هیــدروژن 
گاز و پتروشــیمی کاربــرد دارد. از ایــن رو، در صنعــت گاز 
ــازار  ــر از تقاضــای ب ــران، عرضــه بســیار کمت ــدروژن در ای هی
فعلــی اســت و در حــال حاضــر ظرفیــت بســیار باالیــی جهــت 
ســرمایه گذاری در ایــن بــازار بــرای مصــارف داخلــی و حتــی 
ــر در  ــه اگ ــی اســت ک ــن در حال ــود دارد. ای ــادرات آن وج ص
ــه عنــوان ســوخت  آینــده قــرار باشــد کــه از گاز هیــدروژن ب
ــاال  ــه شــدت ب ــن محصــول ب ــرای ای اســتفاده شــود تقاضــا ب

ــی رود. م
انــرژی  آینــده  بی چون و چــرا  هیــدروژن  نتیجــه،  در 
جهــان خواهــد بــود و در ایــران نیــز بایــد بــا مدیریــت 
ــمت  ــه س ــی، ب ــت و بخش خصوص ــارکت دول ــح و مش صحی
ــا  ــت ب ــت. امید اس ــش گام برداش ــن بخ ــرمایه گذاری در ای س
ــن  ــا ای ــود ت ــاش ش ــی ت ــردان و بخش خصوص ــت دولتم هم
ــده  ــه آالین ــن ســوخت های فســیلی ک ــاک جایگزی ســوخت پ
محیــط زیســت می باشــند، شــده و ارزش افــزوده آن بــه 

ــد. ــازه ای ده ــق ت ــور رم ــاد کش اقتص

هیدروژن، انرژی آینده
به قلم مهندس مهراد عباد، نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
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علی شمس اردکانی

ــن در  ــار آموزشــی آنالی ــزی هــای انجــام گرفتــه 2 وبین ری
مــاه اخیــر برگــزار شــد کــه در مرحلــه اول، وبینــار »دســتور 
ــای  العمــل جوشــکاری« در 4 جلســه 3 ســاعته توســط آق
مهنــدس کامــران خداپرســتی برگــزار شــد و 35 نفــر نیــز 
ــار  ــه دوم، وبین ــتند. در مرحل ــور داش ــار حض ــن وبین در ای
»آشــنایی بــا آییــن نامــه طبقــه بنــدی و تشــخیص 
صالحیــت پیمانــکاران و آخریــن اصالحــات آن« در 1 
ــم مهنــدس نســرین  جلســه 3 ســاعته توســط ســرکار خان
اوجاقــی برگــزار شــد و تعــداد حاضریــن در وبینــار بــه 30 
نفــر رســید. بــا توجــه بــه نظرســنجی کــه از ایــن دو وبینــار 
آموزشــی انجــام پذیرفــت، شــرکت کننــدگان رضایــت قابــل 
توجهــی از کیفیــت مطالــب و تدریــس مدرســین داشــتند.

در تاریــخ 7 مهــر مــاه 1400 جلســه ای بــا محوریــت 
ــرکت  ــی ش ــی کارفرمای ــن صنف ــترک انجم ــکاری مش هم
هــای مهندســی و پیمانــکاری نفــت، گاز و پتروشــیمی 
)ECCA( و  انجمــن مهندســی و ســاخت   ،)APEC(
فدراســیون صنعــت نفــت در ســاختمان انجمــن مهندســی 
و ســاخت برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت دوســتانه آقــای 
ــره  ــت مدی ــای هیئ ــی از اعض ــان یک ــدس میرزاخانی مهن
انجمــن اپــک در خصــوص توانایــی هــای انجمــن در زمینــه 
ــد و  ــه دادن ــی ارائ ــی توضیحات ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
اعــام آمادگــی نمودنــد کــه با دیگــر نهادهــا و ســندیکاهای 

ــد. ــزار نماین ــترکی برگ ــای مش ــی دوره ه خصوص
در راســتای اهــداف آموزشــی انجمــن اپــک و طبــق برنامــه 

چهــل و هفتمیــن جلســه هیئــت مدیــره، روز ســه 
تــا 15  از ســاعت 12  مــورخ 1400/08/04  شــنبه 
ــت  ــن نشس ــد. در ای ــزار گردی ــوری برگ ــورت حض بص
ضمــن تکریــم از پیشکســوتان، آقایــان مهندســین 
مهــرداد مترجمــی، رضــا طبیــب زاده و علیرضــا بابایــی، 
موضــوع صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و ماقــات بــا 
ــل  ــت بین المل ــت معاون ــدزاده، سرپرس ــر اس ــای دکت آق
وزارت نفــت و خاصــه ای از جلســات کارگــروه منتخــب 
ــی  ــرکت مل ــی ش ــعه و مهندس ــور توس ــاون ام ــا مع ب
ــار روز  ــد. اخب ــرح گردی ــاط مط ــن ارتب ــت در همی نف
حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی و چالــش هــای جــاری 
صنعــت از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه در جلســه مطــرح 
گردیــد. محورهــای اصلــی و تصمیمــات جلســه بــه طــور 

ــردد. ــی گ ــه م ــر ارائ ــای دیگ مســتقل در بخــش ه

خالصه جلسه هیئت مدیره 
و تکریم از پیشکسوتان

گزارش عملکردی 
بخش آموزش 

انجمن اپک

حاضریــن: جنــاب آقــای مهنــدس دلپریش )مشــاور معاونت توســعه 
و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران( و نماینــدگان انجمــن هــای 

اپــک، صادرکننــدگان خدمــات فنی و مهندســی
الــف( آقــای مهنــدس حلوائــی مباحثــی را پیرامــون مشــکات و 
چالــش هــای صــدور خدمــات فنــی و مهندســی مطــرح نمودنــد، 
بخــش اعظمــی از آن هــا در قوانیــن حــوزه هــای بیمــه و مالیــات 
در کشــور اســت و مقــرر گردیــد مــوارد را بــه صــورت مکتــوب بــه 

شــرکت ملــی نفــت ایــران ارســال نماینــد.
ب( آقــای دکتــر صالحــی پیرامون توافقــات صورت گرفته در جلســه 
ــران  ــی نفــت ای ــات شــرکت مل ــر اســتفاده از امکان قبــل، مبنــی ب
توضیحاتــی را ارائــه و درخواســت نمودنــد؛ شــرکت ملــی نفــت ایران 
بــا هماهنگــی وزارت نفــت امــکان حضــور آن هــا را در کشــورهای 

همســایه فراهــم نماید.
ــه عــزم  ــا توجــه ب ــد ب ــای مهنــدس دلپریــش اعــام نمودن ج( آق
دولــت )بــه ویــژه وزارت نفــت( و از آن جایــی که وزارت نفت مســئول 
کمیســیون مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان مــی باشــد، در اســرع 
وقــت از محــل بدهــی گازی ایــران از پــروژه هــای تعریــف شــده در 
حــوزه هــای مختلــف کشــور ترکمنســتان توســط شــرکت هــای 

بخــش خصوصــی ایــران اجــرا شــود.
د( آقــای دکتــر گابتونچــی )با مقایســه ایــران و ترکیــه( توضیحات 
مبســوطی را پیرامــون حجــم بســیار پاییــن ســهم صــدور خدمــات 
فنــی و مهندســی در صــادرات غیــر نفتــی ایــران ارائــه کردنــد، که در 

نهایــت بخــش زیــادی از دالیــل آن را مــوارد زیــر دانســتند:
⦁ مشکات ساختاری و درون سازمانی بخش خصوصی

⦁ عدم استراتژی واحد از طرف دولت
⦁ عدم حمایت نهادهای حاکمیتی

⦁ مشــکات مربــوط بــه صدور انــواع ضمانتنامــه هــا، ارزی، 
بیمــه، مالیــات و همچنیــن اخــذ ویزا

⦁ عدم صدور مشوق های الزم و حمایتی از طرف دولت
⦁ مشــکات تأمیــن ارز جهــت بازاریابــی و حضــور در 

کشــورهای هــدف
ــدور  ــای ص ــه ه ــن نام ــن و آیی ــانی قوانی ــدم بروزرس ⦁ ع

ــی ــی و مهندس ــات فن خدم
ــروژه هــای خــارج از  ــه پ ⦁ عــدم تخصیــص کــد بیمــه ب

کشــور
⦁ عــدم تعییــن متولــی اصلــی در زمینــه صــدور خدمــات 
فنــی و مهندســی کــه نیــاز اســت متولــی در حــد معاونت 

در ســاختار دولــت ایجــاد شــود.
ه( آقــای مهنــدس پهلــوان پیشــنهاد دادنــد بــا توجــه بــه 
حضــور شــرکت هــای نفتــی کشــور چیــن در ایــران کــه 
طــرف قــرارداد بــا وزارت نفــت می باشــند؛ مذاکــرات الزم با 
آن هــا مبنــی بــر امــکان حضــور شــرکت هــای ایرانــی بــه 
صــورت پیمانــکار دســت دوم در پــروژه هایــی کــه شــرکت 

هــای مذکــور در کشــورهای دیگــر دارنــد فراهــم شــود.
در نهایــت بــا توجه بــه مذاکــرات انجام شــده مقــرر گردید؛ 
بــا محوریــت معاونــت توســعه و مهندســی شــرکت ملــی 

نفــت ایــران اقدامــات زیــر صــورت پذیــرد:
⦁ تهیــه آییــن نامــه اجرایی اســتفاده از مــوارد مطرح شــده 
در بنــد 79 اساســنامه شــرکت ملــی نفــت ایــران جهــت 

کمــک بــه توســعه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
⦁ حل مشــکل صــدور ضمانتنامه هــای ارزی برای شــرکت 
هــای ایرانــی بــر اســاس اســتفاده از دارایــی هــای شــرکت 

ملــی نفت ایــران
⦁مذاکــره شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا اقلیــم کردســتان 
جهــت واگــذاری پــروژه هــای عمرانــی و زیربنایــی از طرف 

آن هــا بــه بخــش خصــوص ایــران در مقابــل نفــت
⦁ حل مشکل بدهی گازی ایران به کشور ترکمنستان

ــا کشــورهای هــدف وزارت نفــت  ــت ب ⦁ در مذاکــرات دول
متولــی اصلــی باشــد.

ــام  ــور مق ــا حض ــوری ب ــه ف ــزاری جلس ــری برگ ⦁ پیگی
عالــی وزارت نفــت و هیئــت مدیــره انجمــن هــای اپــک و 

ــی و مهندســی ــات فن ــدگان خدم صادرکنن

صادرات خدمات فنی 
و مهندسی چالش ها 

و راه حل ها

گزارش جلسه با مشاور عالی برنامه ریزی و توسعه 
معاونت توسعه مهندسی، جناب آقای مهندس دلپریش،
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1info@rozhin-sanat.com-888773۴۰رژین صنعت1۵3

221۴17۹۵info@rakindej.irرکیندژ1۵۴

6info@sipengineers.com-2621۹73۵ره پویان شریف صنعت - مهندسی1۵۵

8878۰1۴6info@rahabconsult.irرهاب - مهندسین مشاور1۵6

3zanko@zankoco.com-88۹768۴2زانکو خاور - مهندسی1۵7

271۹۰info@zolal-iran.comزالل ایران 1۵8

۹info@zirasas.com-888۴2178زیراساس 1۵۹

88۴۰3۰۴۹info@jalkeh.comژالکه 16۰

88۰۴۴۰2۹info@satrapjonoub.co.irساتراپ جنوب 161

88۵16۵6۹info@aes-co.irساختار انرژی ژرف162

36۴62۰6۵info@eccpi.com-۰71ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی163

 812۹3۴۴6mailbox@notashafra.comساختمان و نصب فراب )نوتاش افرا(16۴

887۵۰183Cotra.cons.co@gmail.comساختمانی کترا16۵

3sariak@sariak.com-88733812ساریاک 166

88۴۰7۵۹۹info@sbcc.irسازانه بتن - ساختماني 167

۹info@sazehpad.com-88۵26۴۹8سازه پاد تهران - مهندسي و ساخت168

سازه پردازی ایران - مهندسین 16۹
مشاور

8863۵8۵۰info@sazehpardazi.com

۹info@sazehabi.com-88۰77۰77سازه هاي آبي 17۰

886116۴۵baigi@azaranind.comسازه های صنعتی آذران 171

۹info@cyberind.com-886۰62۰1سایبر صنعت172

 88۵۰77۰2info@siicoltd.comساینا ایده ایرانیان173

8837۵۰۴3info@sereco.irسپهر رزموند17۴

3info@set-co.ir-8868۵7۰2ست - ساختمانی17۵

 ۴۴۴2۰8۴۵info@scetiran.comستیران - مهندسان مشاور 176

88۵381۵۰coeo@sepcompany.irسروش انرژی پارسیان177

6info@sepmc.ir-886112۰1 سروش انرژی پویا178

8info@spic-co.ir-22133۰۴6سروش صنعت پارس17۹

۴3۹۰۹info@sekafco.comسکاف - ساختماني و تأسیساتي 18۰

66۰61۴2۵info@samasad.comسماسد181

8867۰28۰info@sana-ir.comسنا اندیشه182

 88۴27۰۰6info@sat-iran.comسنجش امکان طرح - مهندسین مشاور 183

 3722232۹contact@sahandsazeh.com-۰۴1سهند سازه البرز 18۴

362۴66۹8info@sayal-gs.com-۰31سیال گستر سپند - مهندسي 18۵

 22816۴6۰info@safebana.comسیف بنا )فنی و مهندسی(186

8info@civilsazeh-co.com-22133۰۴6سیویل سازه اریکه 187

88۵812۰۰info@shanul.comشانول فرآیند188

886۰6۹76info@shabdizsanat.ir شبدیز صنعت آپادانا 18۹

22۰۰۹383info@shafab.comشفاب - مهندسی1۹۰

887۹6761info@shimbar.comشیمبار 1۹1

88۵۴۵226saeencorporation@gmail.comصائین1۹2

8887۹۵۹7info@safanicu.com صفا نیکو سپاهان1۹3

88۰7۵7۵۰info@saff-rosemond.comصف رزموند - مهندسي و مدیریت1۹۴

8info@doranenergy.com-2287۴2۹6صنایع انرژی بر دوران1۹۵

7office@saffgroup.com-8837۵۰2۵صنایع فرا ساحل1۹6

22۰28716oeid@oeid.comصنایع نفت انرژی قشم1۹7

887122۰۴info@skpalayesh.comصنعت خط و پاالیش 1۹8

226۰2۵۵۰samin@behta.irصنعت سازه ثمین1۹۹

888۴2271info@ smi.co.irمهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران2۰۰

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

توجه: این لیست ادامه معرفی اعضای انجمن که در خبرنامه شماره یک 
تعدادی از آن ها ذکر شده بود،می باشد.
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۴۴۰۴116۵info@ tadbirsahel.comمهندسین مشاور تدبیر ساحل2۰1

883۰۹2۰3tarhandishan@taceco.comطرح اندیشان2۰2

8833۴۰1۰info@tna-co.comطرح نواندیشان 2۰3

88613۵6۰info@dcmc.irطرح و مدیریت اجرا - مهندسین مشاور2۰۴

88736۰8۴info@torghe.comطرقه انرژی2۰۵

88۴33836info @tpq.irطلیعه پارس قائم 2۰6

883۰۹۹۹6info@otaredianco.irعطاردیان 2۰7

2۹78۰info@omrab.comعمراب2۰8

 87۹6info@azarestan.comعمران آذرستان2۰۹

88۴۴۴7۹۴www.omransazan.comعمران سازان 21۰

۴۴۴6۰322info@osmahab.comعمران سازان مهاب211

886۰۹322sales@fatehsanat.comفاتح صنعت کیمیا212

262166۰7faam.info@gmail.comفام زیر ساخت - مهندسین مشاور 213

8877862۰ctmarketing@farabard.irفرابرد21۴

22۹1311۰info@fedico.orgفراز توسعه انرژی -  بین المللی21۵

info@ persianoffshore.com 88۴۴73۴1فراساحل پرشین - مهندسی216

8872۵۵6۵a_nasri@neda.netفرانگر صنعت - طراحي مهندسي 217

22۹۰6۰62faryab@icca-ir.comفریاب جنوب - مهندسي ساختماني 218

36۴۹1237fardis niroo_sh@yahoo.com-۰71فردیس نیروی شیراز21۹

 info@absun.ir 2281۰۰۰2فنی و مهندسی آبسان پاالیش22۰

88۰۵612۹info@fidarmiab.comفیدار میاب221

88837۰38info@firm-co.comفیرمکو پارس - مهندسی و نصب222

۴36211۹۹info@falatepars.comفات پارس223

8876۴۵۹۵Info@Falatsaz.comفات ساز 22۴

883۴۴371info@fanavaranenergy.comفن آوران انرژی ایرانیان22۵

882۴۵837info@deltaoffshoregroup.comفن آوری فراساحلی دلتا226

2info@marounmechanic.com-887۰۴۴3۰فنی و ساختمانی مارون مکانیک227

3kadrsazeh@yahoo.com-22۹۰81۰2کادر سازه 228

8876۵۴۴۵Info@ kanroodsazeh.comکانرود سازه - مهندسی و ساختمانی22۹

8872۹1۰1kahanroba@kahanroba.comکاهنربا 23۰

3info@kep-co.com-8833۰۹۵2کندوکاو انرژي پارس231

Info@Kanikavan.com 762۵۰۹1۰کانی کاوان شرق232

36۴33۰۰۰r.kheiri@abanaircooler.com-۰71کولر هوایی آبان233

 88۰۴6۴36info@culham-co.comکولهام - ساختمانی23۴

2۴8۰16۵۰id@kayson-ir.comکیسون 23۵

 7۰info@kishspark.net-886۰۰۹66کیش اسپارک236

۴۹info@aqdco.comو881721۴۰کیفیت گسترش آریا237

1info@kpe-co.com-8866۴۴7۰کیمیا پتروگاز ایلیا238

3۰info@ktpcompany.com-88۹33328کیهان تجهیز پترولیوم23۹

 1۰info@gastechiran.com-226۵6۴۰1گاز تک ایرانیان2۴۰

888۵23۰۵info@gildaenergy.comکاوشگران انرژی گیلدا2۴1

8info@gamma-ir.com-77۵32۹86گاما 2۴2

info@ spdc.ir 362۴8۹۴2-۰71 گسترش پتروشیمی شیراز2۴3

88783۵63gostaresh.khotut@yahoo.comگسترش خطوط انرژی ایران2۴۴

۹gransa.pars@chmail.ir-۴۴2۹23۰8گرانسا پارس2۴۵

 8golsafar@yahoo.com-888713۴6گلسافر 2۴6

3info.gangun@gmail.com-88732۴۰گنگان2۴7

88823163info@lpgeco.comلوله پی گستر - مهندسی2۴8

227۰۴618mkfco@mkfco.comمادکیمیا فرآیند 2۴۹

22۰6۰۹۴3info@maroonkaran.comمارون کاران2۵۰

3۴۴3۰1۴۵Maroonbana@yahoo.com-۰61مارون بناء2۵1

۵3info@msvco.com-88۵۴۰3۴۴ماشین سازی ویژه2۵2

۴۴۹81۰21sales2@kavehmachiney.comصنایع ماشین سازی کاوه2۵3

881۹۰7۴1info@hampaiefoolad.comماشین سازی همپای فوالد2۵۴
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88۵۵288۰info@msarya.comماهان صنعت آریا2۵۵

مدیریت پروژه های صنعتی 2۵6
ابدال)مپصا(

۴36۴۹۰۰۰info@mapsaeng.com

3266۰8۰۵info@mabdaepc.com-۰31 مدیریت طرح و پیمان مبدا2۵7

887316۰2info@mehvarsazan.comمحورسازان - مهندسي و نصب 2۵8

222۰6216ses@sesce.comمکانیک خاک 2۵۹

66۹۵2۰۰۵info@bornak.orgمهندسی برناک26۰

۴۴22۰۰7۵info@rastakco.comمهندسی رستاک پویا261

 336268۰۰1info@fooladtechnic.ir-۰31مهندسی بین المللی فوالد تکنیک262

مهندسی و ماشین سازی داالهو 263
پارس کیش

88726۹۵8info@demcogroup.net 

۵info@maysun-co.com-88۵1۰2۵1میسان - مهندسي و ساختماني26۴

7info@meam-team.com-88۵7۰۰16میم تیم 26۵

27۴۵7info@mojan.irموجان - مهندسی266

۴3info@ndec. ir-88۵۹233۴نام آوران دلوار 267

226۹2۰۹۰contact@navrood.comناورود268

88678377info@s-t-co.comنداي علم و صنعت 26۹

۵info@nsqme.com-8837۵۵33نفت سازه قشم27۰

3naghshehoda@yahoo.com-26۴۰7611نقش هدي - مهندسي و ساختمان271

نو اندیشان آریا - مهندسی فرآیند 272
و انرژی

222۵۰133info@napeec.com

6info@norahan.com-8821۰872نورهان صنایع 273

88611۹11info@novindaneshco.comنوین دانش آینده27۴

22info@nirootavan.com-8872811۹نیرو و توان 27۵

886۴1668Ns-zal@hotmail.comنیرو سازان زال276

887۰۵1۹3info@waysa.irویسا277

22373722info@vima-ir.comویما278

8info@hamoon-gs.com-88۵3۴673هامون گستر صنعت 27۹

23۵2۵info@hampaco.orgهمپا - مهندسي 28۰

32136۰۰۰info@hedcoint.com-۰71همپا انرژی - مهندسی و طراحی281

887۹38۴۵info@phosion.irهمراهان اندیشه ققنوس 282

821۰۰۰۰۰info@parssaman.comهمکاران سامانه هاي ارتباطي پارس 283

6info@hamgaman.co.ir-88۵28273همگامان ساخت نوین 28۴

88۰31۰2۵info@henza-co.comهنزا - راه سازان و ساختمان28۵

۹info@havayar.com-882۰۵۵۰1هوایار - گروه صنعتی286

882۰2۴2۴golkhah@havayarcontrol.comهوایار کنترل پیشرو287
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معرفی کتاب
ــط،  ــاب اســتانداردها، ضواب ــا کشــورهای پیشــرفته صنعتــی از چنــد دهــه قبــل از انقــاب شــروع شــد و در غی ــران منطبــق ب ــکاری در ای شــکل گیــری نظــام پیمان
ــا قبــول مســئولیت  دســتورالعمل هــا و مهــم تــر قوانیــن مرتبــط بــرای حضــور پیمانــکاران و مهندســین مشــاور بصــورت کنونــی، ســازمان برنامــه و بودجــه خــود ب
اجــرای پــروژه هــا از منظــر طراحــی و نظــارت بــر آن هــا را بــا جایگزینــی نقــش مشــاور راســا بــه پیــش بــرد و خــود نســبت بــه انتخــاب پیمانــکار اجرایــی اقــدام مــی 
کــرد. از اواســط دهــه 40 و خصوصــا از ابتــدای دهــه 50 لــزوم تقســیم و توزیــع کار بیــن دو بازیگــر اصلــی اجــرای پــروژه هــا یعنــی مهنــدس مشــاور و پیمانــکار بــا 
کنتــرل و نظــارت کارفرمــا در طــرح هــای عمرانــی کشــور شــکل گرفــت و بــاز بعلــت نبــود ضوابــط و دســتورالعمل هــای مــدون در حــوزه مشــخصات فنــی/ اجــرای 
کارهــا و مهــم تــر روش هــای قیمــت گــذاری پــروژه هــا، ســازمان برنامــه تصمیــم بــه تهیــه و ابــاغ قیمــت هــای یکنواخــت بــا نــام قیمــت هــای پایــه در ســطح کشــور 
را گرفــت، همزمــان شــکل گیــری گــروه هــای مهندســین مشــاور و پیمانــکاران و رتبــه بنــدی آن هــا در ســازمان برنامــه بــا گســترش پــروژه هــای عمرانــی در کشــور 

آغــاز شــد کــه تاکنــون ایــن روش ادامــه و تکمیــل یافتــه اســت. 
در بیــش از 50 ســال کــه از عمــر شــیوه پیمانــکاری کشــور مــی گــذرد، هرســاله حجــم بزرگــی از تــوان مالــی کشــور از طریــق اجــرای طــرح هــای دارایــی هــای 
تملــک ســرمایه ای)طــرح هــای عمرانــی( توســط دولــت ســرمایه گــذاری شــده اســت. توفیــق در اجــرا و بهــره بــرداری مطلــوب از طــرح هــای اجــرا شــده معطــوف بــه 
تعامــل، همــکاری و اعتمــاد کامــل بیــن نقــش آفرینــان اصلــی در صحنــه اجــرای پــروژه هــا یعنــی کارفرمــا، مهنــدس مشــاور و پیمانــکار در چارچــوب رعایــت اخــاق 
حرفــه ای و مســئولیت پذیــری اجتماعــی بــوده اســت. البتــه نتیجــه مطلــوب در ایــن فراینــد بــدون حمایــت و پشــتیبانی نهــاد هــای قانونــی، مالــی، حقوقــی، بیمــه و 

نظایــر آن هــا حاصــل نمــی شــود.
تجربیــات گذشــته در چنــد دهــه بعــد از انقــاب بــا بازخوانــی و انجــام کارهــای میدانــی در پــروژه هــای عمرانــی توســط ســازمان برنامــه و بودجــه متاســفانه نشــان 
داده اســت کــه مــدت اجــرای پــروژه هــای عمرانــی در کشــور دو تــا ســه برابــر مــدت اولیــه پیمــان هــا بــه طــول انجامیــده و متوســط مــدت انجــام پــروژه هــای کشــور 
بعضــاً بــه بــاالی 10 ســال کشــیده اســت، کــه در بررســی هــای انجــام شــده توســط مســئوالن ذیربــط دولتــی نشــان داده شــده کــه عامــل تامیــن منابــع مالــی و 

تحویــل بــه موقــع زمیــن شــاید از بیشــترین عوامــل تطویــل مــدت پــروژه هــا بــوده اســت. 
از طرفــی در ضوابــط و مشــخصات قراردادهــا خصوصــا شــرایط عمومــی پیمــان بــه عنــوان منشــور اجرایــی طــرح هــای عمرانــی و اســناد و مــدارک حاکــم بــر روابــط 
حقوقــی و اجرایــی بیــن کارفرمــا، پیمانــکار و مشــاور بــا حفــظ اعتــدال تهیــه نشــده و همــواره نــگاه حاکمیتــی و یــک ســویه در انتقــال نمــودن مســئولیت هــا بــه 
پیمانــکار و بــا حفــظ منافــع دولــت و بیــت المــال نوشــته و تنظیــم شــده اســت. ایــن نــگاه نــه تنهــا مثبــت و اثرگــذار ارزیایــی نمــود بلکــه تجربــه نشــان داده اســت 
کــه نتایــج بعضــاً نامطلــوب نیــز در اجــرای پــروژه هــا را در پــی داشــته اســت و ماحصــل، آنچــه نظــام فنــی اجرایــی را مــورد مخاطــره قــرار مــی دهــد جایگزینــی تقابــل 
بــا تعامــل اســت. تقابــل کارفرمــا بــا مهندســین مشــاور از یــک ســو و تقابــل مهندســین مشــاور بــا پیمانــکار از ســوی دیگــر بــه زیــان فرآینــد طــرح هــای اجرایــی 

کشــور تمــام مــی شــود.
ــود کــه  ــه حــوزه نظــام فنــی اجرایــی کشــور در مســیر همــوار کــردن ایــن راه ب ــا ورود ب ــه مــوارد فــوق الذکــر از ســه دهــه گذشــته ب ــا عنایــت ب ــده کتــاب ب نگارن
بتوانــد یــک بســتر و قرائــت یکنواخــت در ســاختار و چارچــوب نظــام فنــی اجرایــی بــه جامعــه مهندســی کشــورمعرفی نمایــد و در پیگیــری ایــن نــگاه تحلیــل هــای 
کارشناســی خــود را بــا ارائــه مقاالتــی در مجــات مهندســی، ســمینارها و کنفرانــس هــای متعــدد در دو دهــه گذشــته ارائــه کــرده اســت. در ایــن رهگــذر نزدیــک بــه 
250 مقالــه کــه حاصــل تجربیــات دوران بیــش از 50 ســاله فعالیــت هــای او در عرصــه مهندســی کشــور در ســه حــوزه کارفرمایــی، مهنــدس مشــاور و پیمانــکاری مــی 
باشــد در مجــات مهندســی و ســمینارها عرضــه نمــود. ماحصــل ایــن تــاش هــا بــا تمرکــز و ارائــه 78 مقالــه منتخــب از بیــن بیــش از 250 مقالــه و نوشــتار بــوده 

اســت کــه در 7 محــور و در دو جلــد در 1300 صفحــه بصــورت مقــاالت عمومــی و مقــاالت تخصصــی ارائــه شــده اســت.
نگارنــده امیــد و انتظــار دارد نتیجــه تــاش هــای او بتوانــد در شــفافیت حــوزه وظایــف کارفرمایــان / مشــاوران و پیمانــکاران کمــک نمایــد و از ایــن رهگــذر خدمتــی 

بــه جامعــه مهندســین کشــور نمــوده کــه بــه تعهــد و دیــن مهندســی خــود پاســخ داده باشــد.
مهندس رضا طبیب زاده  


