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جای صندوق های مالی کنار جای صندوق های مالی کنار 
انجمن اپک خالی استانجمن اپک خالی است

ــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت پاالیــش و پخــش،  ــا معــاون وزی روز دوشــنبه مــورخ 1400/09/15، اعضــاء هیئــت مدیــره انجمــن اپــک طــی دیــدار حضــوری ب
مهنــدس جلیــل ســاالری و همچنیــن مدیــر عامــل شــرکت ملــی و مهندســی نفــت، مهنــدس فرهــاد احمــدی، گفت وگــو و تبــادل نظرکردنــد. بــر اســاس 
ایــن گــزارش در ارتبــاط بــا ورود اعضــاء انجمــن اپــک بــه طــرح، پروژه هــا و مناســبات مالــی و قــراردادی بــا توجــه بــه لــزوم تأمیــن مالــی و یــا امــکان تواتــر 
فرآورده هــای نفتــی و نفــت خــام بــا هزینه هــای طــرح، پروژه هــا، مقــرر شــد نمونــه و الگویــی بــا مدیرعامــل شــرکت ملــی و مهندســی نفــت مــورد بررســی 

قــرار گیــرد و تأمیــن بخشــی از هزینه هــا توســط بخــش خصوصــی، وزارت نفــت، کمــک از بانک هــا و ... مــورد بررســی مشــترک قــرار گیــرد  ... صفحــه 3

»نفت و توسعه« از دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن اپـک بـا مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش 
و مدیرعامل شرکت ملی و مهندسی و ساختمان گزارش می دهد:

شـماره سه // آذر هـزار و چهـارصـد

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

مدیرمسئول:
 فـرزاد کرمانـی

شــــرکـــت تـــوســعــه آب و گاز ایــــرانصفحه 3
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۲1 آذرمــاه 1400 دیــدار صمیمانــه ای 
ــن  ــره انجم ــت مدی ــاء هیئ ــن اعض بی
ــی  ــرکت مل ــل ش ــر عام ــا مدی ــک ب اپ
ــا  ــران ب مهندســی و ســاختمان نفــت ای
حضــور مدیــران ارشــد شــرکت مذکــور، 
آقایــان مهندســین نجفــی و حبیــب زاده، 
و  بحــث  مــورد  مهمــی  محورهــای 
بررســی طرفیــن قــرار گرفــت. مهنــدس 
ــه شــرایط  ــا اشــاره ب فرهــاد احمــدی ب
ــدم  ــا و ع ــی پروژه ه ــن مال ــخت تأمی س
ــی  ــب برخ ــادل و متناس ــکاری متع هم
ــک  ــی بان ــای خال ــه ج ــا، ب از بانک ه

ــد. ــاره نمودن ــت اش ــی نف اختصاص

درحال حاضر عمده توجه شرکت ها به »ماندگاری«  و »ادامه درحال حاضر عمده توجه شرکت ها به »ماندگاری«  و »ادامه 
حیات« برای گذر از شرایط سخت حال حاضراست.حیات« برای گذر از شرایط سخت حال حاضراست.

انجمن اپک:
 ما می توانیم بـه ما اعتماد کنید؛ 
باحمایت شرکت نفت به پروژه های 
EPC+F ورود مـی نـماییم.
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در این شماره می خوانید  

ــن  ــار انجم ــی کن ــای مال ــای صندوق ه ج
اپــک خالــی اســت روز دوشــنبه مــورخ 
ــک  ــن اپ ــره انجم ــت مدی ــاء هیئ 1400/09/15، اعض
ــت و  ــر نف ــاون وزی ــا مع ــوری ب ــدار حض ــی دی ط
ــدس  ــش، مهن ــش و پخ ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
ــل شــرکت  ــر عام ــن مدی ــل ســاالری و همچنی جلی
ملــی و مهندســی نفــت، مهنــدس فرهــاد احمــدی، 

ــه 3  ــد صفحــ ــادل نظرکردن ــو و تب گفت وگ

ــرون از وزارت  ــت« بی ــای نف ــوالن »مافی ج
ــد ــت را دریابی ــی نف ــک اختصاص ــت؛ بان نف
گــزارش »نفــت و توســعه« از دیــدار اعضــای 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــا مدی ــک ب ــره اپ ــت مدی هیئ
ــران در روز  ــت ای ــاختمان نف ــی و س ــی مهندس مل

ــه 4  ــاه 1400 صفحـ ۲1 آذرم

ــرمایه بــای جــان رقابت پذیــری  ــه س هزین
ــرخ  ــران در کشــاکش افزایــش ن ــی در ای بنگاه
ارزهــای خارجــی در ایــران و تضعیــف ریــال، 
بســیاری از محصــوالت در ایــران قــدرت صادراتــی 

ــه 5 ــد. صفحـ پیــدا کرده ان

ــا  ــت ب ــذار از نف ــتراتژی های دوران گ اس
ــه  ــدی ک ــای جدی ــوالت و رویکرده ــه تح ــه ب توج
ــذار  ــال گ ــوری در ح ــرژی هیدروکرب ــت و ان ــر نف ب
ــرای  ــتراتژی هایی ب ــه اس ــت ک ــد گف ــت بای اس

ــه 7 ــذار  صفح ــرایط گ دوران و ش

ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان م
ــوازی  ــلف م ــی اوراق س ــر و معرف رقابت پذی
ــل  ــه در مح ــن جلس ــرژی  ای ــی ان صرفه جوی
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ایــران بــا هــدف هم اندیشــی فعــاالن حــوزه 
ــاالن  ــدگاه فع ــی و اخــذ دی ــرژی کشــور هم افزای ان

ــه9 اقتصادی صفحـ

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 
ــرای اینکــه  ــواع آن پیشــترگفته شــد ب ــا و ان ه
ــت  ــه پرداخ ــزم ب ــه مل ــر متعهدل ــد در براب متعه
ــد  ــف متعه ــر تخل ــت در اث ــود الزم اس ــارت ش خس
ــه 12 ــد صفح ــده باش ــه وارد ش ــه متعهدل ــی ب زیان

ــت  ــت نف ــگاه صنع ــت پژوهش ــه نخس رتب
ایــران از لحــاظ ســهم پتنــت  هــای حــوزه 
نانوفنــاوری و قرارگیــری در میــان 25 
شــرکت برگزیــده نفــت و گاز دنیــا بــر اســاس 
ــگاه  ــو )پای ــتات نان ــی اس ــگاه اطاعات ــزارش پای گ
ــت  ــگاه صنع ــو(، پژوهش ــوالت نان ــات محص اطاع
نفــت تنهــا موسســه و شــرکت ایرانــی در بیــن ۲5 

ــه 15  ــان  صفح ــر جه ــرکت برت ش

پیمان هــای  بازنگــری اســناد همســان 
مهندســی، تأمیــن کاال و تجهیزات، ســاختمان 
ــرای  ــوام )EPC( ب ــورت ت ــه ص ــب ب و نص
ــال های  ــه در س ــی از آنجایی ک ــای صنعت کاره
ــه  ــت ب ــای وزارت نف ــیاری از پروژه ه ــته، بس گذش
صــورت EPC بــه پیمانــکاران واگــذار شــده بــود، 
ــات  ــاوران تجربی ــکاران و مش ــان، پیمان کارفرمای
ذی قیمتــی را در ایــن عرصــه کســب نمودنــد 

ــه 16 صفح

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 
  0۲1-88318701-۲

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

رزرو بنر تبلیغاتی  :
ــعه  ــت و توس ــه نف ــی خبرنام ــای تبلیغات بنره
در ابعــاد اســتاندارد، در مــکان مناســب و 
در دیــدرس مخاطبیــن قــرار مــی گیــرد 
ــن  ــای انجم ــرای اعض ــازده را ب ــن ب ــا بهتری ت
داشــته  باشــد. در صــورت تمایــل نســبت 
ــه، از  ــی در خبرنام ــای تبلیغات ــه رزرو بنره ب
آدرس   یــا   0۲1-88318701-۲ طریق تلفــن 
در  مــا  بــا   info@irapec.com ایمیــل

ــید. ــاط باش ارتب

رزرو رپرتاژ آگهی  :
ــت که  ــی اس ــه ای تبلیغات ــی، مقال ــاژ آگه رپرت
ــرار  ــه ق ــوا در خبرنام ــر محت ــون دیگ همچ
می توانیــد  آگهــی  رپورتــاژ  می گیــرد. در 
ــه ی  ــه جامع ــود را ب ــرویس خ ــا س ــول ی محص
مخاطــب انجمــن اپــک معرفــی کــرده و لینــک 
مســتقیم و Follow بــه وب ســایت خــود 
ــی  ــاژ آگه ــت رزرو رپورت ــد. جه ــت کنی دریاف
ــا 5  ــح ت ــاعات اداری )9 صب ــد در س می توانی
بعــداز ظهــر( بــا شــماره  تلفــن  88318701-۲-
 info@irapec.com ــل ــا آدرس  ایمی 0۲1 ی

ــد. ــل بفرمائی ــاس حاص تم
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ــره  ــت مدی ــاء هیئ ــورخ 1400/09/15، اعض ــنبه م روز دوش
انجمــن اپــک طــی دیــدار حضــوری بــا معــاون وزیــر 
ــدس  ــش، مهن ــش و پخ ــرکت پاالی ــل ش ــت و مدیرعام نف
ــی و  ــر عامــل شــرکت مل جلیــل ســاالری و همچنیــن مدی
ــاد احمــدی، در محورهــای  مهندســی نفــت، مهنــدس فره

ــد. ــادل نظرکردن ــو و تب ــل گفت وگ ذی
بــه گــزارش خبرنــگار نفــت و توســعه، در ایــن جلســه مقــرر 
ــترک  ــی مش ــم اندیش ــات و ه ــه تجربی ــت ب ــا عنای ــد ب ش
ــای  ــه کاره ــان ازجمل ــا کارفرمای ــک ب ــن اپ ــین انجم پیش
ــازمان  ــت و س ــی وزارت نف ــت مهندس ــا »معاون ــترک ب مش
برنامــه و بودجــه« در دو موضــوع مهــم »جبــران خســارات 
ــر Covid-19« و  ــه گی ــاری هم ــراردادی بیم ــی - ق مال
ــد کــه  ــادی نشــریه 5490«، پیشــنهاد گردی »بازنگــری بنی

ــردد. ــن تشــکیل گ ــا حضــور طرفی ــه مشــترکی ب کمیت
بــر اســاس ایــن گــزارش در ارتبــاط بــا ورود اعضــاء انجمــن 
ــراردادی  ــی و ق ــبات مال ــا و مناس ــرح، پروژه ه ــه ط ــک ب اپ
بــا توجــه بــه لــزوم تأمیــن مالــی و یــا امــکان تواتــر 
ــرح،  ــای ط ــا هزینه ه ــام ب ــت خ ــی و نف ــای نفت فرآورده ه
پروژه هــا، مقــرر شــد نمونــه و الگویــی بــا مدیرعامــل 
شــرکت ملــی و مهندســی نفــت مــورد بررســی قــرار گیــرد 
ــی،  ــش خصوص ــط بخ ــا توس ــی از هزینه ه ــن بخش و تأمی
وزارت نفــت، کمــک از بانک هــا و ... مــورد بررســی مشــترک 

ــرد. ــرار گی ق

خــروج  یــادآوری  ضمــن  ســاالری  مهنــدس  آقــای 
نفــت و رشــد  از دل صنعــت  شــرکت های خصوصــی 
ــای  ــه ج ــد ک ــد فرمودن ــا، تاکی ــته آن ه ــان و وابس همزم
صندوق هــای مالــی کنــار انجمــن خالــی اســت و بــا توجــه 
ــن  ــکان تأمی ــه شــرکت های بخــش خصوصــی ام ــه اینک ب
ــی و  ــرکت های دولت ــدیم ش ــور ش ــا مجب ــد م ــی ندارن مال

ــم. ــت وارد کنی ــه صنع ــی را ب خصولت

ظرفیت های بالقوه و بالفعل انجمن اپک
جلســه بــا معارفــه عمومــی انجمــن توســط دکتــر طاهــری، 

دبیــر انجمــن اپــک، آغــاز گردیــد.
ــرور برخــی  ــا م ــره ب ــی، رئیــس هیئــت مدی ــزاد حضرت به
ــن  ــی در ای ــش خصوص ــر بخ ــال حاض ــای ح از چالش ه
جلســه عنــوان کــرد: درحــال حاضــر کمتــر از 30 درصــد 
ظرفیت هــای مهندســی و اجــرای بخــش خصوصــی فعــال 

ــده اســت. ــا اســتفاده مان اســت و 70 درصــد آن ب
آنقــدر  را  کارهــا  خصولتــی  شــرکت های  افــزود:  وی 
ــا ســابقه بخــش  ــکاران ب ــد کــه عمــًا پیمان خــرد می کنن
ــت الزم  ــه و کیفی ــدون تجرب ــا ب خصوصــی حــذف و کاره
ــرد. ــام می پذی ــارف انج ــای غیرمتع ــان و قیمت ه ــا زم و ب

فـــرزاد کـــرمانی، نائب رئیــس هیئت مدیره، در این جلســه 
ــداث و  ــت اح ــال در صنع ــوه فع ــت: 293 عض ــار داش اظه
ــا  ــرکت ب ــه 100 ش ــب ب ــا قری ــن آن ه ــه در بی ــرژی ک ان

ســابقه 30 تــا 70 ســال وجــود دارد و شــرکت های مشــاور 
ــکار حاضــر در انجمــن، براســاس اساســنامه حاضــر  و پیمان

ــند. ــی می باش ــی واقع ــرکت های خصوص ــن ش ــط از بی فق
کرمانــی خاطرنشــان کــرد: علــی رغــم ارتقــاء، بهــره بــرداری 
و منتفــع شــدن بانک هــا طــی دهه هــای گذشــته، بــه 
واســطه گــردش مالــی منتــج از ســازندگی خانــواده صنعــت 
اعــم از بخــش خصوصــی و دولتــی، نــه تنهــا حداقــل 
همــکاری الزم در ایــن حــوزه بــا شــرکت های بخــش 
ــه وظایــف  ــرد، کــه حتــی در ارائ خصوصــی انجــام نمی پذی
اولیــه خــود مــن جملــه اعطــای وام و تضامیــن قــراردادی 
ــط  ــه نظــری و اعمــال حداکثــری احتیــاط در ضواب ــا کوت ب

اقــدام می نماینــد.
وی تصریــح کــرد: تــراز و گــردش مالــی بخــش خصوصــی به 
گونــه ای هســت کــه درحــال حاضــر عمــده توجه شــرکت ها 
بــه »مانــدگاری« و »ادامــه حیــات« بــرای گــذر از شــرایط 
ــه  ــت ب ــای دول ــال حاضــر می اندیشــند. بدهی ه ســخت ح

بخــش خصوصــی نیــز مزیــد بــر علــت شــده اســت. 
ایشــان فرمودنــد: چالش هــا و اختاف هــای پیمانــی اعضــاء 
ــت  ــی هیئ ــه ذات ــه و وظیف ــر مجموع ــرکت های زی ــا ش ب
مدیــره انجمــن اپــک نیــز از جملــه مــوارد دیگــری بــود کــه 

در جلســه عنــوان گردیــد.
ــره انجمــن خاطرنشــان  ــت مدی ــی، عضــو هیئ ــای حلوائ آق
ــزاری  ــان برگ ــا در زم ــتباه پروژه ه ــای اش ــد: برآورده کردن

ــود  ــکاران بوج ــرای پیمان ــیاری ب ــای بس ــه چالش ه مناقص
ــر  ــورم غی ــارف و ت ــای نامتع ــش قیمت ه آورده اســت. افزای
قابــل پیــش بینــی و همچنین تغییــر نــرخ ارز در پیمان های 
ارزی-ریالــی، از دغدغه هــای اصلــی پیمان هــای جــاری 

ــرای آن هــا بشــود.   اســت کــه بایــد فکــری اساســی ب
ایشــان اضافــه فرمودنــد کــه شــرکت های بخــش خصوصــی 
ــی حضــور در  ــک آمادگ ــن اپ ــت انجم ــت و مدیری ــا هدای ب
ــد و می تواننــد از روش هــای  ــزرگ را دارن طرح/پروژه هــای ب
تهاتــر محصــول و یــا نفــت خــام نیــز در ایــن حوزه اســتفاده 

. یند نما
مهنــدس معمــارزاده، عضــو هیئــت مدیــره انجمــن اضهــار 
ــر  ــه مهم ت ــده و از هم ــی قاع ــل کار، ورود ب ــتند: تداخ داش
ــی و  ــرکت های خصولت ــه ش ــح و غیرمنصفان ــت ناصحی رقاب
ایجــاد الیــه غیرمتعــارف بیــن صاحبــان کار و پیمانــکاران از 
ــل  ــه دالی ــه ب ــای ریشــه ای حــال حاضــر اســت ک چالش ه
زیــادی از جملــه تعــدد حضــور مدیــران خصولتــی در بیــن 
منتخبیــن دولــت ســیزدهم و صحبت هــای پراکنــده آن هــا 

موجــب نگرانــی بخــش خصوصــی شــده اســت.
آقایــان مهندســین ادیــب، معظمــی و میرزاخانیــان، از 
ــال  ــای ح ــز از چالش ه ــره نی ــت مدی ــر هیئ ــاء دیگ اعض
ــه  ــر تشــکیل کمیت ــد و ب حاضــر بخــش خصوصــی فرمودن

ــد. ــد نمودن ــم تاکی ــترک دائ مش

جای صندوق های مالی کنار انجمن اپک خالی استجای صندوق های مالی کنار انجمن اپک خالی است
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گــزارش »نفــت و توســعه« از دیــدار اعضــای 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــا مدی ــک ب ــره اپ ــت مدی هیئ

ــران ــت ای ــاختمان نف ــی و س ــی مهندس مل
صمیمانــه ای  دیــدار   1400 آذرمــاه   ۲1 روز  در 
ــا  ــک ب ــن اپ ــره انجم ــت مدی ــاء هیئ ــن اعض بی
ــاختمان  ــی و س ــی مهندس ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــرکت  ــد ش ــران ارش ــور مدی ــا حض ــران ب ــت ای نف
مذکــور، آقایــان مهندســین نجفــی و حبیــب زاده، 
محورهــای مهمــی مــورد بحــث و بررســی طرفیــن 

ــت. ــرار گرف ق

ــخت  ــرایط س ــه ش ــاره ب ــا اش ــدی ب ــاد احم ــدس فره مهن
پروژه هــا و عــدم همــکاری متعــادل و  مالــی  تأمیــن 
متناســب برخــی از بانک هــا، بــه جــای خالــی بانــک 
ــد  ــد نمودن ــد. ایشــان تاکی ــاره نمودن ــت اش اختصاصــی نف
ــن  ــاء انجم ــوی اعض ــی از س ــن مال ــکان تأمی ــورت ام درص
اپــک بــا محوریــت انجمــن، حداکثــر همــکاری را بــه 
عمــل آورده و خــود را موظــف بــه مانــدگاری شــرکت های 
ــاره  ــا اش ــادی ب ــدس فره ــی می دانند. مهن ــش خصوص بخ
بــه شــرکت آرامکــو و مقایســه آن بــا شــرکت نفــت 
ــت  ــر نف ــزان ذخای ــران در می ــه ای ــن رتب ــران و همچنی ای

ــگاه  ــه جای ــا کار و جدیــت بیشــتر ب ــد ب ــد بای و گاز فرمودن
ــاختار  ــه س ــد ک ــد فرمودن ــان تاکی ــیم. ایش ــان برس واقعیم
ــت و  ــفاف اس ــیار ش ــت بس ــرکت نف ــازمانی وزارت و ش س

ــت. ــت اس ــارج از وزارت نف ــت خ ــای نف ــاً مافی اصطاح
و  توضیحــات  حبیــب زاده  مهنــدس  جنــاب  ادامــه  در 
اطاعــات کلــی و عمومــی در مــورد 3 طــرح مهــم خطــوط 
ــرا  ــل اج ــای قاب ــوان نمونه ه ــه عن ــه ب ــال را ک ــه و انتق لول
از آن یــاد گردیــد، ارائــه نمودنــد و برآوردهــای اولیــه 
ــد.  ســرمایه گذاری مــورد نیــاز EPC آن هــا را ذکــر نمودن
در ادامــه ایشــان بــه ســؤال های هیئــت مدیــره انجمــن در 

مــوارد فنــی و مهندســی پاســخ داده و از اهمیــت و اولویــت 
ــد. ــل آن فرمودن ــور و دالئ ــای مذک طرح ه

ــت  ــط هیئ ــده توس ــه ش ــب ارائ ــی مطال ــای اصل محوره
ــک: ــن اپ ــره انجم مدی

ــرکت  ــت ش ــد؛ باحمای ــاد کنی ــا اعتم ــه م ــم ب ــا می توانی م
نفــت بــه پروژه هــای EPC+F ورود می نماییــم.

دبیــر انجمــن ضمــن تشــکر از رفتــار صمیمانــه، حرفــه ای 
و شــفافیت مهنــدس احمــدی از جلســه مشــترک بــا 
ــه را  ــن جلس ــوده و ای ــاد نم ــاالری ی ــل س ــدس جلی مهن

ــتند. ــور دانس ــه مذک ــب جلس تعقی

ــزوم  ــه ل ــرمانی ب ــرزاد کـ ــره، فـ ــب رئیــس هیئــت مدی نائ
ارتبــاط دائــم و ســوابق کار مشــترک اعضــاء انجمــن 
ــت  ــی و مهندســی و چالش هــای رقاب ــا شــرکت مل اپــک ب
بــا شــرکت های خصولتــی و ورود بــا قــدرت انجمــن 
ــده  ــای آین ــیر همکاری ه ــردن مس ــت هموارک ــک جه اپ
پرداختنــد و ضمــن ارائــه پیشــنهاد تشــکیل کارگــروه 
مشــترک و تهیــه و ارائــه نقشــه راه، در مــورد امــکان تــرک 
تشــریفات بــر اســاس مــاده 27 قانــون مناقصــات در مــورد 
ــد. ــواالتی مطــرح نمودن ــه شــده، س ــای ارائ ــه طرح ه نمون

آقــای مهنــدس حلوائــی در مــورد همــکاری 3 جانبــه 

بانک هــا  و  انجمــن  اعضــاء  مهندســی،  ملــی  شــرکت 
پرداختــه و روش هــای مختلــف ورود بــه پروژه هــای نمونــه 
ــکان ورود  ــا و ام ــدرت آن ه ــف و ق ــاط ضع ــه شــده، نق ارائ
شــرکت های انجمــن بــه تهاتــر نفــت خــام و یــا محصــول 
عنــوان  را  مطروحــه   EPC پروژه هــای  انجــام  ازاء  در 

ــد. فرمودن
ــای  ــمردن توانمندی ه ــن برش ــب ضم ــدس ادی ــای مهن آق
فنــی و اجرایــی اعضــاء انجمــن، بــر مدیریــت و توانایی هــای 
ــد  ــی تاکی ــارکت های مدن ــکیل مش ــره در تش ــت مدی هیئ

نمودنــد.

جوالن »مافیای نفت« بیرون از وزارت جوالن »مافیای نفت« بیرون از وزارت 
نفت؛ بانک اختصاصی نفت را دریابیدنفت؛ بانک اختصاصی نفت را دریابید

ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
ــا  ــام ب ــت خ ــر نف ــوه تهات ــی نح ــامی از بررس اس
مقــدار  گــزارش  و  عمرانــی  پروژه هــای  بدهــی 

فــروش نفــت در ایــن کمیســیون خبــر داد.
ــگار شــانا  ــا خبرن ــو ب ــری در گفت وگ عبدالجــال ای
ــنبه،  ــروز )سه ش ــر ام ــت عص ــه نشس ــاره ب ــا اش ب
ــورای  ــس ش ــران مجل ــیون عم ــاه( کمیس 23 آذرم
ــا حضــور جــواد اوجــی، وزیــر نفــت  اســامی کــه ب
ــت  ــن نشس ــت در ای ــر نف ــت: وزی ــد، گف ــزار ش برگ
گزارشــی از عملکــرد ایــن وزارتخانــه در زمینــه 
ــاره تهاتــر ایــن کاالی  فــروش نفــت و گزارشــی درب
راهبــردی بــا بدهــی پروژه هــای عمرانــی ارائــه 

ــرد. ک
وی افــزود: وزیــر نفــت در ایــن نشســت اعــام کــرد 
کــه ایــن مجموعــه آمادگــی کامــل بــرای تهاتــر نفت 
بــا دســتگاه های اجــرای متقاضــی و پیمانــکاران 
ــد  ــن کار نخســت بای ــرای ای ــا ب ــکار را دارد، ام طلب
دســتگاه ها از جملــه وزارت راه و شهرســازی دربــاره 
تهاتــر نفتــی درخواســت ارائــه دهنــد، ســپس طبــق 

ضوابــط وثیقــه ارائــه کننــد.
ــه داد:  ــس ادام ــران مجل ســخنگوی کمیســیون عم
از طرفــی طلبــکاران نیــز بایــد از ســازمان برنامــه و 
بودجــه در ایــن بــاره مجــوز بگیرنــد و ایــن ســازمان 
ــه وزارت  ــا را به صــورت مشــخص ب ــب آنه ــم طل رق
نفــت اعــام کنــد، از ســوی دیگــر دریافت کننــدگان 
هــم بایــد بــرای فــروش نفــت ظرفیــت بــازار 
جدیــدی ایجــاد کننــد و از مشــتریان ســنتی وزارت 

ــد. نفــت اســتفاده نکنن
ایــری تصریــح کــرد: وزیــر نفــت همچنیــن از 
ــاره  ــود درب ــت خ ــت مدیری ــه تح ــرد مجموع عملک
ــن  ــه در ای ــرد ک ــه ک ــی ارائ ــت گزارش ــروش نف ف
گــزارش اعــام شــد وضــع فــروش نفــت و میعانــات 
رشــد  پارســال  مشــابه  دوره  بــه  نســبت  گازی 
قابل توجهــی داشــته و پــول همــه آنهــا هــم وصــول 

ــت. ــده اس ش

نحوه تهاتر نفت با بدهی پروژه های 
 عمرانی تشریح شد
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ــران و  ــی در ای ــای خارج ــرخ ارزه ــش ن ــاکش افزای در کش
ــدرت  ــران ق ــوالت در ای ــیاری از محص ــال، بس ــف ری تضعی

ــد. ــدا کرده ان ــی پی صادرات
ایــن افزایــش صــادرات بــرای صادرکننــدگان مســرت بخش 
امــا بــرای مصرف کننــدگان داخلــی بــا کمبــود کاال و نبــود 
برخــی از محصــوالت بــه ســبب ارجحیــت صادراتــی بــودن 
ــده  ــه مصرف کنن ــادی را ب ــورم زی ــان آورده و ت ــه ارمغ را ب
داخلــی تحمیــل کــرده اســت. پرســش ایــن اســت کــه آیــا 
ــا  ــت ی ــر داش ــول ارزان ت ــادرات پ ــش ص ــرای افزای ــد ب بای
ــه ای  ــوان به گون ــا می ت ــاز اســت ی ــروی کار ارزان موردنی نی
دیگــر بــه ایــن مباحــث نــگاه کــرد. در ایــن مجــال ســعی 
ــاد  ــه مــوارد ی ــدگاه هزینــه ســرمایه ب خواهیــم کــرد از دی
شــده نگاهــی بیندازیــم تــا بتوانیــم درک بهتــری از اقتصــاد 

و رقابــت بیــن بنگاهــی داشــته باشــیم.

رتبه اعتباری بین المللی و اهمیت آن:
ــی  ــن مال ــد تامی ــی قص ــده مال ــم تامین کنن ــرض کنی ف
ــودآور  ــرح س ــک ط ــرمایه گذاری در ی ــا س ــروژه ی ــک پ ی
در جایــی در کشــور جمهــوری آذربایجــان را داشــته 
ــر  ــاخص، موردنظ ــتین ش ــاس نخس ــن اس ــر ای ــد؛ ب باش
ــه  ــوری، رتب ــرمایه گذاری در کش ــی و س ــن مال ــرای تامی ب
ــاری  ــه اعتب ــت. رتب ــور اس ــی آن کش ــاری بین الملل اعتب
ــاری  ــدی اعتب ــای رتبه بن ــورها را آژانس ه ــی کش بین الملل
Credit rating agencies صــادر می کننــد. ایــن 
ــه  ــی ک ــد پ ــز، اس ان ــچ، مودی ــدی )فی ــای رتبه بن آژانس ه
ــد(  ــار دارن ــدی را در اختی ــازار رتبه بن حــدود 97 درصــد ب
ــی  ــرمایه گذاران مبتن ــتند و س ــتقل هس ــه هایی مس موسس
بــر رتبــه اعتبــاری آن هــا ریســک را بررســی و اقــدام بــه 
ــاری  ــدی اعتب ــدول رتبه بن ــد. )ج ــرمایه گذاری می کنن س

لمللــی( بین ا
 AAA اعتبــاری حــروف  رتبه بنــدی  ایــن جــدول  در 
ــاری را  ــه اعتب ــن رتب ــاری و D بدتری ــه اعتب ــن رتب بهتری
ــاری  ــه اعتب ــه رتب ــر چ ــد. ه ــود اختصــاص می دهن ــه خ ب
ــرکت  ــا ش ــور ی ــک آن کش ــد ریس ــر باش ــی باال ت بین الملل
ــا  ــی ی ــن مال ــه تامی ــت هزین ــی اس ــت و طبیع ــر اس کمت
بــازده مــورد انتظــار نیــز کاهــش پیــدا می کنــد. بــه عنــوان 
ــوئیس،  ــارک، س ــادا، دانم ــترالیا، کان ــورهای اس ــال کش مث
 AAA اعتبــاری  رتبــه  دارای  آلمــان  لوکزامبــورگ، 
هســتند، یعنــی ایــن کشــورها و شــرکت ها دسترســی 
ــی  ــن مال ــرای تامی ــی ب ــای بین الملل ــن پول  ه ــه ارزان تری ب

دارنــد. را  پروژه های شــان  و  طرح هــا 
هــر چــه در ایــن جــدول بــه ســمت پاییــن حرکــت 
Non- می کنیــم رتبــه اعتبــاری بدتــر و در نهایــت بــه رده
ــاال  ــی ب ــه معن ــه ب ــیم ک investment grade می رس

رفتــن ریســک بــرای ســرمایه گذاری بلند مــدت اســت. 
به طــور تقریبــی همــه کشــورهای جهــان در جــدول 
ــران  ــا ای ــد، ام ــرار دارن ــی ق ــاری بین الملل ــدی اعتب رتبه بن
ــور  ــدول حض ــن ج ــه در ای ــت ک ــوری اس ــن کش بزرگ تری

ــر ــی دیگ ــه معن ــدارد و ب ن
روشــن  صــورت  بــه  جهــان  ســرمایه گذاران  دیگــر 

نمی یابنــد. در  را  ایــران  ریســک های 
کشــورهای همســایه ایــران بــه ترتیــب دارای چنیــن 
 ،+BB ــاری هســتند: جمهــوری آذربایجــان رتبه هــای اعتب
ــده  ــارات متح ــراق B-، ام ــه BB، ع ــتان B+، ترکی ارمنس

ــی. ــتان A منف ــر AA، عربس ــی AA، قط عرب

ــتاده  ــی ایس ــدی بین الملل ــای رتبه بن ــران در کج ای
؟ ست ا

اســت  کشــوری  بزرگ تریــن  تقریبــی  به طــور  ایــران 
ــدارد  ــور ن ــاری حض ــدی اعتب ــای رتبه بن ــه در جدول ه ک
بــزرگان  به وســیله  ایرانــی  شــرکت های  حقیقــت  در  و 
ــی   ــا مبتن ــوند. ام ــدی نمی ش ــاری، رتبه بن ــدی اعتب رتبه بن
بــر رتبه بنــدی آژانس هــای صادراتــی اروپــا زیــر نظــر 
ــه  ــون رتب ــعه OECD هم اکن ــکاری و توس ــازمان هم س

ایــران در رده B طبقه بنــدی می شــود. اعتبــاری 
ــیار در  ــت بس ــد دق ــاال و نیازمن ــی ب ــک خیل ــی ریس یعن
ســرمایه گذاری، ایــن در حالــی اســت کــه رتبه بنــدی 

ــد  ــه بع ــه در صفح ــی از  ادام ــاری ناش اعتب

هزینه سرمـایه 
بای جـان 

رقابت پـذیری 
بنگاهـی در 

ایــران

دکتر پـیـمان مـولـوی
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کان  اقتصــاد  و  کشــوری  سیاســی،  ریســک های 
بنگاه هــای  اســاس  همیــن  بــر  می شــود،  پی ریــزی 
ــد  ــی دسترســی ندارن ــای دولت ــه گارانتی ه ــه ب ــی ک ایران
بــرای تامیــن مالــی بایــد هزینــه تامیــن مالــی باالیــی را 

ــد. بپردازن

هزینه سرمایه و رقابت بین بنگاهی:
ــتند،  ــرمایه« هس ــاختار س ــرکت ها دارای »س ــی ش تمام
نشــان   capital structure یــا  ســاختار ســرمایه 

دهنــده میــزان حضــور بدهــی و حقــوق صاحبــان ســهام 
ــره  ــرخ به ــر ن ــی ب ــهامداران مبتن ــت. س ــرکت اس در ش
بــدون ریســک میزانــی از بازدهــی را مبتنــی بــر ریســک 
ناشــی از عملیــات بــرای خــود در نظــر می گیرنــد 
ــود و  ــه می ش ــهام گفت ــان س ــه صاحب ــدان هزین ــه ب ک
ــاختار  ــی را از س ــه بده ــز هزین ــرکت نی ــای ش بدهی ه

ســرمایه طلــب می کننــد.
تجمیــع هزینــه بدهــی و هزینــه حقــوق صاحبــان ســهام 
هزینــه ســرمایه را ایجــاد می کنــد، درایــن زمینــه هزینــه 
ســرمایه بنگاه هــای ایرانــی بــه ســبب گــران بــودن 
هزینــه تامیــن مالــی از ســویی و بــاال بــودن بــازده مــورد 
انتظــار ســهامداران جــزو باالتریــن هزینــه ســرمایه ها در 

دنیــا اســت.
ــه  ــی کــه هزین ــودن هزینــه ســرمایه درســت زمان ــاال ب ب
ســرمایه در کشــورهای اطــراف ایــران و رقبــای منطقــه ای 
آن بســیار پایین تــر اســت موجــب کاهــش شــدید قــدرت 

ــای  ــی و بنگاه ه ــرکت های ایران ــی ش ــن بنگاه ــت بی رقاب
رقیــب در تمــام جهــان شــده اســت. بــرای مثــال هزینــه 
و  اتریشــی  آلمانــی،  شــرکت های  متوســط  ســرمایه 

ــود: ــان داده می ش ــر نش ــدول زی ــی در ج سوئیس
ــوزه  ــورها در ح ــن کش ــرمایه در ای ــه س ــط هزین متوس
خــودرو 7.3 درصــد، در حــوزه بهداشــت 7.7 درصــد، در 
حــوزه امــاک 4.4 درصــد و انــرژی 5.9 درصــد محاســبه 
ــه  ــن هزین ــا دالر ای ــال ب ــل ری ــا تعدی ــت، ب ــده اس ش
ســرمایه بــرای صنایــع مــوازی در ایــران حداقــل 2 برابــر 

ــود. خواهــد ب

قدرت رقابت بین بنگاهی را تقویت کنیم:
اگــر آلمانی هــا یــک صادرکننــده موفق هســتند و هــزاران 
میلیــارد دالر صــادرات باکیفیــت دارنــد و می تواننــد 
ــدا از  ــد، ج ــت دهن ــدد شکس ــای متع ــا را در بازاره رقب
ــن  ــه تامی ــر، دسترســی ب ــروی کار ماه ــاال، نی ــاوری ب فن
ــی ارزان قیمــت و هزینــه ســرمایه کــم بنگاه هــای آن  مال
ــی  ــری بنگاه ــدرت رقابت پذی ــزایی در ق ــش بس ــا نق ه

ــی دارد. ــه ســایر کشــورهای اروپای نســبت ب
ــا  ــازی ب ــای ب ــه ج ــه ب ــت ک ــیده اس ــان آن نرس ــا زم آی
نــرخ ارز و توجیه پذیــر کــردن صــادرات از مســیر کاهــش 
ــه  ــم و هزین ــر کنی ــال، کمــی زیرســاختی تر فک ارزش ری
ســرمایه بنگاه های مــان را بــرای افزایــش رقابــت بــا 
ــا خــارج از  ــران ی رقبــای بین المللــی در داخــل خــاک ای
ــدون اصــاح مــدل  ــد ب ــا ایــن رون آن کاهــش دهیــم، آی
بانکــداری و نظــام تامیــن مالــی آن امــکان پذیــر خواهــد 

بــود؟

گــزارش رتبــه انجمــن: اعضــاء محتــرم انجمــن اپــک، مســتحضرید کــه تشــکل شــما عزیــزان بــه 
ــاق ایــران را کســب نمــوده  ــه و هیئــت مدیــره، درحــال حاضــر باالتریــن رتبــه ات همــت دبیرخان
اســت. در راســتای حفــظ رتبــه مذکــور، الزم اســت اطاعــات بــه روز اعضــاء در دســترس دبیرخانــه 

قرارگیــرد. خواهشمندســت همــکاران خــود را در دبیرخانــه همراهــی بفرمائیــد.

 قــرارداد ســه جانبــه ســوآپ گازی کــه بیــن ترکمنســتان، 
ایــران و آذربایجــان بــه تازگــی منعقــد شــده را بــدون شــک 
ــه  ــرد. چــرا ک ــو قلمــداد ک ــه جل ــدام رو ب ــک اق ــوان ی می ت
هــر حرکتــی در حــوزه انــرژی در منطقــه کــه ایــران در آن 
نقــش داشــته باشــد، می توانــد نقطــه شــروع خوبــی باشــد. 
ــان متصــور  ــرای خودم ــه ب ــی ک ــه جایگاه ــا توجــه ب ــا ب ام
ــه دوم  ــه رتب ــرژی ک ــر ان ــث ذخای ــه بح ــتیم، از جمل هس
ــرق و  ــن ش ــه بی ــی ک ــت جغرافیای ــم و موقعی ــا را داری دنی
غــرب و شــمال و جنــوب داریــم  انتظــار مــی رود کــه نقــش 
ــده  ــرل کنن ــک کنت ــوان ی ــه عن ــرژی ب ــار راه ان ــا در چه م
ــد از  ــن بای ــود. بنابرای ــرح ش ــرژی مط ــاب ان ــت ه و مدیری
ــر  ــا بهت ــت م ــذا سیاس ــم. ل ــتفاده کنی ــی اس ــن فرصت چنی
ــی در  ــا برق ــن باشــد کــه هــر کشــوری کــه گاز ی اســت ای
منطقــه دارد و ارزان تــر اســت را بخریــم و بــه هــر کــس کــه  
ــا قیمــت بیشــتر بفروشــیم  ــا بــرق می خواهــد ب از مــا گاز ی
و هــم درآمــد بیشــتر نصیب مــان شــود و هــم هــاب منطقــه 
ــم گاز ترکمنســتان را  ــل اینکــه بخواهی بشــویم درســت مث
ــا  ــه ی ــان و ترکی ــراق و آذزبایج ــه ع ــم و ب ــداری کنی خری
ــته  ــرک الزم را نداش ــر تح ــال اگ ــا ح ــیم.  ام ــا بفروش اروپ
باشــیم و نقش آفریــن نباشــیم یــا اصــا ایجــاد هــاب 
ــوان  ــت نمی ت ــذا آن وق ــد، ل ــا نباش ــت م ــه در  اولوی منطق
دســتاورد زیــادی داشــت. بــر همیــن اســاس درآمــد اندکــی 
ــد. چــون  ــه دســت می آی ــا ب ــرای م ــت ب از ســوآپ و ترانزی
خریــدار و فروشــنده گاز کشــورهای دیگــری هســتند و مــا 
ــته  ــی داش ــش ترانزیت ــا نق ــه صرف ــم ک ــمتی می روی ــه س ب
باشــیم؛ درســت مثــل ایــن قــرارداد ســوآپ کــه آذربایجــان 
ــی  ــد کم ــک درص ــا ی ــرد و صرف ــتان گاز می خ از ترکمنس
ــه  ــی ک ــه در صورت ــد. البت ــا می رس ــه م حــدود 5 درصــد ب
ایــن گاز را بتوانیــم در فصــل زمســتان نگــه داریــم و مصــرف 

کنیــم، بعــد آن را بــه دیگــر کشــور خریــدار در فصــل دیگــر 
ــن  ــی در ای ــد، ول ــا باش ــع م ــه نف ــد ب ــم، می توان ــادر کنی ص
ــده نشــده  ــرا دی ــازی ظاه ــن امتی ــه چنی ــرارداد ســه جانب ق

اســت.
ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه ترکیــه سال هاســت 
ــم اطــاع  ــی ه ــال گاز ترکمنســتان اســت و از طرف ــه دنب ب
داریــم کــه ترکیــه خــط لولــه انتقــال گاز خــود را از داخــل 
ــول 80  ــه ط ــش ب ــاه پی ــد م ــوان چن ــه نخج ــورش ب کش
ــوان  ــه نخج ــه اش ب ــط لول ــرد و االن خ ــل ک ــر متص کیلومت
ــوآپ گاز  ــروژه س ــن پ ــد ای ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــل اس وص
ــتان  ــه گاز ارزان ترکمنس ــون ب ــت چ ــه اس ــع ترکی ــه نف ب
ــران  ــد گاز گ ــه من بع ــذا ترکی ــد و ل ــدا می کن ــی پی دسترس
ــال ها  ــه س ــتان را ک ــرد و گاز ارزان ترکمنس ــران را نمی خ ای

ــرد. ــود می خ ــش ب ــه دنبال ب
در چنیــن راهبــردی مــا نــه تنهــا نبایــد اجــازه بدهیــم کــه 
مشــتریان گاز ایــران از دســت برونــد کــه حتــی بــا افزایــش 
ظرفیــت کاری کنیــم کــه منابــع گاز کشــور های منطقــه بــه 
ایــران وارد شــوند و ســپس متقاضیــان از مــا فقــط گاز بخرنــد 
کــه متاســفانه در ســال های گذشــته کمتــر بــه ایــن مســائل 

توجــه شــده اســت. 
مــا در گذشــته بــه کشــور هایی ماننــد ارمنســتان نیــز صادرات 
ــا  ــم، ام ــت می کردی ــرق دریاف ــه جــای آن ب گاز داشــتیم و ب
ــدان توجــه  ــز چن ــا نی ــدل از قرارداد ه ــن م ــه ای ــفانه ب متاس

نشــده اســت. 
ــد  ــه بشــویم بای ــرژی منطق ــاب ان ــم ه ــر می خواهی حــال اگ
ــر  ــد. ب ــک می کن ــا کم ــع م ــه مناف ــزی ب ــه چی ــم چ ببینی
ــای  ــتر از قرارداده ــدی بیش ــرای بهره من ــاس، ب ــن اس همی
گازی در منطقــه شایســته اســت زیرســاخت های الزم را 
بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه فراهــم کنیــم 
و در خریــد انــرژی ارزان و فــروش آن بــا قیمــت باالتــر بــرای 
متقاضیــان نقــش باالتــری بــرای خــود در نظــر بگیریــم؛ در 
غیــر ایــن صــورت بــا ســوآپ ضمــن اینکــه ســود چندانــی از 
ایــن دســت قراردادهــا نخواهیــم بــرد و موقعیــت اســتراتژیک 

ــرژی منطقــه را نیــز از دســت خواهیــم داد. هــاب ان

مشتریان گازی که از 
دست می روند!

حمیدرضا  صالحی ادامه از صفحه قبل
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ــر  ــه ب ــدی ک ــای جدی ــوالت و رویکرده ــه تح ــه ب ــا توج ب
ــد  ــوری در حــال گــذار اســت بای ــرژی هیدروکرب نفــت و ان
ــذار  ــرایط گ ــرای دوران و ش ــتراتژی هایی ب ــه اس ــت ک گف
می تــوان بــرای کشــورهای صــادر کننــده نفــت کــه بخــش 
عمــده ای از بودجــه کشورشــان را بــه خــود اختصــاص 
متعــددی  موضوعــات  داد.  قــرار  نظــر  مــد  می دهــد 
همچــون پیــک تقاضــای نفــت، از دســت دادن ســهم بــازار، 
ــا  ــرمایه گذاری ه ــش س ــرژی، کاه ــبد ان ــب س ــر ترکی تغیی
و عواملــی ایــن چنیــن، از مــواردی هســتند کــه اهمیــت و 
داشــتن اســتراتژی در دوران گــذار را دو چنــدان می کننــد. 
ــرای حفــظ  ــاش ب ــه موضــوع ت ــد ب اســتراتژی اول می توان
ــت  ــوری جه ــع هیدروکرب ــازی مناب ــق آزاد س ــازار از طری ب
صــادرات تکیــه داشــته باشــد و جایگزینــی تجدیــد پذیرهــا 
ــد  ــتراتژی دوم می توان ــی و اس ــش داخل ــیلی در بخ ــا فس ب
ــی فرآورده هــای  ــازار یاب ــه ســرمایه گــذاری در تولیــد و ب ب
ــادرات  ــای ص ــه ج ــرف ب ــای مص ــی و گازی در بازاره نفت
ــه داشــته  ــی و خارجــی تکی نفــت و گاز در بازارهــای داخل
ــازی  ــوع س ــه متن ــوم ب ــتراتژی س ــت اس ــد و در نهای باش
ــت و  ــادرات نف ــه ص ــی از آن ب ــم بخش ــا ه ــه ب ــاد ک اقتص
گاز و ســرمایه گــذاری در ســایر بخش هــای پــر بــازده 
مثــل صنایــع تولیــدی، کشــاورزی، بخــش خدمــات جهــت 
ــه دارد. در کل  ــت تکی ــع درآمــدی دول ــوع ســازی مناب متن
ــت و گاز  ــده نف ــادر کنن ــورهای ص ــد کش ــر می رس ــه نظ ب
ــرژی«  راهــی جــز« متنــوع ســازی صــادرات حامل هــای ان
ــدا  ــت پی ــد بخــش گاز و اهمی ــه رش ــه ب ــا توج ــد و ب ندارن
نمــودن موضــوع اقلیــم می توانــد فرصتــی خــوب بــرای ایــن 
کشــورها رقــم زنــد. در خصــوص ایــران موضــوع حفظ ســهم 
ــای  ــادرات فرآورده ه ــش آن، ص ــی افزای ــت و حت ــازار نف ب
ــیمی  ــوص پتروش ــه خص ــتی ب ــن دس ــش پایی ــی و بخ نفت
و حداکثــر ســازی اســتفاده از ظرفیــت خطــوط لولــه 
ــی را کاهــش  ــه شــرطی کــه مصــرف داخل ــی گاز ب صادرات
 LNG دهیــم می توانــد گزینــه خوبــی در مقایســه بــا
باشــد کــه فعــا »هزینــه و تکنولــوژی آن را نداریــم نکتــه ای 
ــری  ــات اخی ــه آن اشــاره شــود در مطالع کــه می بایســت ب
اســت کــه چنانچــه موضــوع فشــار حداکثــری بــر ایــران از 
جانــب آمریــکا مطــرح باشــد احتمــاال« تمرکــز بــر گرفتــن 
ــل  ــال گاز موجــود مث ــه انتق ــای هــدف، خطــوط لول بازاره

ــوع  ــن موض ــود و ای ــد ب ــتان خواه ــه و ارمنس ــراق، ترکی ع
ــرار  ــر ق ــد نظ ــور م ــرژی کش ــی ان ــت در دیپلماس می بایس
ــرای توســعه  ــی ب ــع مال ــروزه، بخــش اعظــم مناب ــرد. ام گی
اقتصــاد ایــران، بطــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم از محــل 
ــت  ــت نف ــی صنع ــور کل ــد و بط ــی می باش ــای نفت درآمده
ــادی  ــازمان های اقتص ــن س ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ب
ــا  ــرای پروژه ه ــامل اج ــی ش ــت اصل ــور، دارای دو فعالی کش
و امــور بهــره بــرداری می باشــد. بنــا برایــن در بخــش 
فعالیت هــای پــروژه ای، ایــن صنعــت شــاهد اجــرای تعــداد 
ــن  ــا ای ــت. ب ــزرگ اس ــای ب ــا و پروژه ه ــادی از طرح ه زی
ــد  ــه درص ــد ک ــان می ده ــات نش ــواهد و اطاع ــود، ش وج
ــه  ــتیابی ب ــث دس ــا از حی ــن پروژه ه ــی از ای ــل توجه قاب

اهــداف و رعایــت محدودیت هــای زمــان، هزینــه و کیفیــت 
دچــار نقصــان هســتند. همچنیــن رصــد و ممیــزی بســیاری 
ــا خطاهــای تکــراری و عــدم  از پروژه هــا بیانگــر برخــورد ب
ــن  ــفانه ای ــد. متاس ــته می باش ــات گذش ــتفاده از تجربی اس
ــرای  ــیاری را ب ــای بس ــود زیان ه ــع خ ــه تب ــکات، ب مش
ــوان  ــوارد می ت ــت. از آن م ــته اس ــراه داش ــه هم ــور ب کش
ــرای همســایگان جهــت اســتحصال از  ــه ایجــاد فرصــت ب ب
ــای  ــت، و ضرره ــط زیس ــی محی ــترک، آلودگ ــازن مش مخ
ــا  ــی در پروژه ه ــای زمان ــی مســتقیم ناشــی از دیرکرده مال
اشــاره نمــود. پروژه هــای صنعــت نفــت نســبت بــه اهــداف 
خــود دارای انحــراف هســتند، محدودیت هــای مصــوب 

پروژه هــا بخصــوص حــدود زمانــی و هزینــه ای رعایــت 
ــود،  ــاهده می ش ــا مش ــاره کاری در پروژه ه ــود، دوب نمی ش
مضاعــف بــر ایــن کــه اصــوال« کمتــر دانشــی از اجــرای ایــن 
ــا  ــه این ه ــد، ک ــوب نمی کن ــت رس ــه صنع ــا در بدن پروژه ه
مبیــن عــدم موفقیــت و تبییــن اســتراتژی های دوران گــذار 
در پروژه هــا می باشــند. در حــل ایــن مســئله فراگیــر، 
راه حل هــا مــوردی و موقتــی نظیــر اجــرای دوره هــای 
ــز  ــروژه، تجهی ــت پ آموزشــی، اســتفاده از مشــاورین مدیری
ــام  ــره انج ــه و غی ــور جداگان ــرکت ها بط ــز ش ــر متمرک غی
ــر  ــده مثم ــرکات پراکن ــن ح ــر ای ــه نظ ــه ب ــده اســت ک ش
ــر  ــه ای زی ــذا الزم اســت از زاوی ــع نشــده اند. ل ــه ثمــر واق ب

ــن مســئله پرداختــه شــود: ــه ای ــادی ب ــا بنی ــی و ی بنای

A)  چــه عوامــی در موفقیــت پروژه هــای صنعــت نفــت و 
گاز در دوران گــذار مؤثــر هســتند؟

B( کــدام خطــوط راهنمــا می تواننــد مدیــران ارشــد 
صنعــت نفــت را در مســیر اجرایــی موفــق پروژه هــا کمــک 

ــد؟ ــت نماین و هدای
قــوت و ضعــف و کــدام فرصت هــا و  نقــاط  C( چــه 
تهدیدهــا بــر پروژه هــای صنعــت نفــت و گاز در دوران 

گــذار مترتــب هســتند؟
D( اهــم اســتراتژی های راهبــری در ایــن دوران بــرای 

پروژه هــای نفــت و گاز کدامنــد؟
ــق،  ــات تحقی ــه در ادبی ــم ک ــرض کن ــد ع ــاره بای ــن ب در ای

ــر  ــی نظی ــه فاکتورهای ــروژه، ب ــت پ ــل موفقی ــره عوام در زم
ــفافیت و  ــد، ش ــران ارش ــت مدی ــروژه، حمای ــت پ مأموری
ــاد  ــجم، ایج ــزی منس ــه ری ــداف، برنام ــی در اه ــع گرای واق
ــان  ــان، کارکن ــروژه و ذینفع ــم پ ــن تی ــر بی ــات مؤث ارتباط
ــب در  ــت مناس ــود مدیری ــرات، وج ــت تغیی ــی، مدیری کاف
پروژه هــا، تخصیــص مؤثــر و بــه موقــع منابــع، بودجــه کافی، 
ــکاران، مشــاوران، ثبــات راهبردهــا، وجــود تجربیــات  پیمان
ــده  ــاره ش ــروژه اش ــدازه پ ــی و ان ــطح پیچیدگ ــی، و س قبل
اســت. در گام اول ایــن مبحــث می تــوان نتیجه گیــری 
کــه عوامــل کلیــدی موفــق بــرای بخــش باالدســتی صنعــت 
ــا شــامل  ــق دنی ــن شــرکت های موف نفــت و گاز در مهم تری
ــل  ــدی و عوام ــتگی های کلی ــازمانی، شایس ــای س راهبرده

اسـتـراتـژی هایاسـتـراتـژی های
 دوران گذار از نفت دوران گذار از نفت

موفقیــت صنعــت می باشــند. در پژوهشــی میدانــی در 
ــت  ــروژه و موفقی ــرد پ ــن عملک ــاط بی ــال 2019، ارتب س
پــروژه بررســی شــده اســت. آن هــا ضمــن بررســی تأثیــر 
عوامــل رهبــری، نیــروی انســانی، سیاســت ها و راهبردهــا، 
عملکــرد،  کلیــدی  شــاخص های  و  منابــع  مشــارکت، 
ــراه  ــه هم ــانی ب ــروی انس ــه نی ــیدند ک ــه رس ــن نتیج بدی
شــاخص های کلیــدی عملکــرد، بیش تریــن تأثیــر را در 
ــت ها  ــر سیاس ــه تأثی ــی ک ــد. در حال ــروژه دارن ــت پ موفقی
و راهبردهــا در موفقیــت پــروژه، در اولویــت بــاال قــرار 
ــران  ــی ای ــه وابســتگی اقتصــاد مل ــه ب ــا توج ــد. ب نمی گیرن

ــد  ــه بع ــه در صفح ــه اقتصــاد نفــت ادام ب

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران



8 انـرژی

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

خبرنامه الکترونیکی 
8 شـماره سه // آذر هـزار و چهـارصـد

ــوزه  ــت در ح ــوان گف ــوری می ت ــای هیدروکرب  و فرآورده ه
صنعــت نفــت ایــران در امــور معــدودی بــه عوامــل موفقیــت 
ــور  ــرای عب ــر و ب ــرایط حاض ــت. در ش ــده اس ــه ش پرداخت
ــد ســه عامــل  ــه دوران گــذار از نفــت بای ــن شــرایط ب از ای
ــدی  ــی و توانمن ــدرت مال ــانی، ق ــروی انس ــتگی نی شایس
ــای  ــت پروژه ه ــدی موفقی ــل کلی ــوان عوام ــه عن ــی را ب فن
ــا  ــداوم فعالیت ه ــی و در ت ــت معرف ــت نف ــتی صنع باالدس
ــرداری  در دیگــر زمینه هــای رشــد و توســعه مــورد بهــره ب
مســتقیم قــرار گیرنــد. همانگونــه کــه پیشــتر ذکــر گردیــد،

ــات  ــه تحقیق ــد ک ــان می ده ــوع نش ــات موض ــرور ادبی  م
عوامــل  شــناخت  خصــوص  در  معــدودی  و  محــدود 
ــل  موفقیت هــای نفــت و گاز و اســتخراج اســتراتژی های نی
بــه موفقیــت مبتنــی بــر ایــن عوامــل انجــام شــده اســت و 
لــذا الزم اســت کــه برایــن مبحــث تمرکــز نمــود تــا بتــوان 
ــوآوری دســت  ــعه در بســتر ن ــد و توس ــای رش ــه زمینه ه ب
یافــت. در ایــن موقعیــت و بــرای حفــظ دســتاوردهای 
ــذار  علمــی و توســعه ای حاصــل از اســتراتژی های دوران گ
از نفــت، الزم اســت نگاهــی بــه راهکارهــای علمــی و تائیــد 
شــده در ســاختاردهی نظــرات و ایده هــای خبــرگان در 
توجهــی  پروژه هــا  بــا  مرتبــط  و  علمــی  پژوهش هــای 
کامــل را معطــوف داشــت. امــروزه دانــش مدیریــت پــروژه 
ــم  ــه اه ــه ک ــترش یافت ــا گس ــی از حوزه ه در مجموعه های

ــت: ــان داش ــر بی ــای زی ــوان در زمینه ه ــا را می ت آن ه
ــان،  ــت زم ــه، مدیری ــت یکپارچ ــدوده، مدیری ــت مح مدیری
مدیریــت هزینــه، مدیریــت کیفیــت، مدیریــت منابــع 
ــت  ــران، مدیری ــت بح ــک، مدیری ــت ریس ــانی، مدیری انس
ــدی  ــره بن ــت پیک ــرات، مدیری ــت تغیی ــدارکات، مدیری ت
ــش. ــت دان ــت ارتباطــات و مدیری ــروژه ای(، مدیری ــام پ )اق
در گام بعــدی و براســاس پژوهش هــای مدیریــت راهبــردی 
ــان  ــر بی ــرح زی ــوان بش ــی را می ت ــل مدیریت ــایر عوام س

داشــت:
ــردی،  ــت راهب ــان، مدیری ــت پیم ــاوی، مدیری ــت دع مدیری
مدیریــت ایمنــی، مدیریــت محیــط زیســت، مدیریــت 
امنیــت، مدیریــت مالــی، مهندســی مالــی، مهندســی ارزش، 
مدیریــت ارزش کســب شــده، مدیریــت عملکــرد، مدریریــت 

ــام. ــت اختت ــان و مدیری ذینفع

ــم ــب مه ــن مطل ــر ای ــت اســت ذک ــز اهمی ــه حائ  آنچــه ک
 می باشــد کــه بررســی حاضــر معطــوف بــه کســب موفقیــت
 درشــرایط گــذار از افــت اســت کــه موجبــات آرامــش خاطر
 و پایــداری در حفــظ وضعیــت موجــود و نیــز آینــده نگــری
 بــرای جریــان توســعه و حفــظ ســطح نگهداشــت باشــد. بــر
 اســاس ایــن دیدگاه هــا بایــد گفــت کــه در یــک نــگاه کلــی
 یــا یــک سیســتم کلــی بــرای موفقیــت بایــد بــه مجموعــه
ــل ــا عوام ــه آن ه ــه ب  ای از عوامــل توجــه جــدی نمــود ک
ــت ــدی موفقی ــل کلی ــد. عوام ــی گوین ــت م  Key موفقی
Success Factor )KSF( نیــز بخشــی از عوامــل 
 موفقیــت هســتند کــه بــرای برنــده بــودن در عرصــه
ــز آن هــا باشــد. بنــا ــد حائ  صنعــت و تجــارت، شــرکت بای
 برایــن، عوامــل کلیــدی موفقیــت معــدود بــوده و معمــوال«
 از پنــج عــدد تجــاوز نمی کننــد. بــد نیســت در اینجــا
ــادآوری کنــم کــه در ادبیــات مدیریــت راهبــردی، یکــی  ی
 از متداول تریــن روش هــا بــرای شناســایی اســتراتژی ها،
ــک ــاط SWOT تکنی ــل نق ــن تحلی ــی ای ــد. ط  می باش
ــایی ــی شناس ــا و تهدیدهای ــف، فرصت ه ــاط ضع ــوت، نق  ق
 شــده و بــر ایــن اســاس، راهبردهایــی پیشــنهاد می گــردد.
ــار ــی از چه ــت در یک ــن اس ــا ممک ــک از راهبرده ــر ی  ه
ــوع ــا ST, WO, SO ن ــوع WT ی ــد ن ــرار گیرن  SO ق
)Strength – Opportunity( راهبردهایــی هســتند 
 کــه نقــاط قــوت را بســوی جــذب فرصت هــا هدایــت
ــوع ــد. ن  )WO )Weakness Opportunity می کنن
ــا از ــب آن ه ــه موج ــه ب ــاره دارد ک ــی اش ــه راهبردهای  ب
ــران ــف جب ــاط ضع ــا نق ــود ت ــتفاده می ش  فرصت هــا اس
 راهبردهایــی می باشــند کــه نقــاط قــوت ST شــوند. نــوع
 نیــز WT را بســوی دفــع تهدیدهــا هدایــت می کننــد. نــوع
 راهبردهایــی هســتند کــه بــه موجــب آن هــا نقــاط ضعــف

ــود ــا دوری ش ــا از تهدیده ــود ت ــش داده می ش .پوش
در جمع بنــدی ایــن فرآینــد و بــرای توجــه بــه فرآیندهایــی 
ــر در  ــرای تغیی ــت ب ــذار از نف ــتراتژی های دوران گ در اس
ــا،  ــرمایه گذاری ه ــش س ــا کاه ــرژی و ی ــبد ان ــب س ترکی
ضمــن حفــظ ســه مرحلــه قبلــی کــه از نظــر گذشــت الزم 
ــر کســب  ــی ب ــم را مبتن ــن مه ــدی ای ــات فرآین اســت کلی
توافــق گروهــی و اســتفاده از نظــرات گــروه خبــرگان حــوزه 
ــک  ــور تکنی ــن منظ ــده و بدی ــتوار ش ــرژی اس ــت و ان نف
ــی را در  ــق جمع ــه تواف ــتیابی ب ــن دس ــی و همچنی گروه

مراحــل کلــی روش تحقیــق در ایــن حــوزه حســاس و پــر 
اهمیــت مــورد توجــه قــرار داده و مطابــق آن مــورد تجزیــه 

ــود: ــرار داده ش ــل ق و تحلی
بــا رعایــت روش فــوق و توجــه به نمــودار ارزیابــی حوزه های 
فعالیــت می تــوان بــدون بــروز حســارات احتمالــی از دوران 
ــی  ــرمایه های ارزش ــظ س ــن حف ــرده و ضم ــور ک ــذار عب گ
موجــود نســبت بــه زمینــه ســازی بــرای فرآیندهــای 
ــژه  ــه وی ــا ب ــازی فعالیت ه ــوع س ــون متن ــی همچ جایگزین
ــام  ــه انج ــات الزم را ب ــرژی اقدام ــای ان ــادرات حامل ه ص
ــن  ــن و اثرگذارتری رســاند. روش پیشــنهادی یکــی از بهتری
مکانیزم هــای تعییــن شــده در دنیــای توســعه یافتــه اســت 
ــای دانشــی و  ــد از حوزه ه ــرش نظام من ــک نگ ــه دارای ی ک
ــرژی در جهــان  ــی ان ــد تکامل ــی در فرآین ــی و عملیات اجرای
ــه توضیــح اســت کــه نمــودار فــوق دارای  می باشــد. الزم ب
یــک اســتاندارد جهانــی اســت کــه بخــودی خــود نگــرش 
نظــام منــد اجرایــی و عملیاتــی را بــا مشــارکت و همفکــری 
گروهــی بدســت آورده اســت. بــرای اجــرای ایــن مهــم الزم 
اســت جریــان فرآینــدی اســتراتژی های دوران گــذار را 

بشــرح زیــر مــورد توجــه جــدی قــرار داد:
روند دستیابی به یک توافق گروهی در دوران گذار

و  شــرکت ها  گروه هــا،  افــراد،  رویکــرد،  ایــن  طــی 
بنگاه هــای موفــق در حــوزه مــورد تحقیــق، شناســایی 
ــاک  ــا م ــات مشــترک آن ه ــا و خصوصی شــده و توانایی ه
ــی دارد.  ــف مهم ــز ضع ــرد نی ــن رویک ــرد. ای ــرار می گی ق
ــت در  ــل موفقی ــک عام ــاخص های ی ــه ش ــتیابی ب در دس
دروان گــذار، افــراد مرتبــط و یــا شــرکت های مختلــف 
ــد. در  ــاذ نماین ــی را اتخ ــای متفاوت ــت روش ه ــن اس ممک
ــی  ــی و حقوق ــراد حقیق ــن اف ــتراکات بی ــورت اش ــن ص ای
ــد. ــذار باش ــی در دوران گ ــی خوب ــت اجرای ــد ضمان می توان
ــوع  ــن موض ــت ای ــب اهمی ــودن ضری ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ب
ــه ای و  ــی، منطق ــگرف مل ــرات ش ــت تغیی ــا رعای ــز ب و نی
جهانــی در حــوزه انــرژی ایــن بحــث ادامــه خواهــد یافــت 
ــن  ــه تدوی ــا نســبت ب ــاش می گــردد ت ــن مســیر ت و در ای
ــدام و بسترســازی  خطــوط راهنمــای موفقیــت پروژه هــا اق

ــت آورد. ــد بدس ــن فرآین ــدی در ای جدی
رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

ــرم  ــاء محت ــاق: اعض ــت در ات ــزام عضوی ال
داشــته  توجــه  لطفــًا   ،APEC انجمــن 
ــی  ــاق بازرگان ــت در ات ــه عضوی ــید ک باش

ــت. ــاری اس ــاء اجب ــه اعض ــرای هم ب

کمیســیون اروپــا در واکنــش بــه افزایــش قیمتهــای انرژی، 
ایجــاد سیســتمی بــرای خریــد مشــترک گاز توســط 
ــتراتژیک  ــر اس ــاد ذخای ــا و ایج ــه اروپ ــورهای اتحادی کش

ــرد. ــد ک ــنهاد خواه ــوخت را پیش ــن س ای
بــه گــزارش ایســنا، قیمتهــای گاز در اروپــا در مــاه اکتبــر 
بدنبــال محدودیــت عرضــه و تقاضــای بــاال از ســوی 
اقتصادهایــی کــه از در حــال احیــا از پاندمــی کوویــد 19 
ــد، افزایــش پیــدا کــرد. قیمتهــا از اوج مذکــور عقــب  بودن
ــل آب  ــه دلی ــر ب ــای اخی ــا در هفته ه ــد ام نشــینی کرده ان
و هــوای زمســتانی ســردتر و واردات کمتــر از حــد انتظــار 

ــد. ــدا کرده ان ــش پی ــاره افزای ــیه، دوب از روس
ــرده اســت  ــار ک ــا را ناچ ــرژی دولته ــای ان ــش قیمته افزای
از  حمایــت  بــرای  مالیاتــی  تخفیف هــای  و  یارانــه  از 
مصــرف کننــدگان در برابــر قبــوض بــاال اســتفاده کننــد و 
درخواســت بعضــی از کشــورها بــرای ایجــاد یــک سیســتم 
خریــد مشــترک گاز در اتحادیــه اروپــا را بــه دنبــال داشــته 

اســت.
ــت روز  ــش از نشس ــه پی ــندی ک ــیون در س ــن کمیس ای
پنــج شــنبه ســران اتحادیــه اروپــا منتشــر و توســط 
رویتــرز منتشــر شــد، اعــام کــرد ایــن پیشــنهادها شــامل 
ــر  ــترک ذخای ــن مش ــرای تامی ــی ب ــردن چارچوب ــال ک فع
ــر  ــده ب ــامان دهی ش ــای س ــط نهاده ــتراتژیک توس گاز اس

ــت. ــه اس ــای داوطلبان مبن
ایــن سیســتم بــه تدابیــر هماهنــگ شــده اتحادیــه اروپــا در 

صــورت وقــوع وضعیــت فــوق العــاده کمــک خواهــد کرد.
در ایــن ســند اشــاره نشــده اســت سیســتم خرید مشــترک 
گاز در عمــل چگونــه فعالیــت خواهــد کــرد و تنهــا گفتــه 
ــل  ــاش بروکس ــتای ت ــتم در راس ــن سیس ــت ای ــده اس ش
ــه  ــازی گاز اتحادی ــره س ــتهای ذخی ــم سیاس ــرای تحکی ب

اروپــا خواهــد بــود.

تشکیل ذخایر استراتژیک گاز در 
اتحادیه اروپا

ادامه از صفحه قبل
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انـجـمـن شـرکـت هـای مـهـنـدسـی و پـیـمـانـکـاری نـفـت، گـاز و پـتـروشـیـمـی
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خبرنامه الکترونیکی 
9 شـماره سه // آذر هـزار و چهـارصـد

در چــارت ســازمانی انجمــن، امــور مالــی هماننــد ســایر بخش هــای آن از اهمیــت 
ویــژه و باالیــی برخــوردار اســت. بدیــن منظــور تــاش شــده اســت تــا با اســتفاده 
از کارشناســان متخصــص و بــا تجربه و اســتفاده از توانمندی مؤسســات حسابرســی، 
ــه  ــه ب ــه تهیــه و تنظیــم گزارشــات مالــی و بودجــه ســاالنه جهــت ارائ نســبت ب
هیئــت مدیــره و مجامــع عمومی کــه بر اســاس آخریــن اســتانداردهای حســابداری 

ــد. ــدام نمای ــد، اق می باش
امــور مالــی انجمــن تــاش می کنــد تــا براســاس مصوبــات هیئــت مدیــره انجمن و 
همینطــور بــه منظــور تأمین نقدینگــی در اجــرای مقاصــد جــاری و آتی خــود منابع 
ــای  ــت و کمک ه ــق عضوی ــه، ح ــت ورودی ــل دریاف ــود از قبی ــای خ الزم را از اعض
داوطلبانــه بدســت آورد، لــذا بدیــن منظــور حمایــت مالــی اعضــا نقــش مؤثــر و بی 
بدیــل در ایــن زمینــه ایفــا می کنــد. امــور مالــی هماننــد یکــی از بازوهــای اجرایــی 
دبیرخانــه انجمــن تــاش نمــوده اســت تــا بــا صرفــه جویــی در هزینه هــا و تــاش 

در وصــول مطالبــات خــود حداکثــر بازدهــی را بدســت آورد.
شــاخص ترین هزینه هــای انجمــن اعــم از اداری، عمومــی و تشــکیاتی بــه شــرح 

ــد: ــر می باش زی
حقوق و مزایای کارکنان

هزینه جاری انجمن از قبیل آب، برق، گاز و تلفن
هزینه آموزش و روابط عمومی

هزینه انتشار خبرنامه الکترونیک »نفت و توسعه« اعم از کاغذی و الکترونیکی
هزینه سالنامه )در سنوات قبل انجام می گردید(

هزینه شرکت در نمایشگاه ها و سمینارها و جلسات داخلی
هزینه عضویت در تشکل ها و سازمان ها

هزینه تعمیرات اثاثیه و نگهداری ساختمان و بیمه
هزینه نرم افزار و سخت افزاری

هزینه حسابرسی و مالیاتی
خرید دارائی ها ی ثابت  )اثاثیه و منصوبات(

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات
هزینه های متفرقه

بــه منظــور تــداوم و اســتمرار در پرداخــت هزینه هــای مذکــور و همچنیــن برنامــه 
ریــزی مناســب در جهــت نیــل بــه مصوبــات مجامــع عمومــی و مصوبــات هیئــت 
مدیــره، پرداخــت بــه موقــع حــق عضویــت از مؤثرتریــن حمایت هایــی اســت که 

اعضــا می تواننــد بوســیله آن دبیرخانــه انجمــن را پشــتیبانی نماینــد.

                                                                                                                                                     علی اکبر ادیب - عضو و خزانه دار هیئت مدیره

گـزارش مالی انـجـمـن

ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــل ات ــه در مح ــن جلس ای
کشــاورزی ایــران بــا هــدف هم اندیشــی فعــاالن حــوزه 
انــرژی کشــور، هم افزایــی و اخــذ دیــدگاه فعــاالن اقتصــادی 
ــت و  ــث نف ــده در مباح ــف ش ــای تعری ــش ظرفیت ه در افزای
نیــرو کشــور و بخصــوص مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد 
اوراق ســلف مــوازی صرفه جویــی  رقابت پذیــر و معرفــی 
انــرژی تشــکیل گردیــد. اوراق مالــی ســلف نفتــی؛ ابــزار مالــی 
تعریــف شــده بــرای اســتفاده از ظرفیــت مــاده 12 قانــون رفع 
موانــع تولیــد در راســتای بهینه ســازی مصــرف انــرژی اســت 
کــه بــه همــت انجمــن بهینه ســازی مصــرف ســوخت و 
فدراســیون صنعــت نفــت طراحــی شــده و می توانــد بــه حــل 

ــرژی در کشــور کمــک کنــد. معضــل کمبــود ان
ــر اســاس مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد کــه حــدوداً  ب
7 ســال قبــل بــه تصویــب رســید، هــر ســاله امــکان اســتفاده 
بخــش  در  ســرمایه گذاری  بــرای  دالر  میلیــارد   100 از 
ــل  ــه دلی ــه ب ــته ک ــود داش ــرژی وج ــرف ان ــازی مص بهینه س
ــته از  ــی نتوانس ــش خصوص ــت، بخ ــه نادرس ــن آیین نام تدوی
ــدود 14.۶  ــا ح ــن تنه ــن بی ــرد. از ای ــره بب ــت به ــن ظرفی ای
میلیــارد دالر پــروژه تعریــف شــده کــه کلیــه آن هــا مربــوط 
بــه پروژه هــای دولتــی بــوده و از ایــن حجــم تنهــا 2۶ 

ــت. ــده اس ــت ش ــون دالر بازپرداخ میلی
رئیــس کمیســیون  نجفــی،  اظهــارات آرش  اســاس  بــر 
ــوی  ــا از س ــی مخالفت ه ــم برخ ــران علی رغ ــاق ای ــرژی ات ان
ــاده  ــت م ــتفاده از ظرفی ــر اس ــی در براب ــتگاه های اجرای دس
ــی  ــال پیگیری های ــه دنب ــد و ب ــع تولی ــع موان ــون رف 12 قان
ــم  ــه ای فراه ــت، زمین ــه از ســوی کمیســیون صــورت گرف ک
ــی  ــتای صرفه جوی ــد در راس ــی بتوان ــش خصوص ــا بخ ــد ت ش
ــی،  ــه طرح های ــا ارائ ــردارد و ب ــی ب ــرژی گام های ــرف ان مص

ســرمایه گذاری در ایــن بخــش را اقتصــادی کنــد. ایشــان بــا 
ــای مهندســی شــده  ــه ضــرورت اســتفاده از مدل ه اشــاره ب
بــرای کاهــش مصــرف انــرژی، از فعــاالن اقتصــادی خواســت 
در ایــن رابطــه فعــال شــده و از ظرفیــت ایجــاد شــده بــرای 

ــد. ــتفاده کنن ــرمایه گذاری اس س
ــران،  ــاق ای ــرژی ات ــیون ان ــس کمیس ــای رئی ــق گفته ه طب
ــروزه  ــد و ام ــی ش ــهت 1400 نهای ــد در اردیبش ــن فرآین ای
اوراق  ایــن  از  اســتفاده  بــرای  خارجــی  ســرمایه گذاران 
ــه  ــت ب ــرف دول ــن اوراق از ط ــد. ای ــی کرده ان ــام آمادگ اع
ــود، در  ــر می ش ــده منتش ــی ش ــوخت صرفه جوی ــوان س عن
ــی اســت کــه در  ــرای تولیــد محصول ــع ســرمایه گذاری ب واق
ــه دســت می آیــد و کلمــه مــوازی در اینجــا بدیــن  آینــده ب
ــد.  ــوم می باش ــخص س ــا ش ــه ب ــل معامل ــه قاب ــت ک معناس
ایشــان همچنیــن از 10 هــزار میلیــارد تومــان ظرفیــت مالــی 
ــه 1401  ــه بودج ــی در الیح ــلف نفت ــار اوراق س ــرای انتش ب
ــی در  ــن ظرفیــت مال ــده شــدن ای ــا دی ــر داد و گفــت: ب خب
بودجــه 1401 می تــوان در شــرایط بهتــری؛ از ظرفیــت 

ــرد. ــره ب ــد به ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان م
ــران  ــاق ای ــای ات ــز پژوهش ه ــس مرک ــمی، رئی ــد قاس محم
ــوب  ــران در چارچ ــاق ای ــرژی ات ــیون ان ــا کمیس ــم ب از تفاه
ــا مــردم و افزایــش ســطح مطالبه گــری  برقــراری گفتمــان ب
بخــش خصوصــی در حوزه هــای مختلــف خبــر داد. بــر 
اســاس اظهــارات ایشــان نماینــده ای از مرکــز پژوهش هــا در 
کمیســیون انــرژی انتخــاب شــده کــه پیگیــر مســائل خواهــد 
بــود. همچنیــن هــاب پژوهشــی در مرکــز پژوهش هــای 
ــا  ــده و ســامانه ای ایجــاد شــده ت ــف گردی ــران تعری ــاق ای ات
ــف  ــکل های مختل ــط تش ــه توس ــورت گرفت ــای ص پژوهش ه

ــذاری شــود. ــران در آن بارگ ــاق ای ات

 ماده  ماده 1212 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
معرفی اوراق سلف موازی صرفه جویی انرژیمعرفی اوراق سلف موازی صرفه جویی انرژی

مـهران نـوحی طهرانـی   -    نماینده انجمن اپـک
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ــی  ــه مهندس ــه حرف ــن جمل ــف م ــرف مختل ــته در ح ــالیان گذش ــول س ــا و در ط ــور م در کش
افــراد بســیار تربیــت شــدند و بــه جامعــه خــود خدمــت کردنــد. بعضــی از ایــن افــراد شــاخص 
ــه  ــد کــه در جامعــه ب و انگشــت شــمارند و در حرفــه و تخصــص خــود آنچنــان تــاش کرده ان
صــورت الگــو و برنــد درآمده انــد. بــه تحقیــق، زنــده یــاد دکتــر ســیاوش لیتکوهــی جــزء ایــن 
ــر آن  ــه ب ــد و هم ــک می باش ــاک و ژئوتکنی ــی خ ــی مهندس ــود یعن ــه خ ــر در حرف ــته اخی دس
اتفــاق نظــر دارنــد. بــا توجــه بــه شــناخت طوالنــی کــه اینجانــب از دوران جوانــی بــا ایشــان 
داشــته ام در ایــن ســالیان بــا خصوصیــات روحــی، روانــی، اخاقــی و باالخــص مدیریتــی ایشــان 
آشــنا شــدم. ایشــان بعــد از فــارغ التحصیلــی از دانشــگاه پلــی تکنیــک تهــران، تحصیــات 
ــده و محــور  ــرا در دانشــگاه Queen MARY College لنــدن گذرانی خــود را در مقطــع دکت
موضــوع رســاله ایشــان در ایــن مقطــع دریــای نفــت شــمال شــرکت BP بــوده اســت. ســپس 

بــه ایــران بازگشــت و اقــدام بــه تأســیس شــرکت مهندســی مکانیــک خــاک )SES( نمــود.
ــائل  ــود. مس ــل ب ــا عم ــگاهی ب ــوم دانش ــق عل ــزرگ؛ تلفی ــتاد ب ــن اس ــات ای ــی از خصوصی یک
ــه  ــازی ب ــی س ــا بوم ــی ب ــورت عمل ــه ص ــف ب ــای مختل ــی را در بخش ه ــده مهندس پیچی
ــر  ــه نمــود. ایشــان عــاوه ب ــکاری ارائ جامعــه مهندســی، چــه مهندســی مشــاور و چــه پیمان
ــه  ــه دار ورود ب ــاوره ای و طای ــش مش ــروژه در بخ ــش از 750 پ ــدد، بی ــای متع ــرای پروژه ه اج
ــای  ــروژه در بخش ه ــش از 180 پ ــرا در بی ــرح و اج ــورت ط ــه ص ــاک ب ــک خ ــای مکانی پروژه ه
ــل  ــه داخ ــای روز ب ــق در آوردن تکنولوژی ه ــه ح ــی ب ــر لیتکوه ــود. دکت ــداث نم ــت اح صنع
ــان  ــور خارجی ــور از حض ــردن کش ــاز ک ــی نی ــه ب ــی و ب ــاک و پ ــت خ ــش صنع ــور در بخ کش
ــواع  ــار بهســازی خــاک شــامل ان قــدم بســیار شایســته و موثــری برداشــت. ایشــان اولیــن ب
ــاک،  ــی خ ــاط عمق ــنگی، اخت ــتون های س ــاال، س ــار ب ــا فش ــق ب ــه تزری ــا، از جمل تزریق ه
ــل و زمیــن  تراکــم دینامیکــی، مهارگــذاری در خــاک و ســنگ، فورپولینــگ، پایدارســازی تون
لغزنــده را در عمــل در پروژه هــای ایــران تجربــه کــرد و نتایــج بســیار ملموســی بدســت آورد. 
همچنیــن از ویژگی هــای بــارز زنــده یــاد، انتقــال دانــش خــود بــه جوانــان در ارائــه مقــاالت و 
ده هــا کارگاه تخصصــی در زمینه هــای آب بنــدی و پایدارســازی ســد و تونــل، بهســازی خــاک، 

ــت. ــوده اس ــا ب ــکی و دری ــک در خش ــات ژئوتکنی ــود و مطالع ــازی گ پایدارس
دکتــر ســیاوش لیتکوهــی در امــر مدیریــت کاری خــود اعتقــاد کامــل بــه دیســیپلین در فضــای 
کار شــرکت و کارگاه هــا داشــت ولــی متقابــًا عــاوه بــر ایــن دیســیپلین بســیار خنــده رو، بــا 
ــا همکارانــش بحــث و گفت وگــو می کــرد و همــواره از حالــت یادگیــری در پروژه هــا  انــرژی و ب

ــد. ــارج نمی ش خ
ــران  ــود را خس ــیار خ ــت داده ام بس ــاله ام را از دس ــرادر 50 س ــت و ب ــه دوس ــب از اینک اینجان
دیــده می بینــم. امیــدوارم راه دکتــر ســیاوش لیتکوهــی کــه در مســیر ارتقــاء دانــش مهندســی 
کشــور عزیزمــان ایــران عزیــز گذشــت پــر رهــرو باشــد. یــاد و خاطــره اش گرامــی بــاد. فقــدان 
دکتــر ســیاوش لیتکوهــی و زنــده یــاد خانــم محتــرم ایشــان را بــه خانــواده محتــرم لیتکوهــی، 
فرزنــدان عزیــز ایشــان، بــرادر و خواهــر ایشــان و جامعــه مهندســی کشــور صمیمانــه تســلیت 

ــم. ــرض می نمای ع
                                                                                                    رضا طبیب زاده

نوشته ام را با شعری از استاد سخن شیخ اجل سعدی شیرازی شروع کنم:
به یاد سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

دکتر سیاوش لیتکوهی

مبحــث مالــی و حــق عضویــت: عضــو محتــرم 
انجمــن APEC بــا پرداخــت بــه موقــع حــق 
ــی  ــن صنف ــی، انجم ــفارش آگه ــت و س عضوی

خــود را یــاری بفرمائیــد.

ــس شــورای اســامی  ســخنگوی کمیســیون عمــران مجل
از ارائــه گــزارش وزیــر نفــت در خصــوص وضعیــت فــروش 
ــی در  ــای عمران ــروژه ه ــی پ ــا بده ــت ب ــر نف ــت و تهات نف

جلســه امــروز ایــن کمیســیون خبــر داد.
عبدالجــال ایــری در گفــت وگــو بــا ایســنا، ضمــن 
تشــریح جلســه امــروز کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
ــر  ــروز کمیســیون وزی ــان کــرد: در جلســه ام اســامی، بی
نفــت حضــور یافتــه و گزارشــی از عملکــرد ایــن وزارتخانــه 
در زمینــه فــروش نفــت و تهاتــر نفــت بــا بدهــی پروژهــای 
ــاس  ــر اس ــرد. ب ــه ک ــه اعضــای کمیســیون ارائ ــی ب عمران
آمادگــی کامــل  ایــن مجموعــه  نفــت،  گفتــه وزیــر 
ــی و  ــرای متقاض ــتگاه های اج ــا دس ــت ب ــر نف ــرای تهات ب

ــکار را دارد.  ــکاران طلب پیمان
وی در ادامــه اظهــار کــرد: امــا بــرای ایــن امــر ابتــدا بایــد 
دســتگاه ها اعــم از وزارت راه و شهرســازی و ســایر بخــش 
هــا در خصــوص تهاتــر نفتــی درخواســت بدهنــد و ســپس 
ــر  ــد. از ســوی دیگ ــه کنن ــه ارائ ــد وثیق ــط بای ــق ضواب طب
طلبــکاران نیــز بایــد از ســازمان برنامــه و بودجــه در ایــن 
ــزان  ــازمان می ــن س ــرده و ای ــت ک ــوز دریاف ــوص مج خص
طلــب آنهــا را بــه صــورت مشــخص بــه وزارت نفــت اعــام 
ــرای فــروش نفــت خــود  کنــد. دریافــت کننــدگان بایــد ب
ظرفیــت بــازار جدیــدی ایجــاد کــرده و از مشــتریان وزارت 

نفــت اســتفاده نکننــد.
ــال  ــه س ــی در بودج ــرد: از طرف ــان ک ــان بی ــری در پای ای
ــروژه هــای  ــه موضــوع پرداخــت بدهــی  پ گذشــته تنهــا ب
ــر نفتــی اشــاره شــده کــه بایــد  ــه واســطه تهات ــی ب عمران
در بودجــه ســال آتــی موضــوع تهاتــر نفــت جهــت پــروژه 

هــای ســاخت نیــز مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

بررسی عملکرد وزارت نفت در حوزه 
فروش و تهاتر نفت با بدهی پروژه های 

عمرانی در کمیسیون عمران
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شـرکـت تـوسـعـه آب و گاز ایــران
Iran Gas and Water Development Company (I.G.W.D.C)

شــرکت توســعه آب و گاز ایــران بــا همــکاری ســه هــم دانشــگاهی در راســتای رســیدن بــه خودکفایــی 
و توســعه کشــور، در ســال 1356 بــا شــماره ثبــت 30181 شــروع بــه کار کــرد. مؤسســین بــا داشــتن 
امیــد بــه آینــده ای روشــن و تفکــر ســازندگی بــه همــراه برنامــه ریــزی منظــم اســتراتژیک توانســتند 
تــاش خــود را بــرای ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی فعالیت هــای شــرکت بــه ثمــر برســانند و بــا کمــک 
گرفتــن از عامــل مشــورت و همــکاری قــادر بــه پیمــودن مســیر پــر فــراز و نشــیب ســازندگی شــدند. 
لــذا پــس از پیــروزی شــکوهمند انقــاب و همزمــان بــا گســترش دامنــه فعالیت هــای صنعتــی کشــور، 
ــا انجــام پروژه هــای مربــوط  شــرکت وارد مرحلــه جدیــدی از خدمتگــزاری بــه جامعــه ایــران شــد و ب
بــه احــداث خطــوط انتقــال گاز و نفــت توانســت بــه جایــگاه برتــری در صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی 
دســت پیــدا کنــد و بــا ارتبــاط مؤثــر بــا دیگــر شــرکت ها و انجمن هــای فعــال در ایــن حــوزه، موفــق 
ــه  ــر پای ــرکت ب ــن ش ــازد. ای ــل س ــت تبدی ــه واقعی ــود را ب ــای خ ــا و آرمان ه ــش از تاش ه ــد بی ش
آیین نامــه جدیــد صاحیــت پیمانــکاران از ســوی مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، بــا توجــه بــه رشــد 
ــه  ــق ب ــت و گاز موف ــزات نف ــات و تجهی ــته تأسیس ــده، در رش ــام ش ــای انج ــا و کاره ــم فعالیت ه حجی
دریافــت رتبــه یــک گردیــده اســت و همچنیــن جهــت تحقــق اهــداف ســازمان و توجــه همزمــان بــه 
ــتم  ــا، سیس ــرای ISO پروژه ه ــرح در اج ــی مط ــت محیط ــی و زیس ــی، ایمن ــای کیف ــاد و جنبه ه ابع
 ISO، ISO 9001:۲015 ــی ــن الملل ــتاندارد بی ــه اس ــات س ــول و الزام ــای اص ــر مبن ــه ب ــه ای را ک یکپارچ
ــی  ــوب اصل ــوان چارچ ــه عن ــده، ب ــی گردی ــذاری و طراح OHSAS ۲007 :18001 ،14001:۲015 پایه گ
ــط  ــبکه، خ ــش از 1715 کیلومترش ــون بی ــرکت تاکن ــن ش ــت. ای ــوده اس ــن نم ــود تعیی ــای خ فعالیت ه

تغذیــه و خــط انتقــال گاز )بالــغ بــر 50 پــروژه( اجــرا نمــوده اســت.

مدیر عامل:
 مهندس علی اکبر ادیب 

سهامی خاص  ــــــــــــــــــــ   شناسه ملی 10100756349   ــــــــــــــــــــ   تأسیس 1356

تاریخچه شرکت توسعه آب و گاز ایران:

*رضایتمندی حداکثری تمام ذینفعان از فعالیت ها و خدمات شرکت
*رشد قابلیت و مهارت کارکنان و جلب مشارکت آن ها

*ارائه خدمات ایمن و پایدار مبتنی بر رعایت کلیه قوانین و استانداردها
ــاه  ــر مســئولیت پذیری اجتماعــی و ایجــاد بســتر رشــد اقتصــادی، رف *تمرکــز ب

اجتماعــی و رفــاه عمومــی
*بهره برداری از دانش و تکنولوژی های نوین گاز رسانی

ــرای  ــی ب ــت ارزش افزای ــد جه ــد و کارآم ــدگان توانمن ــا تأمین کنن ــکاری ب *هم
ــان ذینفع

*حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی در راســتای تأمیــن کاال و خدمــات پروژه هــای 
ملــی - عمرانــی

اهداف کلی سازمان:

1( تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی میدان مشترک نفتی آذر
۲( ایستگاه تقویت فشار گاز آبپخش )برازجان(

3( خط انتقال ماهان – بم )قطعه دوم(
4( خط انتقال گاز جهرم – سیمکان

ــرق  ــمال ش ــمال – ش ــه ش ــط لول ــی خ ــاختمان های مخابرات ــوری و س ــر ن ــل فیب 5( کاب
EPC ــه روش ــه اول( ب )قطع

6( خط انتقال گاز ماهان – بم )قطعه اول(
7( خط انتقال گاز ده محمد – عشق آباد

8( خط انتقال گاز »4۲ میامی – دشت شاد
9( خط انتقال گاز »56 فراشبند – کنگان

 10( خط انتقال گاز »56 شرق تهران

پروژه های صورت گرفته دهه ۹۰ :

شماره تماس: 88801716 - 0۲1
فکس: 88914۲99 - 0۲1
واتس اپ: 099۲81010۲4

زنــد،  کریم خــان  خیابــان  تهــران،   : آدرس 
ــاک 40 ــی، پ ــان جنوب ــان آب خیاب

کد پستی: 1598717834
INFO.IGWDC@GMAIL.COM:ایمیل

WWW.IGWDC.COM :وب سایت
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 خسارت عدم النفع در حقوق ایران:
ــر  ــد در براب ــه متعه ــرای اینک ــد ب ــترگفته ش پیش
ــه پرداخــت خســارت شــود الزم  ــزم ب ــه مل متعهدل
ــه  ــه متعهدل ــی ب ــر تخلــف متعهــد زیان اســت در اث
وارد شــده باشــد وگرنــه مســئولیت به علــت فقــدان 
ــر  ــارت دیگ ــود. به عب ــد ب ــی خواه ــوع منتف موض
خســارت در حقــوق ایــران اصــوالً زیان محــور اســت 
ــه  ــت از هرگون ــارت اس ــان عب ــور و زی ــه نفع مح ن
کاهــش در کمیــت یــا کیفیــت مــال شــخص 
ــت  ــی، منفع ــوال عین ــامل ام ــه ش ــده ک زیان دی
ــن  ــان و همچنی ــه اعی ــته ب ــوق وابس ــة حق و کلی
ــف  ــن تعری ــاس ای ــر اس ــود. ب ــوی می ش ــوال معن ام
ــوق  ــارت در حق ــوص خس ــی در خص ــیم مهم تقس
ــارت از  ــر خس ــتمل ب ــه مش ــود دارد ک ــران وج ای
ــر  ــن نظ ــارت از ای ــت. خس ــادی آنس ــأ م ــر منش نظ
ــدن از  ــروم مان ــال و مح ــف م ــتة تل ــه دو دس ب
منافــع اجــرای قــرارداد تقســیم می شــود. مقصــود 
ــع«  ــدن از مناف ــروم مان ــر »مح ــع در تعبی از مناف
ــان  ــه خواه ــت ک ــی اس ــابه منافع ــر مش ــا تعابی ی
به دلیــل نقــض خوانــده از دســت داده اســت و ایــن 
ــد  ــض، عای ــة نق ــه در نتیج ــی ک ــه منافع ــر ب تعبی
ــدة  ــد. قاع ــاره نمی کن ــت اش ــده اس ــده ش خوان
ــه  ــت ک ــی اس ــن مبنای ــه، اولی ــدن ناعادالن داراش
ــردن  ــروم ک ــرای مح ــوان ب ــران می ت ــوق ای در حق

ــرد.  ــه ک ــض ماحظ ــی از نق ــع ناش ــض از مناف ناق
قاعــدة داراشــدن ناعادالنــه یــا حرمــت اکل مــال بــه 
باطــل اســت کــه بــر اســاس آن فــردی بــدون ســبب 
ــان  ــه زی ــراردادی و ب ــا غیرق ــراردادی ی ــروع ق مش
ــی  ــون مدن ــادة 301 قان ــود. م ــری وارد می ش دیگ
ــت. در  ــده دانس ــن قاع ــی از ای ــوان مصداق را می ت
ــه  ــوض ب ــد مقب ــواردی مانن ــز م ــا نی ــاب قرارداده ب
ــان  ــی( و ضم ــون مدن ــادة 366 قان ــد )م ــد فاس عق
ــن  ــق ای ــون از مصادی ــان قان ــادة 390 هم درک م
ــده در  ــن قاع ــه ای ــتناد ب ــا اس ــتند، ام ــده هس قاع
بحــث حاضــر دچــار اشــکال اساســی اســت چــون 
ورود ضــرر بــه خواهــان شــرط اساســی اســتناد بــه 
ایــن قاعــده اســت. بنابرایــن بــرای محــروم کــردن 
متخلــف قــراردادی از ســودی کــه از نقــض قــرارداد 
ــان  ــا زی ــود ب ــن س ــون ای ــت چ ــت آورده اس به دس
ــن  ــوان از ای ــدارد نمی ت ــه ای ن ــان مازم ــه خواه ب
ــی تر  ــکال اساس ــًا اِش ــرد. ثانی ــتفاده ک ــده اس قاع
ایــن اســت کــه قاعــدة داراشــدن ناعادالنــه 
ــی  ــی تجل ــون مدن ــادة 366 قان ــه در م ــی ک به صورت
ــه  ــد ک ــان می یاب ــواردی جری ــت در م ــه اس یافت
ــز  ــی نی ــون مدن ــادة 366 قان ــد. م ــل باش ــد باط عق
ــل  ــد باط ــه عق ــت ک ــادة 365 آن اس ــر م ــرع ب متف
را مفیــد تملــک ندانســته و ایــن درحالــی اســت کــه 
ــود  ــوط می ش ــواردی مرب ــه م ــا ب ــث م ــوع بح موض

کــه عقــد صحیحــی وجــود دارد و بــر روابــط طرفین 
حکومــت می کنــد. از ایــن گذشــته همان طــور 
ــح  ــان درک تصری ــورد ضم ــادة 391 ق.م در م ــه م ک
می کنــد در مــوارد بطــان قــرارداد مســئولیت 
ــه  ــال ب ــترداد م ــرارداد اس ــن ق ــک از طرفی هری
دیگــری اســت و بنابرایــن مســئولیت یــاد شــده بــه 
ــارت  ــه خس ــود ن ــوط می ش ــترداد مرب ــارت اس خس

نفع محــور.
البتــه بایــد یــادآور شــد کــه خســارت نفع محــور بــا 
پذیــرش  عــدم  و  اســت  متفــاوت  عدم النفــع  خســارت 
خســارت عدم النفــع در قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــور  ــارت نفع مح ــر رد خس ــل ب ــادة 515( دلی ــرة 2 م )تبص
نیســت. خســارت عدم النفــع بــه منافعــی کــه خواهــان 
انتظــار داشــته و در نتیجــه نقــض قرارداد، ازدســت داده اســت 
اشــاره دارد و لزومــی نــدارد کــه منافــع یادشــده بــه خوانــده 
رســیده باشــد، درحالی کــه خســارت نفع محــور بــه منافعــی 
ــه  ــرده اســت و ب ــل ک ــده در نتیجــة نقــض تحصی ــه خوان ک
ــه دارد.  ــت توج ــط اس ــود مرتب ــع موج ــت دادن مناف از دس
تنهــا مصــداق مهمــی کــه در حقــوق ایــران بــرای خســارت 
ــض  ــرف ناق ــی ط ــة فضول ــت معامل ــوان یاف ــور می ت زیان مح
نســبت بــه مــال یــا عملــی اســت کــه متعلــق ملکیــت طــرف 

ــرار دارد. ــض ق غیرناق
از قوانیــن ایــران تــا قبــل از ســال 1379 به وضــوح اســتفاده 
می شــود کــه محروم شــدن از منافــع آینــده کــه از آن 
به عنــوان عدم النفــع تعبیــر می شــود به عنــوان ضــرر و 
مســتند  مهم تریــن  می باشــد.  مطالبــه  قابــل  خســارت 
ــابق  ــری س ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــوص قان ــن خص در ای
ــون اصــاح  ــی )1339(، قان ــون مســئولیت مدن )1318(، قان
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــارت )1347( و قان ــون تج قان
ــا تصویــب قانــون جدیــد آییــن  )1290( و )1378( اســت. ب
دادرســی مدنــی در ســال 1379 کــه در مــادة 515 جبــران 
ــا عــدم انجــام  ــر در انجــام تعهــد ی خســارت ناشــی از تأخی
آن مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه در تبصــرة 2 ایــن مــاده مقــرر 
ــه  ــل مطالب ــع قاب ــی از عدم النف ــارت ناش ــت »خس ــده اس ش

ــت.« نیس
ــهور در  ــر مش ــت از نظ ــذار به تبعی ــر قانونگ ــر نظ ــن تغیی ای
ــی  ــان ناش ــوع ضم ــا موض ــت. فقه ــده اس ــته ش ــه دانس فق
از عدم النفــع را در بحــث قاعــدة الضــرر و غصــب و نیــز 
در ضمــِن مســائلی همچــون حبــس اجیــر و صنعتگــر 
و ... مطــرح نموده انــد. از بررســی متــون فقهــی در ایــن 

خصــوص دو نظریــه موافــق و مخالــف وجــود داشــته و ایــن 
بــه قانــون مدنــی ایــران تســری یافتــه اســت، کــه بــا دیــدگاه 
ــق  ــه از طری ــت. البت ــاوت اس ــی متف ــای بین الملل قرارداده
ــواد 221 و 229  ــاس م ــر اس ــد و ب ــن عق ــرط ضم ــاد ش نه
ق.م در صورتی کــه جبــران خســارت ناشــی از عدم النفــع 
ــة  ــاً به منزل ــد صرف ــا تعه ــح شــده باشــد ی ــرارداد تصری در ق
ــد  ــان باش ــب ضم ــون موج ــب قان ــا برحس ــد ی ــح باش تصری
ــد، در  ــه می باش ــل مطالب ــع قاب ــی از عدم النف ــارت ناش خس
ــدارد  ــود ن ــع وج ــه عدم النف ــکان مطالب ــورت ام ــر این ص غی
ــع  ــال 1378 مناف ــذار در س ــه قانونگ ــت ک ــن درحالیس و ای
ــون  ــت را در قان ــع اس ــان عدم النف ــه هم ــول ک ممکن الحص
آییــن دادرســی کیفــری قابــل مطالبــه دانســته اســت. البتــه 
ــون در  ــه چ ــد ک ــه کرده ان ــن توجی ــوع را چنی ــن موض ای
آییــن دادرســی کیفــری فــوت منافــع ناشــی از ارتــکاب جــرم 
ــون خــاص اســت و آنچــه  ــه دانســته شــده قان ــل مطالب قاب
ــام  ــون ع ــده قان ــده ش ــی دی ــادة 515 آ.د. مدن در تبصــرة م
ــد  ــق نمی توان ــام الح ــه ع ــول فق ــد اص ــق قواع ــت و طب اس
ــص  ــام تخصی ــوم ع ــه عم ــد بلک ــابق باش ــاص س ــخ خ ناس
قابــل  مدنــی  امــور  در  عدم النفــع  بنابرایــن  می خــورد 
ــل  ــان قاب ــری همچن ــور کیف ــا در ام ــد ام ــه نمی باش مطالب
مطالبــه اســت. بــا ایــن وجــود، ایــن نظریــه اگرچــه بیــن دو 
ــن  ــا ای ــوده ام ــع نم ــارض را جم ــر متع ــی به ظاه ــص قانون ن
ــه  ــع ب ــة عدم النف ــه اختصــاص مطالب ــود دارد ک ــکال وج اش
ــد ســابقه  ــی فاق ــف حقوق ــور کیفــری در نظام هــای مختل ام
ــوق  ــه در حق ــن اینک ــح بامرجــح اســت. ضم ــوده و ترجی ب
اســام نیــز جریــان یــا عــدم جریــان قواعــدی مانند تســبیب 
یــا الضــرر مرتبــط بــه جــرم یــا غیرجرم بــودن فعــل زیانبــار 
نشــده اســت. بنابرایــن نمی تــوان در جبــران خســارت ناشــی 
از عدم النفــع بیــن امــور کیفــری و مدنــی تفــاوت قائــل شــد.
راه حــل دوم اینســت کــه عدم النفــع در تبصــرة مذکــور 
ــه  ــویم ک ــل ش ــم و قائ ــل نمایی ــع محتم ــر مناف ــل ب را حم
عدم النفــع احتمالــی طبــق ایــن قانــون قابــل مطالبــه 
ــرف  ــر ع ــون از نظ ــلم چ ــت مس ــوت منفع ــا ف ــد ام نمی باش
ــی در هرحــال  ضــرر تلقــی می شــود بایــد جبــران شــود. ول
ــة مشــهور فقهــی  ــون تحــت نظری ــن قان به نظــر می رســد ای
مبنــی بــر عــدم ضمــان نســبت بــه عدم النفــع اعــم از 
ــا  ــن مبن ــر ای ــیده و ب ــب رس ــه تصوی ــلم ب ــل و مس محتم
ــادی نداشــته و  ــگاه م اســتوار اســت کــه چنانچــه ضــرر پای
ناشــی از ورود خســارت بــه مــال یــا بــدن نباشــد ضــرر قابــل 

ــد  ــه بع ــه در صفح ــد.  ادام ــه نمی باش مطالب

مفهوم جبران خسارت 
مبـانی، مسؤلیت ها 

و انـواع آن
جـمشـید عـزیـزی

وکیل پایه یک دادگستری و فوق لیسانس مهندسی 
)قسمت دوم(
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ــای  ــتر قرارداده ــع در بیش ــه عدم النف ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــودن آن  ــه نب ــل مطالب ــه اســت قاب ــل مطالب ــی قاب بین الملل
در حقــوق ایــران برخــاف رویــة بین المللــی اســت و منافــع 
ــر  ــن منظ ــی از ای ــای بین الملل ــی در قرارداده ــران و ایران ای
ــن رو  ــرد. از ای ــرار گی ــره ق ــرض مخاط ــت در مع ــن اس ممک
در مــورد منافــع، تفویــت منافعــی به عنــوان خســارت قابــل 
ــرارداد کســب آن  ــرای ق ــه در صــورت اج ــه اســت ک مطالب
ــع  ــن مناف ــک بی ــرورت تفکی ــذا ض ــد. ل ــلم باش ــع مس مناف
ــع  ــه عدم النف ــبت ب ــذاری نس ــل در قانونگ ــلم و محتم مس
ــارت  ــلم عب ــع مس ــه مناف ــبت ب ــع نس ــود دارد. عدم النف وج
اســت از فــوت شــدن منفعتــی کــه هــرگاه در انجــام تعهــد 
ــلم  ــورت مس ــه ص ــد ب ــر نمی ش ــا تأخی ــف ی ــراردادی تخل ق
و متعــارف آن منفعــت بــه ذی نفــع متعهــد می رســید 
ــک ملــک مســکونی را  ــر در اجــرای ی ــال تأخی ــوان مث به عن

ــت. ــه دانس ــن مقول ــوان در ای می ت
در مقابــل عدم النفــع محتمل الوصــول 

فوت شــدن  از  اســت  عبــارت 
منافعــی کــه در صــورت انجام 

صرفــاً  تعهــد  به موقــع 
ــا  ــول آن ه ــال وص احتم
متعهــد  ذی نفــع  بــه 
وجــود دارد مثل کســی 
کــه ادعــا می کنــد اگــر 
مبلــغ قــرارداد به موقــع 
بــه او پرداخــت می شــد 
مزایــده  فــان  در  و 

شــرکت می کــرد و برنــده 
را  ســود  فــان  می شــد 

منافــع  می کــرد.  کســب 
ــل  ــی قاب ــر عرف ــی از نظ احتمال

ــارت  ــوان خس ــت و به عن ــا نیس اعتن
ــودن  قابــل مطالبــه نمی باشــد امــا مســلم ب

ــرح  ــی مط ــئولیت مدن ــی از ارکان مس ــوان یک ــرر به عن ض
شــده اســت. در منابــع فقهــی امــکان مطالبــة منافــع مســلم 
ــه  ــان در فق ــد ضم ــه قواع ــه اینک ــه ب ــا توج ــود دارد، ب وج
ــری و  ــئولیت قه ــن مس ــده و بی ــرح ش ــام مط ــورت ع به ص
ــت  ــده اس ــرح نش ــوق مط ــج در حق ــک رای ــراردادی تفکی ق
ــی مطالبــة خســارت ناشــی از تفویــت منافــع ناشــی از  مبان

نقــض قــرارداد را بایــد در قواعــدی همچــون اتاف و تســبیب 
ــرد. ــتجو ک ــام جس ــدی ع ــوان قواع ــرر به عن ــز الض و نی

ــرت و  ــورت مباش ــه به ص ــاف چ ــاف، ات ــده ات درقاع
ــارت  ــن خس ــان را ضام ــل زی ــبیب عام ــورت تس ــه به ص چ
ــه تلــف عیــن  ــد. امــا در شــمول ایــن قاعــده ناظــر ب می دان
ــه  ــی ب ــت و ارتباط ــری اس ــئولیت قه ــود، مس ــوال موج ام
مســئولیت قــراردادی نــدارد چرا که در مســئولیت قــراردادی 
ــت  ــت و تفوی ــرح اس ــع مط ــت مناف ــئلة تفوی ــتر مس بیش
منافــع مــورد انتظــار از قــرارداد تفویــت عیــن مــال موجــود 
محســوب نمی شــود. در ایــن زمینــه از نظریــات مشــهور در 
بــاب غصــب نیــز اســتفاده می شــود کــه در جایــی کــه مــال 
موجــودی تلــف نشــده باشــد ضمانــی هــم در میــان نیســت. 
ــران  ــوق در جب ــدة ف ــه دو قاع ــه ب ــل اینک ــة مقاب ــا نظری ام
ــوان  ــرارداد می ت ــض ق ــی از نق ــلم ناش ــع مس ــت مناف تفوی
ــی  ــوی و مبنای ــاظ ماه ــه لح ــه اوالً ب ــرا ک ــرد چ ــتناد ک اس
بیــن مســئولیت قهــری و قــراردادی تفــاوت اساســی وجــود 
نــدارد. لــذا در منابــع فقهــی نیــز تفکیکــی در ایــن خصوص 
ــهور  ــد مش ــاً هرچن ــت. ثانی ــه اس ــورت نگرفت ص
فقیهــان خســارت قابــل مطالبــه را منحصــر 
ــا  ــد ام ــال« می دانن ــن م ــف عی در »تل
ــن  ــا ای ــه ب ــی هــم هســتند ک فقیهان
نظــر مخالــف هســتند و دامنــة 
ــز  ــع نی ــه عدم النف مســئولیت را ب
ســرایت داده انــد. از نظــر ایشــان 
ــر  ــلم از نظ ــع مس ــت مناف تفوی
عــرف، تلــف مــال و ایــراد ضــرر 

ــود. ــی می ش ــارت تلق و خس
الضــرر،  قاعــدة  خصــوص  در 
برخــی از فقهــا قاعــدة الضــرر 
و  نموده انــد  تفســیر  مضیــق  را 
معتقدنــد کــه ایــن قاعــده نفــی حکــم 
می نمایــد و اثبــات حکــم از جملــه حکــم 
ضمــان و جبــران خســارت نمی نمایــد. در 
ــام  ــی ع ــده را دارای مفهوم ــن قاع ــی ای ــل برخ مقاب
ــر نفــی و ممنوعیــت ضــرر رســاندن  می داننــد کــه عــاوه ب
بــه دیگــران، در ضمــان و لــزوم جبــران خســارت نیــز قابــل 
اســتناد اســت. از جملــة ایــن فقیهــان عامــه وحیــد بهبهانی 
اســت کــه در حاشــیة مجمــع الفائــده و البرهــان، اضــرار بــه 
ــد و معتقــد اســت کــه فقهــا  غیــر را اســباب ضمــان می دان
اعــم از متقدمیــن و متأخریــن بــا اســتناد بــه قاعــدة »الضــرر 

ــن  ــون آیی ــواد قان ــی از م ــاح بعض ــادة 4 اص ــامی، م اس
ــون  ــان قان ــاده 9 هم ــوب 1332، م ــری مص ــی کیف دادرس
ــوص  ــی در خص ــون اساس ــل 171 قان ــوب 1339 و اص مص
ــورای  ــرات ش ــو و نظ ــوی از یک س ــارت معن ــرش خس پذی
ــارات  ــت خس ــودن دریاف ــرعی ب ــورد غیرش ــان در م نگهب
معنــوی منعکــس شــده اســت. در تبصــرة 1 مــادة 30 قانــون 
مطبوعــات ســال 13۶4 و مــادة 58 قانــون مجــازات اســامی 
ــات بســیاری را در ایــن زمینــه ایجــاد کــرده اســت.  اختاف
ــذار در  ــرد قانونگ ــه عملک ــه ب ــا توج ــی ب ــة قضای ــه روی البت
ــون آییــن دادرســی کیفــری و نظــرات شــورای  مــادة 9 قان
نگهبــان تاکنــون قائــل بــر عــدم پذیــرش خســارات معنــوی 

ــوده اســت. ب
در خصــوص تعییــن میــزان خســارت برحســب رویــة قضایی 
ــخ صــدور حکــم اســت  ــه معمــوالً تاری ــک تاریخــی ک در ی
ارزیابــی اولیــه ای صــورت می پذیــرد، امــا تــا زمــان اجــرای 
ــی  ــن دگرگون ــردد. ای ــر می گ ــی و تغیی ــار دگرگون آن دچ
ــوادث و  ــوص ح ــا در خص ــد ی ــاق می افت ــه اتف در دو جنب
ــود  ــاری بهب ــه ممکــن اســت بیم ــی اســت ک ــات جان صدم
ــاظ  ــه از لح ــا اینک ــرد و ی ــی بمی ــا مجروح ــد و ی ــدا کن پی
ــوالً  ــردد. معم ــر گ ــار تغیی ــول دچ ــا پ ــری ارزش آن ب براب
پیــش از صــدور حکــم، مفــاد تعهــد خوانــده انجــام دادن کار 
)جبــران خســارت( اســت و پــس از آن بــه دادن قیمــت یــا 
ــوان  ــئولیت را نمی ت ــن مس ــود، بنابرای ــل می ش ــل تبدی مث
تجزیــه نمــوده و ادعــا کــرد کــه خوانــده نســبت بــه تنــزل 
به نظــر  کــه  آن  نهایــت  نیســت.  مســئول  پــول  ارزش 
ــواع  ــودن ان ــخص نم ــر مش ــی نظی ــام اقدامات ــد انج می رس
خســارت قابــل جبــران و همچنیــن اعــام نظــر قطعــی در 
خصــوص مــواردی از قبیــل خســارت عــدم النفــع و خســارت 
ــارت  ــی خس ــای ارزیاب ــط و معیاره ــه ضواب ــوی و ارائ معن
توســط قانونگــذار الزم و راهگشــا خواهــد بــود. زیــرا از 
یک ســو قاضــی ایرانــی در ارزیابــی خســارت نبایــد از منظــر 
قانونــی چنــان بی ضابطــه و مــاک باشــد کــه در حــد یــک 
ــدود  ــد ح ــر نبای ــوی دیگ ــد و از س ــزل یاب ــناس تن کارش
ــدی  ــان صاحدی ــراردادی را چن ــض ق ــی خســارت نق ارزیاب
کــرد کــه پیش بینــی نشــدنی باشــد و درنتیجــه نتــوان ایــن 
ــل  ــی از قبی ــا ابزارهای ــا ب ــرد ی ــذف ک ــا را ح خطرپذیری ه

ــه پوشــش داد. بیم

ــح ادامه از صفحه قبل ــان تصری ــد. ایش ــان نموده ان ــه ضم ــم ب ــرار« حک و الض
ــد کــه »حدیــث الضــرر و الضــرار« حجــت اســت و  نموده ان
مقتضــای ایــن حدیــث آنســت کــه تــدارک و جبــران هرگونه 
ضــرری واجــب اســت و رفــع ضــرر بــر عهــدة کســی اســت 
کــه ضــرر را وارد کــرده اســت. بــر مبنــای ایــن نظریــه هــر 
آنچــه کــه از نظــر عــرف ضــرر تلقــی شــود جبــران آن الزم 
اســت. تفویــت منافــع مســلم متعهدلــه در اثــر نقــض قــرارداد 
چــون ضــرر تلقــی می شــود بنابرایــن جبــران آن الزم اســت. 
لــزوم جبــران خســارت بــا اســتناد بــه قاعــدة الضــرر از منظر 
ــوت  ــی از ق ــی و نقل ــم از عقل ــده اع ــن قاع ــة ای ــی و ادل مبان
کافــی برخــوردار اســت. از نظــر عقلــی بــه حکــم عقــل ضــرر 
ــه ضــرر  ــی ک ــا زمان ــح اســت و ت ــران قبی ــه دیگ رســاندن ب
رفــع و جبــران نشــود ضــرر موجــود بــوده و بــر قبیــح بــودن 
خــود باقــی اســت. بــر اســاس همیــن حکــم عقــل اســت کــه 
بنــاء و ســیرة عقــا نیــز بــر جبــران خســارت قــرارداد و بــه 
ــت  ــد مشــکل دالل ــن آنچــه می توان ــر برخــی از محققی تعبی
ــد آن اســت  ــاد حــل کن ــر ضمــان را از بنی قاعــدة الضــرر ب
ــه  ــه ب ــی بلک ــوص لفظ ــط نص ــرر نه فق ــدة الض ــه در قاع ک
ــدد  ــات متع ــی آی ــل نقل ــا تمســک شــود. از دالی ــای عق بن
ــا  ــه از آن ه ــت دارد ک ــر دالل ــرار به غی ــی اض ــر نه ــرآن ب ق
می تــوان به عنــوان شــاهدی بــر تأییــد حکــم عقــل در ایــن 

خصــوص اســتفاده کــرد.

نقش عرف در مسئلة جبران تفویت منافع مسلم:
عــرف در تشــخیص موضوعــات و تطبیــق احــکام بــر مصادیق 
و نیــز بــرای تبییــن مفاهیــم در الفاظــی کــه وضــع شــرعی 
ندارنــد نقــش اساســی دارد. قانونگــذار البتــه علی رغــم 
ــابهی را  ــن مش ــع قوانی ــا عدم النف ــود ب ــای موج مخالفت ه
بــه تصویــب رســانیده اســت. ایــن قوانیــن شــامل محاســبة 
ــرخ روز مصــوب 7۶ و نیــز مطالبــة  ــه ن مهریه هــای نقــدی ب
ــادة  ــه در م ــد اســت ک ــة وجــه نق ــر در تأدی خســارت تأخی
ــل تبصــرة 2  ــرار گرفتــه و نیــز ذی 228 ق.م مــورد توجــه ق

ــال 1379 اســت. ــادة 522 ق.آ.د.م س ــز م ــادة 515 و نی م

نتیجه گیری:
ــل  ــد از 1379 غیرقاب ــه بع ــع ک ــارت عدم النف ــران خس جب
ــوق  ــت. در حق ــاد اس ــورد انتق ــده م ــناخته ش ــه ش مطالب
ــارات  ــع و خس ــوص عدم النف ــری در خص ــران تصمیم گی ای
ــاب  ــت. در ب ــه اس ــورت نپذیرفت ــت ص ــا قاطعی ــوی ب معن
ــازات  ــون مج ــواد 212 قان ــود م ــز وج ــوی نی ــارات معن خس
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ــا  ــان رض ــاب آقای ــدگان: جن ــت نماین ــاء هیئ اعض
ــان،  ــد صادقی ــده ور، احم ــن دی ــدار، محمدحس پدی
ــدگان  ــاد، نماین ــراد عب ــی و مه ــا صالح حمیدرض
ــن  ــار )انجم ــر افش ــان اکب ــاب آقای ــکل ها: جن تش
ــت  ــع نف ــاخت صنای ــی و س ــرکت های مهندس ش
ــرق  ــت ب ــندیکای صنع ــری )س ــام باق ــرو(، پی و نی
ایــران(، فــرزاد کرمانــی )انجمــن شــرکت های 
ــیمی  ــت، گاز و پتروش ــکاری نف ــی و پیمان مهندس
ــان برگــزار  ــه همــراه جمعــی از میهمان )اپــک(( و ب

ــد. گردی

شرح جلسه:
ــب مهــم  ــار و مطال ــه اخب ــه ارائ ابتــدا رئیــس کمیســیون ب
ــاره  ــا اش ــان ب ــپس ایش ــد. س ــرژی پرداختن ــوزه ان در ح
بــه افزایــش 30 دالری ســبد نفتــی اپــک از ابتــدای 

ــدن در  ــروزی بای ــد از پی ــد، بع ــون گفتن ــال 2021 تاکن س
انتخابــات آمریــکا، خریــد نفــت ایــران توســط چیــن 3 برابــر 
شــده اســت. آقــای پدیــدار همچنیــن بــه گــزارش تحلیلــی 
ــت  ــی قیم ــش بین ــوص پی Bank of America درخص
ــاالی 100  ــن 2022 کــه ب ــان مــاه ژوئ ــا پای ــت ت نفــت برن
ــش  ــن افزای ــد، ای ــوده و گفتن ــاره نم ــود، اش ــد ب دالر خواه
ــا  ــی ب ــود. از طرف ــد ب ــتان خواه ــع عربس ــه نف ــت ب قیم
ــال پــاس، ایــران ظرفیــت تولیــد  ــه گــزارش گلوب توجــه ب
3/9 میلیــون بشــکه نفــت را دارد کــه 1/4 میلیــون بیشــتر 
ــا،  ــع تحریم ه ــا رف ــد ب ــن تولی ــت و ای ــی اس ــد فعل از تولی
ــوز  ــدور مج ــه ص ــن ب ــان همچنی ــردد. ایش ــق می گ محق
ــرده  ــد ک ــیمی تأکی ــت پتروش ــران در صنع ــرح پیش 20 ط
ــرح  ــنهاد ط ــه پیش ــتور ارائ ــور دس ــس جمه ــد، رئی و گفتن

ــد. ــرژی را داده ان ــرف ان ــاح مص ــرای اص ب
ــا  ــه ب ــتور جلس ــا دس ــق ب ــز، مطاب ــی نی ــای فرزادکرمان آق

ــت  ــرا روی دول ــای ف ــات و رویکرده ــی الزام موضوع»بررس
ــن  ــزارش در ای ــه گ ــه ارائ ــرژی« ب ــش ان ــیزدهم در بخ س
ــی درخصــوص موضــوع  ــا توضیحات ــه و ب خصــوص پرداخت
گــزارش، بــه اهمیــت رگوالتــوری و واگــذاری تصــدی 
گــری بــه بخــش خصوصــی واقعــی تأکیــد نمودنــد. ایشــان 
همچنیــن بــا اشــاره بــه نیــاز بــرای بــه روزرســانی » ســند 
ــتی  ــند باالدس ــک س ــوان ی ــه عن ــرژی« ب ــرد ان ــی راهب مل
کــه در ســال 1395 تهیــه شــده اســت، بــازه زمانــی آن را 
25 ســاله و تــا ســال 1420 اعــام نمودنــد. آقــای کرمانــی 
ــا و  ــوزه چالش ه ــه ح ــند را در س ــن س ــن ای ــن مت همچنی
تنگناهــای بخــش انــرژی کشــور، اهــداف کان بخــش انرژی 
ــوان نمــوده و درخصــوص  ــرژی عن و راهبردهــای بخــش ان
موضوعــات زیرعنــوان هــر یــک از ایــن حوزه هــا توضیحاتــی 
ارائــه نمودنــد. ایشــان همچنیــن راهبردهــای بخــش انــرژی 
ــای  ــرژی، راهبرده ــش ان ــی بخ ــای کل ــامل راهبرده را ش
ــرق، راهبردهــای بخــش  نفــت و گاز، راهبردهــای بخــش ب
انــرژی اتمــی و راهبردهــای بخــش زغــال ســنگ دانســته و 

ــد: ــه مــوارد ذیــل اشــاره نمودن ب
ــرژی در  ــای ان ــبی حامله *واقعــی کــردن قیمــت نس
ــا  ــر ت ــده حداکث ــرف کنن ــف مص ــهای مختل بخش
پایــان 5 ســال اول اجــرای ایــن ســند و تــداوم آن

ــد و  ــه تولی ــی در زمین ــای رقابت ــاد بازاره *ایج
عرضــه حامل هــای انــرژی

ــی و  ــه جوی ــگ صرف ــترش فرهن ــج و گس *تروی
بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و حمایــت از توســعه 

)ESCO( ــرژی ــات ان ــرکت های خدم ش
*توانمنــد ســازی ســرمایه انســانی از طریــق ارتقــا 
و  کاری  مهارت هــای  و  حرفــه ای  آموزش هــای 

ــتمر ــوزش مس آم
ــور  ــدی کش ــی تولی ــه گاز طبیع ــص بهین *تخصی

ــی ــع مل ــری در مناف ــع نگ ــاس جام براس
ــی-  ــات فن ــدور خدم ــای ص ــترش بازاره *گس

ــرژی ــاوری ان ــی و فن مهندس
*کاهــش تلفــات توزیــع بــرق تــا ســطح متوســط 

کشــورهای توســعه یافتــه
ــه و  ــرژی اولی ــع ان ــری از مناب ــره گی ــر به *حداکث
ــه،  ــورهای منطق ــه کش ــرق ب ــادرات ب ــن و ص تأمی
بــا رعایــت ماحظــات اقتصــاد انــرژی و دیپلماســی 

ــرژی ان
ــی و  ــش فن ــازی دان ــی س ــطح بوم ــای س *ارتق

بهبــود فناوری هــای موجــود و دســتیابی بــه 
فناورهــای نویــن هســته ای و توســعه کاربــرد آن در 

مختلــف بخش هــای 
ــد  ــاوری جدی ــا فن ــراه ب ــه هم ــتفاده بهین *اس
ــنگ  ــال س ــت از زغ ــط زیس ــا محی ــازگار ب و س

ــرق ــد ب ــرژی و تولی ــه ان ــی در عرض حرارت

ــه  ــه ارائ ــیون ب ــان کمیس ــا و میهمان ــایر اعض ــه س در ادام
دیدگاه هــا و نظــرات خــود در ایــن زمینــه پرداختــه و 

ــد: ــرح نمودن ــل را مط ــوارد ذی م
بــرای دســتیابی بــه مــوارد مذکــور در ســند ملــی راهبــرد 
ــدا  ــرد. ابت ــدی ک ــت بن ــا را اولوی ــر اســت آن ه ــرژی، بهت ان
ــای  ــد و مصــرف در حامل ه ــق تولی ــدم تطاب ــاز اســت ع نی
ــای  ــپس راهکاره ــرد و س ــل ک ــی و تحلی ــرژی را بررس ان

ــه نمــود. ــا آن ارائ متناســب ب
یکــی دیگــر از راه هــای دســتیابی بــه ایــن مــوارد، دســتیابی 
بــه ســندها، پایــش عملکــرد، تحلیــل شــکاف بیــن ســند و 
عملکــرد و ارائــه راه حــل بــرای از بیــن بــردن فاصلــه بیــن 

ــرد می باشــد. ســند و عملک
کلیــد اصلــی بــرای رهایــی از تنگناهــا و چالش هــای 
موجــود، رفــع تحریم هــا و تعامــل ســازنده بــا جهــان اســت.
خریــد یــک بانــک خــارج از کشــور توســط اتــاق بازرگانــی 
ــی بیشــتر در  ــدازی اتاق هــای مشــترک بازرگان و نیــز راه ان

دنیــا باعــث بهبــود و رفــع چالش هــا خواهــد شــد.
در پایــان آقــای پدیــدار، پــس از جمــع بنــدی موضوعــات 
ــرر  ــاالی آن، مق ــیار ب ــت بس ــر اهمی ــد ب ــه و تأکی مطروح
ــون آن،  ــه شــده پیرام ــه موضــوع و نظــرات ارائ ــد ک نمودن
جمــع بنــدی و ضمــن ارائــه گــزارش کامــل، طــی نامــه ای 
از طریــق ریاســت اتــاق تهــران بــه مراجــع ذیربــط منعکــس 

شــود.

نتایج، تصمیمات و اقدامات متخذه:
در ایــن نشســت موضــوع الزامــات و رویکردهــای فــرا روی 
دولــت ســیزدهم در بخــش انــرژی بررســی گردیــد و ســایر 
ــز  ــا و نی ــرات و دیدگاه ه ــان کمیســیون نظ ــا و میهمان اعض
ــن  ــد ای ــرر ش ــوده و مق ــرح نم ــود را مط ــنهادات خ پیش
نظــرات و پیشــنهادات جمــع بنــدی شــده و طــی مکاتبــه ای 
از طریــق ریاســت اتــاق تهــران بــه مراجــع ذیربــط منعکــس 

گردیــد.

 جلسه نهم کمیسیون انرژی اتاق تهران:
تاریخ : ۲4 / 08/ 1400
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بــر اســاس گــزارش پایــگاه اطاعاتــی اســتات نانــو )پایــگاه اطاعــات محصــوالت نانــو(، پژوهشــگاه صنعــت نفــت تنهــا موسســه 
و شــرکت ایرانــی در بیــن ۲5 شــرکت برتــر جهــان در زمینــه ثبــت اختراعــات خارجــی مربــوط بــه تولیــد و کاربــرد فناوری هــای 
نانــو در صنایــع نفــت و گاز شــناخته شــده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش، پژوهشــگاه صنعــت نفــت همچنیــن بــا توجــه بــه 
ــو از کل اختراعــات ثبــت شــده خارجــی، از ایــن نظــر در جهــان دارای رتبــه  ســهم حــدود 4۲ درصــدی اختراعــات فنــاوری نان
ــه بــه عنــوان یکــی از غنی تریــن مناطــق جهــان از نظــر حجــم ذخایــر نفــت و  ــا توجــه بــه جایــگاه خاورمیان نخســت اســت. ب
گاز، کشــورهای ایــن منطقــه در صــادرات ایــن محصــوالت بســیار فعــال هســتند ولــی از نقطــه نظــر تولیــد دانــش فنــی، بررســی 
ــد ثبــت اختراعــات شــرکت ها و مراکــز فنــاوری محــور کشــورهای منطقــه نشــان می دهــد کــه تنهــا دو کشــور عربســتان  رون
ســعودی و ایــران دارای مراکــزی هســتند کــه در فهرســت ۲5 شــرکت برتــر نفــت و گاز فعــال در حــوزه فناورهــای نانــو قراردارنــد.

ــتی و  ــای پایین دس ــیمیایی و فناوری ه ــواد ش ــای م ــه حوزه ه ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــده پژوهش ــت ش ــی ثب ــات نانوی اختراع
ــو  ــا، نان ــو جاذب ه ــی، نان ــواد کربن ــو م ــای نان ــات حوزه ه ــه اختراع ــا ب ــان آن ه ــوان از می ــه می ت ــود ک ــوط می ش ــتی مرب باالدس

ــت. ــاره داش ــاری اش ــبک حف ــیمان های س ــا و س ــیال ه ــاری، نانوس ــیاالت حف ــای روان کار س ــو افزایه ه ــا، نان ــت ه کاتالیس
ــران،  ــت ای ــون پتن ــزارش کان ــی و گ ــاس بررس ــر اس ــته ب ــال های گذش ــت در س ــت نف ــگاه صنع ــازد پژوهش ــان می س ــر نش خاط
ــازوی مالکیــت فکــری دفتــر همکاری هــای فنــاوری نهــاد ریاســت جمهــوری، در میــان تمــام مراکــز تحقیقاتــی و  ــه عنــوان ب ب

آمــوزش عالــی کشــور از نقطــه نظــر ثبــت اختراعــات خارجــی در رتبــه اول قــرار داشــته اســت.
مهدی احمدی مروست
مسئول توسعه کسب وکار پژوهشگاه صنعت نفت

Iran RIPI among 25 leading patent holders in oil, 
gas nanotech
Iran›s Research Institute of Petroleum Industry 
(RIPI) is the only Iranian company, which has 
been listed among 25 leading firms active in oil 
and gas nanotechnology inventions, Trend re-
ports citing IRNA.
According to the Iran Nanotechnology Innovation 
Council, StatNano that provides the global and 
regional ranking of the main indicators of nano 
science, technology, and industry (NSTI) has re-
ported that nearly four percent of patents present-
ed by 25 leading firms active in oil and gas indus-
try are related to nanotechnology, among them 
Baker Hughes, Aramco and Halliburton have the 
great share of nanotech-related inventions.
The Research Institute of Petroleum Industry 
of Iran has got the first rank in this respect as a 
result of possessing 41.94 percent of nanotech 
inventions out of total number of registered inno-
vations.
In recent years, giant companies have paid more 
attention to nanotechnology, which is an inter-
disciplinary tech that is being used in oil and gas 
field. One of the important indicators to review the 
influence of nanotechnology in oil and gas indus-
try is nanotechnology patent.
The StatNano has referred to Forbes and Fortune 
to find leading oil companies. It also used Orbit 
database to extract statistics of patents provided 
by the leading firms.
It is worth mentioning that nanotechnology pat-
ents of the 25 oil companies have been registered 
by the United States Patent and Trademark Office 
(USPTO) and the European Patent Office (EPO).
The RIPI is one of the leading companies in Iran, 
which has registered its patent so far. The Iranian 
institute has registered valuable patents in the US 
and Europe.

رتبه نخست پژوهشگاه صنعت 
نفت ایران از لحاظ سهم 

پتنت های حوزه نانوفناوری و 
قرارگیری در میان 25 شرکت 

برگزیده نفت و گاز دنیا
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اســناد   ،1380 ســال  در  بــار  اولیــن  بــرای 
 EPC )Engineering پیمان هــای  همســان 
Procurement Construction( بــه صــورت کاری 
مشــترک توســط ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور 
و وزارت نفــت تدویــن گردیــد کــه بــا نــام نشــریه 5490 
ــاور و  ــان مش ــی، مهندس ــتگاه های اجرای ــه دس ــه کلی ب
پیمانــکاران ابــاغ شــد. ایــن اســناد مشــتمل بــر 4 بخــش 
پیوســت(،   20( پیوســت ها  مــاده(،   7( موافقت نامــه 
خصوصــی  شــرایط  و  مــاده(   77( عمومــی  شــرایط 

شــد. می با
از  بســیاری  گذشــته،  ســال های  در  آنجایی کــه  از 
بــه   EPC صــورت  بــه  نفــت  وزارت  پروژه هــای 
پیمانــکاران واگــذار شــده بــود، کارفرمایــان، پیمانــکاران و 
مشــاوران تجربیــات ذی قیمتــی را در ایــن عرصــه کســب 
ــری  ــزوم بازنگ ــات، ل ــن تجربی ــتوانه ای ــه پش ــد. ب نمودن
ــاس  ــش احس ــش از پی ــت بی ــریه 5490 در وزرات نف نش

. می شــد
ــطح  ــه در س ــورت گرفت ــی ص ــیب شناس ــاظ آس ــا لح ب
وزارت نفــت، در ســال 1398 اولیــن بازنگــری در خصــوص 
ســند 5490 توســط اداره کل نظــام فنــی اجرایــی و 
ــر نفــت  ــن و توســط معــاون وزی ارزشــیابی طرح هــا تدوی
در مهندســی، پژوهــش و فنــاوری ابــاغ گردیــد. در ســند 
ــریه 5490،  ــی نش ــرایط عموم ــواد ش ــی م ــور برخ مذک
ــه ســاختار 77  ــه نحــوی ک ــا حــذف شــدند ب ــام و ی ادغ
مــاده ای شــرایط عمومــی بــه 55 مــاده کاهــش یافــت. بــا 
توجــه بــه دریافــت نظــرات تکمیلــی متعــدد از ذی نفعــان 
پروژه هــای EPC در خصــوص ســند اباغــی ســال 
ــدد  ــری مج ــت، بازنگ ــت وق ــر نف ــتور وزی ــا دس 1398، ب

اســناد مذکــور بــا کارگروهــی جدیــد و فرآینــد بازنگــری 
ــاز شــد. ــاه ســال 1399 آغ ــاوت در اواخــر آذرم متف

در فــاز اول فرآینــد بازنگــری، تــاش شــد تــا حــد 
 EPC ــای ــا پیمان ه ــط ب ــناد مرتب ــون و اس ــکان مت ام
مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد. از مهم تریــن کارهــای صــورت 
گرفتــه در ایــن فــاز می تــوان بــه ترجمــه و مطالعــه 
 Conditions شــرایط عمومــی فــرم قــراردادی فیدیــک
 of Contract for EPC/Turnkey Project
ــل  ــای ح ــای هیات ه ــی پرونده ه ــش 2017، بررس ویرای

ــر  ــا هــدف تشــخیص عوامــل مؤث اختــاف وزرات نفــت ب
ــراردادی ناشــی از مفــاد اســناد  در ایجــاد اختاف هــای ق
مطــرح  پایان نامه هــای  و  مقــاالت  مطالعــه  پیمــان، 
 ،EPC پیمان هــای  و خارجــی در خصــوص  داخلــی 
ــررات اباغــی مرتبــط  ــن و مق ــه قوانی گــردآوری و مطالع
ــاغ  ــال 1381 اب ــس از س ــه پ ــای EPC ک ــا پیمان ه ب

ــود. ــاره نم ــدند، اش ش
در فــاز دوم، بــا هــدف تعییــن اعضــاء کارگروه هــای 
 ،EPC ــن اســناد همســان پیمــان ــی و فرعــی تدوی اصل

بازنگری اسناد همسان پیمان های مهندسی، تأمین 
کاال و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام 

)EPC( برای کارهای صنعتی
دکتر امیرتیمور کاللی   _   رئیس اسناد همسان پیمان،  

مـعاونت مـهندسی ، پـژوهش و فناوری وزارت نفت

ــی  ــی و خصوص ــان دولت ــا ذینفع ــترده ای ب ــات گس مکاتب
اعــم از شــرکت ها، ســازمان ها،  تشــکل ها و اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی بــرای دعــوت بــه همــکاری در فرآینــد 
بازنگــری صــورت پذیرفــت. پیــرو ایــن مکاتبــات، جلســات 
متعــددی بــا خبــرگان فنــی،  قــراردادی و حقوقــی 
ــی  ــای فرع ــی و کارگروه ه ــروه اصل ــزار و اعضــاء کارگ برگ
)کارگــروه فرعــی کاال و بیمــه، کارگــروه تدویــن مــاده 75 
ــمول و  ــی ش ــروه بررس ــاف،  کارگ ــل اخت ــوع ح ــا موض ب

ــدند. ــغ مشــروط( مشــخص ش ــری مبال نحــوه بکارگی
در فــاز ســوم فرآینــد بازنگــری، جلســات کارگــروه 
ــراردادی  ــرگان ق ــر از خب ــا حضــور 5 نف ــن ب ــی تدوی اصل
ــا حضــور حــدود  ــن ب ــی تدوی ــروه عموم و جلســات کارگ
 EPC ــای ــه پیمان ه ــران عرص ــب نظ ــر از صاح 30 نف
ــری  ــاه کار بازنگ ــل تیرم ــاً در اوای ــه نهایت ــزار شــد. ک برگ
ســند اتمــام یافــت و پیــش نویــس اولیــه تدویــن گردیــد.
ــوان  ــن ویژگی هــای ســند بازنگــری شــده می ت از مهم تری
ــن  ــن طرفی ــک بی ــیم ریس ــودن تقس ــر نم ــه متعادل ت ب
ــاده 28، اصاحــات  ــات HSE در م ــان، لحــاظ الزام پیم
بنیــادی در مــاده 49 )تغییــر در کار(، تبییــن مــوارد 
شــمول مبالــغ مشــروط در مــاده 54، بازنگــری در نحــوه 
پرداخــت صــورت وضعیــت کاالهــای سفارشــی، تکمیــل 
ــان،  ــان پیم ــدت زم ــرات م ــه تغیی ــوط ب ــاده ۶4 مرب م
ــی  ــی ۶9 و جایگزین ــواد ۶7 ال ــادی در م ــات بنی اصاح
فســخ در ایــن مــواد اشــاره شــده، لحــاظ شــرایط عســرت 
)هاردشــیپ( در مــاده 73 و بازنگــری کلــی در روش هــای 

ــاده 75 اشــاره نمــود. ــا م حــل اختــاف مرتبــط ب
کــه  تشــکل هایی  و  ســازمان ها  شــرکت ها،  جملــه  از 
اداره کل نظــام فنــی اجرایــی و ارزشــیابی طرح هــا را 
 EPC در فرآینــد بازنگــری اســناد همســان پیمــان
ــق  ــی مناط ــرکت مل ــه ش ــوان ب ــد می ت ــاعدت نمودن مس
توســعهٔ گاز  و  نفت خیــز جنــوب، شــرکت مهندســی 
ایــران، شــرکت مهندســی و توســعهٔ نفــت ایــران، شــرکت 
ســاختمان  و  مهندســی  شــرکت  ایــران،  گاز  انتقــال 
ــی  ــرکت های مهندس ــن ش ــک(، انجم ــت )اوی ــع نف صنای
ــکاری نفــت، گاز و پتروشــیمی APEC، انجمــن  و پیمان
ــن  ــتان، انجم ــت و گاز خوزس ــاتی نف ــرکت های تاسیس ش
شــرکت های مهندســی و ســاخت )نفــت و نیــرو(، باشــگاه 
داوری قــرارداد نویســان ایرانیــان، جامعــه مهندســان 
مشــاور ایــران، شــرکت طراحــی و مهندســی صنایــع 

ــود. ــاره نم ــزار اش ــان اف ــرکت می ــرژی EIED و ش ان
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علی شمس اردکانی

از طریــق اتوماســیون در ارتبــاط بــوده و عمــًا بــه 
 )Paperless( ــذ ــدون کاغ ــه ای ب ــمت دبیرخان س
ــزار، امــکان ثبــت،  ــرم اف ــن ن ــق ای ــم. از طری حرکــت نمائی
ــات اداری درون  ــواع مکاتب ــت ان ــی و مدیری ــردش، بایگان گ
ــی  ــت زمان ــدون محدودی ــازمانی، ب ــرون س ــازمانی و ب س
و مکانــی، بــا ســرعت بــاال و در محیطــی امــن انجــام 
می پذیــرد. همچنیــن در بعــد آمــوزش افــراد و بروزرســانی 
ســخت افــزاری نیــز اقداماتــی انجــام شــده و یــا در دســتور 

ــت. کار اس
ماهنانــه  انتشــار  اســتمرار  و  انــدازی  راه  همچنیــن 
ــه  ــعه« از نیم ــت و توس ــک نف ــه الکترونی »خبرنام
دوم ســال 1400 کــه مــورد اســتقبال بســیار زیــاد 
ــورد  ــه و بازخ ــرار گرفت ــن ق ــرم انجم ــاء محت اعض
ــش  ــکل های بخ ــع و تش ــاده ای در مجام ــوق الع ف
ــی  ــش دولت ــان بخ ــور کارفرمای ــی و همینط خصوص
داشــته اســت. ایــن مهــم فعالیــت دبیرخانــه را چنــد برابــر 
کــرده و حداقــل 3 نفــر را بــه طــور مســتقیم و 2 نفــر را بــه 

ــت. ــوده اس ــر کار نم ــتقیم درگی ــور غیرمس ط
لطفــاً خادمیــن خــود را راهنمایــی و از هرگونــه مشــارکتی 

در ایــن زمینــه دریــغ نفرمائیــد.

ــه  ــار خبرنام ــه و انتش ــات دبیرخان ــت ارتباط ــانی و تقوی بروزرس
ــعه« ــت و توس »نف

همانطــور کــه اســتحضار داریــد دبیرخانــه در جهــت ایجــاد 
ــکات  ــع مش ــود و رف ــای خ ــرای اعض ــتر ب ــهیات بیش تس
ــه  ــرم افزارهــای روز از جمل ــه اســتفاده از ن ــدام ب ــا، اق آن ه
ــات  ــون ارتباط ــم اکن ــت. ه ــوده اس ــیون اداری نم اتوماس
داخلــی دبیرخانــه بــه صــورت سیســتمی و شــبکه ای 
می باشــد و امیــد اســت با اعضــای اپــک نیــز بتوانیــم 

گزارش عملکردی 
دبیرخانه انجمن 

APEC
پرسش مهندس سید مهدی معصومی مدیر عامل شرکت ایستا:

آیا این شیوه نامه برای قراردادهای جاری که نسخه پیشین شیوه نامه پیوست آن ها بوده هم 
قابل استناد است؟

پاسخ فـرزاد کـرمانی نائب رئیس هیئت مدیره اپک:
در متن بخشنامه تسری آن و شمول آن قید شده است، اما به لحاظ محتوا نکات مثبت و منفی 

دارد که در حال حاضر مورد بحث بخش خصوصی و وزارت نفت قرار دارد و حتمًا نتایج آن در 
خبرنامه نفت و توسعه آورده خواهد شد.

پیگیری و پاسخ یکی از همکاران وزارت نفت در مورد پرسش مهندس سید مهدی معصومی:
»در قراردادهای قبلی با توافق طرفین امکان جایگزینی خواهد بود هر چند که به این نکته در 

متن اشاره نشده است.«

 بسیار مهم: شیوه نامه اباغی تا اطاع ثانوی از سایت حذف شد!

شیوه نامه حل اختالف نفت

 covid-19 جبران خسارات ناشی از شیوع بیماری

پرسش آقایان مهندسین مهدوی، معصومی، رشیدی، تقوی و دیگر همکاران گرامی در مورد 
جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا و پاسخ فـرزاد کـرمانی نائب رئیس هیئت مدیره اپک:
1( بخشنامه صادره سازمان برنامه و بودجه حسب تعریف، همه شمول است. لیکن معمول است که 

معاونت مهندسی و به طور کلی وزارت نفت آن را بطور اختصاصی اباغ نماید.
۲( در مورد فوق، وزارت نفت بطور مستقل، اردیبهشت ماه سال گذشته دستورالعملی را اباغ نمود. 

)حدود یک سال پیش از سازمان برنامه و بودجه(
3( هرچند در دستورالعمل اولیه وزارت نفت، نماینده انجمن اپک دخل و تصرفی نداشت، لیکن در 

زمان تمدید آن )1400/01/۲1( با دعوت معاونت مهندسی، انجمن اپک حضور فعال داشته و علی رغم 
عدم رضایت جامع، در بسیاری از موارد متن جدید تغییرات مثبت و خوبی داشت.

4( با پایان زمان تمدید دوم، از ابتدای شش ماهه دوم سال جاری، مجدداً با درخواست وزارت نفت، 
نماینده انجمن به موضوع تمدید مجدد دستور العمل ورود نمود که تا این تاریخ هنوز توسط وزیر 

محترم امضاء و اباغ نشده است.
5( در متن ارسالی پیش رو وزارت نفت، با اعمال نظر نماینده انجمن، تاکید شده است که در 

قراردادهای شمول مفاد بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، متن بخشنامه مذکور مضاف بر متن 
دستورالعمل وزارت نفت، قابل استفاده و تسری به پیمان های نفت است.

سؤال از شما پیگیری و پاسخ از ما
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مکاتــب اقتصــاد سیاســی کاســیک و معاصــر بــر آننــد کــه 
دادوســتد و همکاری هــای حــوزه اقتصــادی بیــن کشــورها 
ــی اســت  ــن الملل ــات بی ــده تنــش و منازع ــا، کاهن و قاره ه
و موجــب افزایــش رفــاه و ثــروت ملت هــا می شــوند. 
مبــادالت فرامــرزی نــه تنهــا ضریب امنیــت و آســایش را در 
داخــل کشــورها و جوامــع بشــری افزایــش می دهنــد بلکــه 
ــی  ــادی – اجتماع ــعه اقتص ــد و توس ــات، رش ــاز ثب پیش نی
ــه  ــات ب ــای مواص ــات و زمینه ه ــکوفایی ارتباط ــت. ش اس
ــای  ــذاری و انتقال ه ــرمایه گ ــاری، س ــیرهای تج ــژه مس وی
تکنولــوژی و مالــی پیش نیازهــای ایــن شــکوفایی، آرامــش 

ــند. ــد می باش ــش امی و افزای
ــای  ــی آن، از زمان ه ــوم تاریخ ــه مفه ــران، ب ــرزمین ای س
ــای ســیاه  ــه، دری ــد، مدیتران ــای هن ــای دری ــا حوزه ه دور ب
و دریــای چیــن در جنــگ و صلــح ارتبــاط داشــته و نقــش 
ــر(  ــرارودان )ماوراءالنه ــا ف ــا ب ــن حوزه ه ــن ای ــط را بی واس
ــازی  ــن ب ــای چی ــا دری ــن( ت ــن النهری ــان رودان )بی و می

می کــرد. احیــای ارتباطــات اقتصــادی مســتلزم ارتباطــات 
ــرو  ــه در گ ــت ک ــی اس ــن الملل ــه ای و بی ــترده منطق گس
تعامــل ســازنده بــا جهــان در حوزه هــای جغرافیایــی، 
ــدم  ــش ع ــن کاه ــرژی و همچنی ــی، ان ــن الملل ــاد بی اقتص
اطمینــان در داخــل جوامــع، کشــورها و بیــن کشورهاســت.

به قول معزی ملک الشعرای سلجوقی:
از لب دریای مغرب تا لب دریای چین 

کیست کاو را زهرهٔ ِعصیان سلطان سنجرست
ــه  ــد هم ــز بای ــران نی ــعه ای ــد و توس ــه رش ــا ک از آن ج
ــود،  ــداری ش ــاد و نگه ــی ایج ــع مل ــا مناف ــد ت ــه باش جانب
ایــران بایــد نقــش محــوری خــود را در سیاســت، اقتصــاد و 
مبــادالت منطقــه ای و جهانــی هماننــد دوران هــای شــکوه 
ــازنده  ــل س ــن مواضــع در تعام ــاز ای ــد. پیش نی ــی بازیاب مل
ــاب اســت. یکــی  ــن کت ــا دیگــران اســت کــه موضــوع ای ب
ــدر از  ــل بن ــور و تبدی ــعه دریامح ــا توس ــن پیش نیازه از ای

ــی و  ــای زمین ــن راه ه ــادل کاال بی ــرای تب ــی ب محل
دریایــی بــه یــک مرکــز صنعتــی، تجــاری و زنجیــره 
ــعه  ــه توس ــر پای ــه ب ــت ک ــه اس ــل یکپارچ حمل ونق
ارتباطــات و تکنولــوژی تولیــد و توزیــع صنعتــی 
ــه آزادی  ــاز ب ــن شــبکه ها نی ــه ای ــتوار شــود. هم اس
ــن ارتباطــات در  ــد و ای ــی دارن ارتباطــات بیــن الملل
گــرو »تعامــل ســازنده بــا جهــان« هســتند. دوری از 
ــا  ــم تنه ــمن یابی ه ــتی و دش ــای آنتاگونیس مدل ه
ــا جهــان و واگذاشــتن منازعــات اســت.  راه تعامــل ب
دل ایرانیــان همیشــه خانــه صلــح اســت و اســام نیز 
ــوده اســت. ــل و شــعوب ب ــاون بیــن قبائ مکتــب تع

علــی هــذا ایــن مجموعــه بــه همــه عزیزانــی کــه دل 
در گــرو آبادانــی ایــران و اقتصــاد اول شــدن کشــور 
ــه و کرمــه. ــد تقدیــم می شــوند: بهّن در منطقــه دارن

ــورای عالی  ــین ش ــر پیش ــعه و دبی ــدال و توس ــزب اعت ــس ح ــای مؤس ــرکان از اعض ــر ت اکب
مناطــق آزاد تجــاری - صنعتــی و ویــژه اقتصــادی در دولــت تدبیــر و امیــد بــود کــه در اثــر 
بیمــاری دیابــت در تاریــخ ۲6 اردیبهشــت 1400 درگذشــت. او متولــد 1331 و فارغ التحصیــل 
ــای اول و دوم  ــود. وی در دولت ه ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــک دانش ــی مکانی ــته مهندس رش
ــرکان  ــود. ت ــری ب ــر راه و تراب ــاع و وزی ــر دف ــه ترتیــب وزی ــت اهلل هاشــمی رفســنجانی ب آی
همچنیــن در کابینــه اول محمــود احمدی نــژاد معاونــت وزارت نفــت را بــر عهــده داشــت. از 
تــرکان به عنــوان تنهــا فــرد غیرنظامــی کــه بــه مقــام وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 

ــد. ــاد می کنن ــید، ی ــلح رس مس
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