
خبرنامه الکترونیکی 

انــجـمـن شـرکـت هـای مـهـنـدســی و پـیـمـانـکـاری نـفـت، گـاز و پـتـروشـیـمــی
 Association of Petroleum Industry Engineering and Construction Companies 

شـماره چهار // دی ماه هـزار و چهـارصـد

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

مدیرمسئول:
 فـرزاد کرمانـی

صفحه 3

 مهندس رضا نوشادی: مهندس رضا نوشادی:

باید به سمت پروژه های ذخیره سازی برویمباید به سمت پروژه های ذخیره سازی برویم
و میدان های گازی را فعال کنیم و میدان های گازی را فعال کنیم 

انجمن اپک:انجمن اپک:
پیمانکاران صنعت احداث و انرژی،پیمانکاران صنعت احداث و انرژی،

جانبازان جنگ اقتصادی هستند!جانبازان جنگ اقتصادی هستند!

ــه  ــه ب ــا توج ــک ب ــه اپ کارنام
ــداف  ــا و اه ــارات، امیده انتظ

تعریف شــده اولیــه
از  مترجمــی  مهــرداد  مهنــدس 
مؤسســین انجمــن اپــک و پیشکســوت 
شــکل گیری،  نحــوه  از  نفــت  صنعــت 
پیــش  چالش هــای  و  حاضــر  شــرایط 
روی انجمــن می گویــد و معتقــد اســت 
ــتم  ــه در سیس ــری ک ــه تفک ــه ب ــا توج ب
اســت،  حاکــم  کشــورمان  اقتصــادی 
ــول و شایســته ای اســت... ــه قابل قب کارنام

گزارش دیدار هیئت مدیره انجمن اپک و مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
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در این شماره می خوانید  

مهنــدس رضــا نوشــادی:نباید پیمانــکاران را 
ــروژه ای  ــر پ ــدود درگی ــدت نامح ــرای م ب
کنیــم کــه بعــد از راه انــدازی حتــی مجــوز 
ورود بــه محــدوده آن را ندارنــد! صفحــه 3 

از همــکاری اپــک بــا اتــاق ایــران و چیــن 
تــا بررســـی مســئله تأمیـــن مالــی پروژها 

 4 صفحـه 

کارنامـه اپــک با تــوجه بــه انتظـارات، 
امیدهـا و اهداف تعریف شـده اولیهصفحــه 5

ــر  ــه ۱4۰۱ تغیی ــرژی در بودج ــای ان حامل ه
ــه۶ ــد صفح نمی کن

بــازار بهینــه ســازی و محیــط زیســت کنــج 
بــازار انــرژی اســت  صفحـــه7

»اتــاق ایــران و چیــن« بــا اپـــک در یــک 
ــه9  ــر صفح ــاق فک ات

و  مناقصــه  اســناد  چالش هــای  واکاوی 
آن صفحــه۱۰  راهکارهــای 

آمادگــی ایــران بــرای ســوآپ روزانــه 4۰ 
میلیــون مترمکعــب گاز صفحــه ۱۱

نــفت و مـعمای تـدبـیـرهای اقـتصـادی
 صفحــه ۱3

ــی  ــارد تومان ــه ۱2 میلی ــی روزان صرفه جوی
با ســاخت خــط لولــه »تابــش« صفحــــه ۱4

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  

ــر ــوی مه ــاز پرت گلن
طراح و گرافیست:

امـین حاجـی نـجف
روابط عمومی و تبلیغات:

شیما سمیعی

ــزی  ــدون ممی ــا ب ــرات اعض ــکاس نظ انع
۱5 صفحــه 

تمدیــد قــرارداد گازی بــا ترکیــه در دســتور 
کار وزارت نفت اســت صفحــــه ۱۶

ــوزه  ــران ح ــات کارگ ــه اعتراض صورتجلس
هــای نفتــی صفحــــه۱7 

خالصـــه گــزارش عملکــرد هیئــت  مدیــره
صفحــه۱۸

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

مــی شــوید 
  021-88318701-2

info@irapec.com

www.irapec.com

irapec_info

APEC Association

ــا  ــرات اعض ــکاس نظ ــئول : انع مدیرمس
ــن  ــره انجم ــت مدی ــرد هیئ ــد عملک در نق
دولتــی  مســئولین  و  مدیــران  اپــک، 
ــه ای  ــول حرف ــزو اص ــت ج ــت نف صنع
خبرنامــه »نفــت و توســعه« خواهــد بــود.

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   021-88318701-2 طریق تلفــن 
در  مــا  بــا   info@irapec.com ایمیــل

ــید. ــاط باش ارتب
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ــور  ــا حض ــک ب ــن اپ ــترک انجم ــه مش جلس
اعضــای هیئت مدیــره و مهنــدس نوشــادی، 
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز 
ایــران باهــدف بررســی چالش هــای حــال 
حاضــر و هم اندیشــی در موضوعــات پیشــرو 
ــای  ــری از پرداخت ه ــد از جلوگی ــه عبارت ان ک
چــک  تضامیــن  مقابــل  در  علی الحســاب 
و ســفته، عــدم اجرایــی شــدن و تمدیــد 
دســتورالعمل جبــران خســارات ناشــی از شــیوع 
ــا و  ــه قیمت ه ــش بی روی ــا، افزای ــاری کرون بیم
عــدم جبــران آن از روش هــای معمــول ازجملــه 
ــدن  ــی ش ــی از طوالن ــارات ناش ــل، خس تعدی
ــازی  ــدم آزادس ــا و ع ــی پروژه ه ــل قطع تحوی
تضامیــن بانکــی، موضــوع تحریم هــا و اثــرات آن 
ــزات، اختــاف قابل توجــه  ــد کاال و تجهی در خری
ــازار آزاد،  ــزی و ب ــک مرک ــرخ ارز بان ــی ن مبان
ــات،  ــه RFQ مناقص ــلیقه در مرحل ــال س اعم
ــنامه  ــن بخش ــام در مت ــی و ابه ــدم همخوان ع
ــع و  ــیدگی به موق ــدم رس ــل کاال و ارز، ع تعدی

ــد. ــزار ش ــرات، برگ ــه تأخی ــه الیح ــح ب صحی

بــه گــزارش خبرنــگار نفــت و توســعه، در ایــن نشســت 
مهنــدس رضــا نوشــادی مدیرعامــل شــرکت مهندســی 
ــی  ــدل فرزانگ ــت: مع ــار داش ــران، اظه ــعه گاز ای و توس
ــت و  ــیار باالس ــه بس ــر در جلس ــاء حاض ــه اعض و تجرب
ــر  ــران باالت ــر شــرکت مهندســی و توســعه گاز ای از عم
اســت و رگ و مویرگ هــای نقشــه ای کــه می بینیــد 
ــران(،  ــال گاز ای ــه و انتق ــه نقشــه خطــوط لول )اشــاره ب

ــک اســت. کار اعضــای انجمــن اپ
ــدن  ــال ش ــال فع ــه دنب ــد ب ــه ج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــد  ــران بای ــتم و مدی ــک هس ــهامت و چاب ــان باش مجری
ــا و  ــه پیمان ه ــد و خاتم ــدام کنن ــد و اق ــم بگیرن تصمی

ــه  ــدون ارجــاع آن هــا ب رفــع اختالفــات حتی المقــدور ب
ــه مســئولیت پذیری و مدیــران  محافــل حقوقــی، نیــاز ب

ــهامت دارد. باش
ــش  ــدن بخ ــه برگردان ــان اینک ــادی بابی ــدس نوش مهن
به منظــور   EPC قراردادهــای  بــه  عمــده  کاالی 
رســوب ســود در شــرکت های پیمانــکاری به جــای 
ــام  ــد انج ــی بای ــرکت های بازرگان ــدگان و ش تأمین کنن
پذیــرد و اصــالح روش پرداخــت در قراردادهــا خصوصــاً 
مالــی  گــردش  افزایــش  به منظــور  کاال  بخــش  در 
قراردادهــا را بــه جــد پیگیــری خواهــم نمــود و ایشــان 
ــت  ــت پرداخ ــی را جه ــد LC داخل ــتند بای ــار داش اظه
بــه ســازندگان بــا حمایــت شــرکت گاز راه انــدازی کنیم.
وی بــا اشــاره اینکــه ارائــه پیشــنهاد های اصالحــی 
پیمان هــای EPC به منظــور افزایــش تحقق پذیــری 
ــن مهــم  ــرد: ای ــوان ک ــا بســیار مهــم اســت، عن پروژه ه
ــون  ــته تاکن ــال گذش ــخصی از س ــروه مش ــط کارگ توس
در دســتور کار معاونــت مهندســی نفــت قــرار دارد 
ــور  ــات مذک ــز در جلس ــک نی ــن اپ ــده انجم ــه نماین ک

ــت. ــته اس حضورداش
ــریه  ــری نش ــد بازنگ ــن جدی ــز مت ــر نی ــال حاض  در ح
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــه و ب ــورت چهارجانب 5490 به ص
ــاور  ــرکت مش ــه، ش ــازمان برنامه وبودج ــت، س وزارت نف
ــت  ــی صنع ــش خصوص ــده بخ ــران و نماین ــو ای موننک

احــداث و انــرژی )فـــرزاد کـــرمانی(، در دســت تدویــن 
ــی اســت. ــگارش نهای و ن

انتشــار  در  تأخیــر  دلیــل  بــه  داشــت:  اظهــار  وی 
برنامــه،  ســازمان  بهــای  فهــارس  شــاخص های 
ــکاران تعدیل هــای خــود را ماه هــا بعــد از هزینــه  پیمان
ــود  ــنهاد می ش ــد و پیش ــت می کنن ــی دریاف ــرد واقع ک
شــرکت ها  هیئت مدیــره  در  تخمینــی  شــاخص 
ــاخص ها،  ــس از انتشــار ش ــود پ مصــوب و پرداخــت ش

شــود. تصحیــح  انجام شــده  پرداخت هــای 
ــرد: شــرکت مهندســی و  ــدس نوشــادی مطــرح ک مهن
توســعه گاز ایــران، بــرای اولیــن بــار ایــن شــاخص ها را 
بــر اســاس محاســبات کارکنــاِن کاردان خــود، تخمیــن 
زد و در هیئت مدیــره، تصویــب و پرداخــت کــرد و ایــن 
ــا  ــی پروژه ه ــان مال ــش جری ــب افزای ــا موج پرداخت ه
)Cash Flow( و ســرعت اجــرای پروژه هــا می شــود.

ــک های  ــد ریس ــرد: بای ــرح ک ــادی مط ــدس نوش مهن
قــراردادی را بــه حداقــل برســانیم و اگــر همــه برآوردهــا 
ــای  ــار وقفه ه ــا دچ ــد، پروژه ه ــا ارزی باش و پرداخت ه
 Lump طوالنــی نخواهنــد شــد و قراردادهــا بایــد
قراردادهــای  و  باشــند  واقعــی  معنــای  بــه   Sum

ــوند. ــذف ش ــا ح ــد از EPC ه ــی بای ــت بهای فهرس
ــش از  ــی بی ــرد و آسیب شناس ــرد: عملک ــد ک وی تأکی
70 روز بــا صــرف زمــان زیــاد نتایجــی داشــته کــه بایــد 

ــی  ــش خصوص ــدای بخ ــوان ص ــما به عن ــک ش ــا کم ب
و همکارانــم بــه آن هــا بپردازیــم و مــا پروژه هایــی 
ــدازی و  ــه از راه ان ــا دو ده ــک ی ــش از ی ــه بی ــم ک داری

بهره بــرداری آن هــا گذشــته،
ــت و در  ــه اس ــه نیافت ــا خاتم ــرارداد آن ه ــوز ق ــا هن  ام
جلســات بررســی اختالف هــای قراردادهــای مذکــور 
ــت  ــه رحم ــور ب ــرح مذک ــری ط ــش از 3 مج ــاً بی بعض
خــدا رفتــه و نفــرات حاضــر هــم غالبــٌا در زمــان اجــرای 
پــروژه در جایگاه هــای حاضــر نبــوده و یــا حتــی 
ارتباطــی بــا پــروژه مذکــور، نداشــته اند! ایشــان تصریــح 

ــم. ــی برگردی ــه جــاده اصل ــد ب ــا بای ــه م ــد ک فرمودن
بــه گفتــه وی، تحویــل قطعــی پروژه هــا نیــاز بــه 
مــدت  بــرای  پیمانــکاران  نبایــد  و  دارد  بازتعریــف 
نامحــدود درگیــر پــروژه ای کــه حتــی مجــوز حضــور در 
ــناخته  ــک های ناش ــوند و ریس ــد، ش ــل آن را ندارن مح
در مناقصــات بســیارند و شــما مجبــور نیســتید در 
ــه ای  ــد و به گون ــی ورود کنی ــر قیمت ــه ه ــات ب مناقص
ــت  ــوان قیم ــا به عن ــرآورد کارفرم ــه ب ــد ک ــت دهی قیم

ــود. ــناخته ش ــب ش نامتناس
ــول  ــرات در ط ــه بررســی تأخی ــان اینک ــا بی ــادی ب نوش
ــد  ــای آن، تأکی ــه در انته ــرد ن ــام پذی ــد انج ــروژه بای پ
کردنــد کــه پیمانــکاران در ارائــه الیحــه تأخیــرات 

ــد ــه بع ــه در صفح ــد.  ادام ــتی نکنن سس

مهندس رضا نوشادی:مهندس رضا نوشادی:
نباید پیمانکاران را برای مدت نامحدود درگیر پروژه ای کنیم که نباید پیمانکاران را برای مدت نامحدود درگیر پروژه ای کنیم که 

بعد از راه اندازی حتی مجوز ورود به محدوده آن را ندارند!بعد از راه اندازی حتی مجوز ورود به محدوده آن را ندارند!

ــون  بایــد از ظرفیت هــای مــاده ۱2 قان
ــر و  ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان رف
ارتقــای نظــام مالــی کشــور، حداکثــر 
ــدم  ــک پیش ق ــم. اپ ــتفاده را ببری اس

ــم. ــت می کن ــخصًا حمای ــود، ش ش
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شــرکت های  کار  حجــم  افزایــش  کــرد:  تصریــح 
ــازی  ــای ذخیره س ــودن طرح ه ــال نم ــا فع ــکاری ب پیمان
بانکــول، ســراجه، شــوریجه، مختــار، قــزل تپــه، یورتشــا 
و نصرکاشــان طــی ســال های آتــی بســیار مهــم اســت و 
ــان توســعه گاز اســت و پروژه هــای  بنــای مــا اعــالم پای
میــان دســتی بــه زودی تمــام خواهنــد شــد و بایــد بــه 
ــای  ــم و میدان ه ــازی بروی ــای ذخیره س ــمت پروژه ه س

گازی را فعــال می کنیــم. 
دعــوت بــه تدویــن و اجــرای    ســاختار صــدور خدمــات 
فنــی و مهندســی و پیمانــکاری از بخش هــای مهــم 
دیگــر ســخنان ایشــان بــود. وی تأکیــد کــرد ارائــه روش 
ــی در کشــورهای خارجــی و  جهــت ســرمایه گذاری ریال

ــود. ــد ب ــو خواه ــث و گفت وگ واردات ارز قابل بح
ــی  ــش بازده ــای افزای ــف پروژه ه ــه داد: بازتعری وی ادام
ــتور کار  ــد در دس ــار گاز بای ــت فش ــتگاه های تقوی ایس

قــرار گیــرد.
وی تأکیــد داشــت: بایــد از ظرفیت هــای مــاده 12 قانــون 
ــی  ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان رف
ــدم  ــک پیش ق ــم. اپ ــتفاده را ببری ــر اس ــور، حداکث کش

ــم. ــت می کن ــود، شــخصاً حمای ش
ــد:  ــوان کردن ــک عن ــن اپ ــره انجم ــه هیئت مدی در ادام
عکس العمــل  خصوصــی  بخــش  شــرکت های  مــا 
مدیریــت شــما هســتیم و پیشــنهاد می گــردد کارگــروه 
ــردد و  ــکیل گ ــا تش ــرای پروژه ه ــق و اج ــترک تحق مش
مــا داریــم تــالش می کنیــم و امیدواریــم کــه در مقابــل 
ــن  ــم. همچنی ــی ببینی ــکاری و همراه ــالش، هم ــن ت ای
تأکیــد شــد اعــالم عــدم همخوانــی تعدیل هــای ابالغــی 
ــا،  ــش قیمت ه ــی افزای ــران واقع ــه در جب ــازمان برنام س

ــود. ــد ب ــر خواه ــرکت گاز اثربخش ت ــط ش توس
ــب  ــه مطال ــره ک ــاء هیئت مدی ــی از اعض ــان یک در پای
ســازمانی،  »آسیب شناســی  عنــوان  بــا  مدونــی 
چالش هــا، راه کارهــا و الزامــات شــرکت مهندســی و 
ــزوم  ــگاه بخــش خصوصــی« و »ل توســعه گاز ایــران از ن
بازنگــری ســند ملــی راهبــرد انــرژی کشــور بــا نــگاه بــه 
ــی  ــگارش داشــتند، بخش های ــرازی گاز« در دســت ن نات
ــا در  ــد ت از آن را در اختیــار مهنــدس نوشــادی قراردادن

ــد. ــن آن بپردازن ــه مت ــب تری ب ــان مناس زم

الف( پیش از دستور و موارد فوری:
۱( ابتــدا آقــای مهنــدس ادیــب بــا توجــه بــه مالقــات 
بــا آقــای مهنــدس نوشــادی مدیرعامــل شــرکت 
مهندســی و توســعه گاز ایــران، موضــوع عــدم تحویــل 
ــد  ــنهاد دادن ــد و پیش ــرح کردن ــا را مط ــی پروژه ه قطع
موضوعــات مطروحــه بــا مجریــان طــرح هــم پیگیــری 
گــردد. در ایــن خصــوص آقــای مهنــدس کرمانــی 
ــادی  ــری بنی ــه بازنگ ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــح دادن توضی
ــور  ــا حض ــن ب ــروه تدوی ــط کارگ ــریه 5490 توس نش
برنامه وبودجــه،  ســازمان  نفــت،  وزارت  نماینــدگان 
ــرزاد  ــی )ف ــش خصوص ــده بخ ــو و نماین ــاور موننک مش
ــناد و  ــه ای در اس ــور ریش ــوع به ط ــن موض ــی( ای کرمان
مــدارک پیمــان موردبررســی و بازنگــری قــرار خواهــد 
ــای  ــم پیگیری ه ــی ه ــور اختصاص ــن به ط ــت. لیک گرف

ــرد ــام می پذی ــن انج ــط انجم الزم توس
.

ــاق  ــه ات ــوع جلس ــی موض ــدس مترجم ــای مهن 2( آق
ــزی  ــک مرک ــس بان ــادی رئی ــای صالح آب ــا آق ــران ب ای
ایــران را مطــرح کردنــد و پیشــنهاد دادنــد حتمــاً یــک 
نفــر از اپــک در جلســه فــوق شــرکت نمایــد و نظــرات 

ــد. اپــک را اعــالم نمای

رابطــه  در  ابهامــات  طــرح  دیگــر  موضــوع   )3
ســازمان  و  نفــت  وزارت  صــادره  دســتورالعمل  بــا 
ــی از  ــارت ناش ــران خس ــوع جب ــه در موض برنامه وبودج

بیمــاری همه گیــر کرونــا ویــروس بــود کــه آقــای مهنــدس 
ارائــه  توضیحاتــی  دســتورالعمل ها  متــن  در  کرمانــی 

نمودنــد.

ــه  ــران در رابط ــاق ای ــه ات ــوع نام ــن، موض ــر انجم 4( دبی
بــا اعــزام هیئــت تجــاری بــه عــراق و ســفر آقــای شــافعی 
رئیــس اتــاق ایــران را مطــرح کردنــد و قــرار شــد در صــورت 
ــک  ــده اپ ــوان نماین ــی به عن ــدس حلوائ ــای مهن ــکان آق ام
در ایــن رویــداد حضــور یابنــد. مقــرر شــد در جلســه آتــی 
ــاره  ــی درب ــه عــراق، توضیحات ــره قبــل از ســفر ب هیئت مدی
ــراق  ــازار ع ــور در ب ــرای حض ــه راهی ب ــراق و نقش ــازار ع ب

توســط ایشــان ارائــه گــردد.
5( موضــوع دعــوت موسســه صنعــت احــداث برای شــرکت 
ــرح و  ــال 1401 مط ــه س ــه بودج ــی الیح ــه بررس در جلس
ــا  ــوری و ی ــه حض ــق جلس ــدان از طری ــد عالقه من ــرار ش ق

اســکایپی در آن شــرکت نماینــد.

ــرح  ــیا مط ــروه اورآس ــت کارگ ــن نشس ــوع دومی ۶( موض
ــدس  ــای مهن ــط آق ــوص توس ــن خص ــی در ای و توضیحات

ــد. ــه گردی ــی ارائ کرمان

ب( دستور جلسه هیئت مدیره:
ــن و  ــران و چی ــاق ای ــا ات ــک ب ــکاری اپ ــوع هم ۱( موض
ــای  ــد آق ــرار ش ــرح و ق ــک مط ــن در اپ ــز چی ــکیل می تش
ــاق  ــه ات ــک ب ــده اپ ــوان نماین ــان به عن ــدس میرزاخانی مهن

ــد. ــی گردن ــن معرف ــران و چی ای

2( موضــوع همــکاری بــا بانــک صــادرات و ملــت توســط 
آقــای مهنــدس میرزاخانیــان مطــرح و ایشــان خالصــه ای 
ــک صــورت  ــا 7 بان ــک ب ــای اپ از همــکاری و تفاهم نامه ه
پذیرفتــه ارائــه کردنــد و از اعضــا خواســتند نظــرات 
خــود را اعــالم کننــد. آقــای مهنــدس کرمانــی پیشــنهاد 
ــه  ــا در دبیرخان ــا بانک ه ــل ب ــز کار تعام ــک می ــد ی دادن
ــن  ــد. همچنی ــت گردی ــا آن موافق ــه ب ــردد ک ــکیل گ تش
ــی  ــزارش کامل ــن گ ــان ممک ــن زم ــد در اولی ــرر گردی مق
از تعامــل و تفاهم نامه هــای منعقدشــده بــا بانک هــای 
مذکــور تهیــه و جهــت بهره بــرداری اعضــاء ارائــه گــردد.

3( گــزارش دیــدار بــا آقــای مهنــدس ســاالری مدیرعامل 
ــدی  ــدس احم ــای مهن ــش و آق ــش و پخ ــرکت پاالی ش
توســعه و مهندســی ســاختمان  مدیرعامــل شــرکت 
ملــی نفــت توســط دبیــر انجمــن ارائــه و پــس ازآن آقــای 
ــا دو  ــه ب ــی در رابط ــات مفصل ــی توضیح ــدس کرمان مهن
ــه الکترونیکــی  ــل آن در خبرنام ــزارش کام ــه گ ــدار ک دی
ــد و  ــه کردن ــت ارائ ــده اس ــعه آم ــت و توس ــماره 3 نف ش
ــا  ــن پروژه ه ــک در ای ــرمایه گذاری اپ ــرای س ــرار شــد ب ق
موضــوع همــکاری بــا بانک هــا مطــرح گــردد تــا مشــکل 
اصلــی کــه مســئله تأمیــن مالــی پروژه هاســت موردبحــث 
و بررســی قــرار گیــرد. البتــه موضــوع تهاتــر نیــز مطــرح 

ــه تحلیــل بیشــتر دارد. شــد کــه نیــاز ب

از همکاری اپک با اتاق ایران و چین تا 
بررسـی مسئله تأمیـن مالی پروژه ها

در پنجاه و یکمین نشست اعضای هیئت مدیره اپک بخوانید

  * الزام عضویت در اتاق: اعضاء محترم انجمن APEC لطفًا توجه داشته باشید که عضویت در اتاق بازرگانی برای همه اعضاء اجباری است.

ادامه از صفحه قبل
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ــرکت های  ــدادی از ش ــال 1379 تع ــار س ــک روز در به ی
و  گاز  و  نفــت  عرصــه  در  فعــال  قدیمــی  پیمانــکاری 
ــدند.  ــوت ش ــت دع ــاختمان وزارت نف ــه س ــیمی ب پتروش
ــی بســیار  ــات ســاده ول پیــام دریافــت شــده در ایــن مالق
امیدبخــش بــود. خالصــه پیــام، تأکیــد بــر لــزوم تأســیس 
انجمــن صنفــی متشــکل از شــرکت های پیمانــکاری بخــش 
خصوصــی فعــال در صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی کــه 

بتوانــد صــدای واحــد، کارشناســی شــده و منصفانــه ای را از 
ســوی پیمانــکاران بــه صنعــت نفــت منعکــس نماینــد و در 
جــوار صنعــت نفــت حرکــت نمایــد، بــود. ایــن پیــام در 25 
مــرداد 1379 طــی نشســتی بــا وزیــر محتــرم نفــت وقــت 

بــه شــرح زیــر تقویــت و توســعه پیــدا نمــود:
ــیع تر  ــه وس ــر چ ــه ه ــت ب ــه وزارت نف ــاد و برنام *اعتق

ــی ــش خصوص ــدن بخ ش

بــه  ورود  بــرای  کنسرســیوم ها  ایجــاد  بــه  *توصیــه 
بــزرگ طرح هــای 

مدیریتــی  ســازمان  بهبــود  و  تقویــت  بــه  *توصیــه 
ــا  ــکاری ب ــی هم ــی و آمادگ ــش خصوص ــرکت های بخ ش

بین المللــی بــزرگ  شــرکت های 
ــی  ــع مال ــن مناب ــرمایه و تأمی ــذب س ــرای ج ــالش ب *ت

بــرای انجــام طرح هــا
ــیار  ــان بس ــری ایش ــرم و دورنگ ــر محت ــرات وزی ــه نظ نقط
امیدبخــش و مفــرح بــود، به خصــوص ایــن نویــد کــه 
ــکان داران  ــی از س ــوان یک ــی به عن ــش خصوص ــعه بخ توس
اصلــی حرکــت در صنعــت نفــت، در آینــده قویــاً موردنظــر 
ــد  ــه ِج ــان ب ــام، مؤسس ــد و پی ــن امی ــا ای ــود. ب ــد ب خواه
شــروع بــه ســازمان دهی و فعال ســازی انجمــن اَپــک 

ــد. کردن
چنــدی قبــل کــه پرونده هــای شــرکت جابجــا و ســاماندهی 
ــن  ــدادی زونک ــه تع ــد ک ــالع دادن ــن اط ــه م ــد، ب می ش
ــه  ــود ک ــب ب ــم جال ــود دارد. برای ــک وج ــه اَپ ــوط ب مرب
ــب 25  ــات و ... در قال ــات، صورت جلس ــم مکاتب ــن حج ای
ــر و بیــش از ایــن تعــداد کــه متعاقبــاً به صــورت  زونکــن پُ
پرونده هــای الکترونیکــی تشکیل شــده در اختیــار شــرکتی 
اســت کــه نماینــده آن فقــط دو دوره در هیئت مدیــره 
انجمــن حضورداشــته اســت وقتــی بــه ایــن حجــم عظیــم 
ــا  ــا، همایش ه ــات، گزارش ه ــا، جلس ــات، تفاهم ه از مکاتب

ــوم: ــه می ش ــؤال مواج ــا دو س ــرم ب ــره می نگ و غی
۱( آیــا نتایــج و دســتاوردهای حاصل شــده در 
قیــاس بــا حجــم عظیــم انــرژی و وقتی کــه 
مختلــف  ادوار  در  مدیــره  هیئت هــای  اعضــاء 
ــه؟ ــا ن ــت ی ــوده اس ــادل ب ــد متع ــرف نموده ان ص

2( بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه و آنچــه امــروز بــا 
آن مواجــه هســتیم، آیــا تأســیس چنیــن انجمنــی 
عاقانــه بــوده و تــاش بــرای ادامــه حیــات 

ــت؟ ــتی اس ــدام درس ــه آن اق مقتدران
ــت.  ــت نیس ــن مثب ــدگاه م ــؤال اول از دی ــه س ــواب ب ج
ــداد  ــده تع ــای ارزن ــاهد تالش ه ــته ش ــال گذش در 21 س
ــودم  ــره ب قابل توجهــی از اعضــاء و اعضــاء هیئت هــای مدی
ــی  ــاً ناش ــه را صرف ــج حاصل ــه نتای ــت ک ــه نیس و منصفان
از عملکــرد آنــان بدانیــم. رویکــرد سیاســت اقتصــادی 
کشــورمان متمایــل بــه بخــش خصوصــی نگردیــد و 
شــرکت های دولتــی و یــا آنچــه امــروز آن هــا را خصولتــی 

ــدون و حمایت شــده در صنعــت  ــه ای م ــا برنام ــم ب می نامی
ــا  ــد و خصوصی ه ــدا کردن ــترش پی ــرعت گس ــت به س نف
ــل  ــان تبدی ــی آن ــکاران فرع ــه پیمان ــت ب ــن حال در بهتری
ــق  ــت محق ــت وق ــرم نف ــر محت ــی وزی ــد، پیش بین گردیدن

ــد. نگردی
مذاکــرات مســتمر اَپــک بــا صنعــت نفــت درواقــع مذاکــره 
بــا ســازمانی اســت کــه شــرکت های رقیــب بخــش 
خصوصــی را تحــت پوشــش خــود دارد کــه طبیعتــاً 
ــی  ــش خصوص ــر بخ ــوب موردنظ ــج مطل ــد نتای نمی توان
ــران  ــی، مدی ــاد دولت ــت اقتص ــد. در ذهنی ــل نمای را حاصـ
ــرای توســعه  ــه ای ب دولتــی نمی تواننــد تصمیمــات منصفان
بخــش خصوصــی بگیرنــد، حتــی اگــر خــود بــه آن معتقــد 
ــیرپذیر در  ــف و تفس ــن مختل ــر آن، قوانی ــزون ب ــند. ف باش
ــه  ــا الاقــل غیرتوســعه ای ب ــگاه منفــی و ی عمــل همــواره ن

ــت. ــته اس ــی داش ــش خصوص بخ
در خصــوص توانمنــدی شــرکت های پیمانــکاری خصوصــی 
ــا کارفرمایــان دولتــی، ایــن دو  ایرانــی و مــراودات آن هــا ب
نکتــه قابل تأمــل و تفکــر اســت کــه چــرا پیمانــکاران 
داخلــی در خــارج از ایــران می توانســتند موفقیت آمیــز 
ــی در  ــکاران ایران ــه چــرا پیمان ــر این ک ــد و جالب ت کار کنن
ــا شــرکت های  ــا شایســتگی ب داخــل کشــور توانســته اند ب
را  نفتــی داخلــی  بــزرگ  بین المللــی کــه پروژه هــای 
ــود را  ــوان خ ــت ت ــا موفقی ــور ب ــد، این ط ــام می دادن انج

ــاوت در کجاســت؟ ــت چیســت، تف ــد. عل نشــان دهن
در خصــوص توانمنــدی انجمــن اَپــک و مــراودات آن 
بــا کارفرمایــان دولتــی نیــز دو نکتــه، به عنوان مثــال، 
قابل تأمــل اســت. درزمانــی کــه یــک شــرکت بــزرگ 
ُکــره ای عهــده دار یــک طــرح عظیــم نفتــی در کشــور شــد 
و اَپــک از ســوی بعضــی از اعضــاء خــود مطلــع گردیــد کــه 
ــی  ــرکت های ایران ــا ش ــبی ب ــار نامناس ــور رفت ــرکت مزب ش
ــور هشــدار داد. ظــرف  ــه شــرکت مزب ــداً ب ــک اکی دارد، اَپ
دو هفتــه مدیرعامــل بخــش خاورمیانــه شــرکت مزبــور بــه 
ــا  ــات، ب ــک آمــد و در انتهــای مالق ــات نماینــدگان اَپ مالق
ــور  ــرکت مزب ــار ش ــه در رفت ــود ک ــد نم ــی، تعه عذرخواه
ــل  ــد قاب ــا ح ــز ت ــل نی ــد. در عم ــد ش ــر خواه تجدیدنظ
ــر و  ــوردی دیگ ــد. در م ــل کردن ــان عم ــه قولش ــی ب قبول
در پــی اعــالم تعــدادی از اعضــاء کــه کنسرســیوم مجــری 
ــرکت  ــک ش ــت ی ــا رهبری ــری ب ــی دیگ ــم نفت ــرح عظی ط
دولتــی  یــک شــرکت  و عضویــت  ژاپنــی  صاحب نــام 

ــد ــه بع ــه در صفح ــی،    ادام داخل

مهرداد مترجمی
سمت: مدیرعامل / از سال 1361

مدرک تحصیلی: کارشناس عملیات مهندسی
سال تأسیس شرکت: 1334

ــس از 8  ــد و پ ــا درآم ــرکت گام ــتخدام ش ــه اس ــال 1353 ب ــی، در س ــرداد مترجم ــدس مه مهن
ســال فعالیــت، بــه ســمت مدیریــت عامــل شــرکت انتخــاب شــد. ایشــان در ســال 1349 موفــق 
بــه اخــذ مــدرک کارشناســی در رشــته عملیــات مهندســی )Engineering Operations( از 
دانشــگاه ایالتــی آیــوا شــد. ایشــان قبــل از اســتخدام در شــرکت گامــا بــه مــدت ســه ســال، 
به عنــوان مهنــدس تعمیــرات و نوســازی در صنعــت نفــت خدمــت نموده انــد. مهــرداد مترجمــی 
به عنــوان یکــی از مؤسســین اصلــی انجمــن اپــک و پیشکســوت صنعــت نفــت در مقالــه حاضــر 
ــه چالش هــای  ــا حــال، ب ــل و چگونگــی شــکل گیری انجمــن از گذشــته ت ــادآوری دالی ضمــن ی

ــد. حــال حاضــر و آینــده ایــن تشــکل صنفــی پرداخته ان
مدیرمسئول – فـرزاد کـرمانی

کارنامه اپـک با تـوجه 
بـه انتظارات، امیدها و 
اهداف تعریف شده اولیه

مهنــدس مهــرداد مترجمــی از مؤسســین انجمــن اپــک و پیشکســوت صنعت 
نفــت از نحــوه شــکل گیری، شــرایط حاضــر و چالش هــای پیــش روی انجمــن 
می گویــد و معتقــد اســت بــا توجــه بــه تفکــری کــه در سیســتم اقتصــادی 

کشــورمان حاکــم اســت، کارنامــه قابل قبــول و شایســته ای اســت...
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ــای  ــاء قرارداده ــه امض ــف ب ــی را موظ ــرکت های ایران ش
یک طرفــه و غیرمنصفانــه می نماینــد، اَپــک بــه اتفــاق 
اقــدام  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  نماینــده 
ــیوم  ــا کنسرس ــره ب ــه مذاک ــه هفت ــی س ــرد. ط ــدی ک ج
مزبــور، رهبــر ژاپنــی کنسرســیوم بــا فروتنــی تائیــد 
ــاده  ــوده و از حــدود 50 م ــه نب ــرارداد منصفان ــه ق ــرد ک ک
ــق  ــتدالل به ح ــا اس ــق ب ــورد آن را مطاب ــراردادی 17 م ق
ــه  ــا عضــو کنسرســیوم ک ــد. تنه ــا، اصــالح نمودن انجمن ه
ــرارداد  ــاد ق ــالح مف ــف اص ــرات مخال ــیر مذاک در تمام مس
بــود، نماینــده عضــو شــرکت دولتــی بــود کــه بارهــا اظهــار 
ــد کــه  » ایــن قــرارداد مــا اســت، اگــر می خواهیــد  نمودن
ــران  ــبختانه مدی ــد«. خوش ــد بپذیری ــد بای ــا کارکنی ــا م ب
ژاپنــی دیدگاهــی متفــاوت، حرفــه ای و منصفانــه داشــتند. 
ــج مشــابهی را در  ــد انتظــار نتای ــک می توان ــا انجمــن اَپ آی
مــراودات و مذاکــرات خــود بــا شــرکت های دولتــی داخلــی 

ــت؟ ــاوت در کجاس ــت، تف ــت چیس ــد؟ عل ــته باش داش
دالیــل  دلخــواه،  میــزان  بــه  انجمــن  توفیــق  عــدم 
ــاء  ــترده اعض ــارکت گس ــدم مش ــته. ع ــم داش ــی ه درون
انجمــن ماننــد حضــور در کمیته هــا،  در فعالیت هــای 
ــر  ــنگینی را ب ــار س ــره، ب ــا و غی ــا و نمایندگی ه کارگروه ه
ــال  ــت و درعین ح ــه اس ــره انداخت ــای مدی دوش هیئت ه
باعــث شــده مدیــران جدیــد و جــوان بــرای آینــده انجمــن 
ــددی در  ــای متع ــه پروژه ه ــی ک ــد. درزمان ــرورش نیابن پ
کشــور وجــود داشــت و تأمیــن مالــی هــم بــه عهــده خــود 
کارفرماهــا بــود، انجمــن بــه آینــده کم توجهــی نمــود و در 
ــرای پروژه هــا  ــی ب جهــت یافتــن ســازوکارهای تأمیــن مال

ــداد. ــدام جــدی صــورت ن اق
ــه انتظــارات، امیدهــا و اهــداف  ــا توجــه ب ــک ب کارنامــه اَپ
تعریف شــده اولیــه، ممکــن اســت کارنامــه چشــم گیری بــه 
نظــر نیایــد، ولــی بــه اعتقــاد مــن و بــا توجــه بــه تفکــری 
کــه در سیســتم اقتصــادی کشــورمان حاکــم اســت، 

ــت. ــته ای اس ــول و شایس ــه قابل قب کارنام
ــت  ــرم مثب ــد نظ ــدون تردی ــؤال دوم، ب ــه س ــخ ب در پاس
اســت. سیســتم اقتصــادی مــا روزی متوجــه ایــن حقیقــت 
ــر  ــان ب ــق جه ــای موف ــی اقتصاده ــه تمام ــد ک ــد ش خواه
پایــه بخــش خصوصــی شــکل و توســعه یافته. انجمــن 
ــن  ــود و یافت ــاء خ ــت از اعض ــه حمای ــا ادام ــز ب ــک نی اَپ
تنگناهــای  از  برون رفــت  بــرای  مناســب  راهکارهــای 

ــکار خــود  ــأس ب ــدون ی ــه و ب جــاری، می بایســتی مقتدران
ــد. ــه ده ادام

ــای طهماســب رضــوی  ــا همــکار پیشکســوت، جنــاب آق ب
ــر  ــات مؤث ــه حی ــرای ادام ــه ب ــتم ک ــر هس ــاًل هم نظ کام
ــد  ــاز خواه ــد نی ــوان و عالقه من ــای ج ــه نیروه ــن، ب انجم
بــود. مایــل هســتم بــه ایــن نظــر ارزشــمند اضافــه نمایــم 
ــک  ــن اَپ ــره انجم ــده هیئت مدی ــال آین ــات س ــه انتخاب ک
بــرای پایندگــی و ادامــه فعالیــت اَپــک بســیار مهــم اســت 
و الزم اســت در انتخابــات مشــارکت جــدی صــورت گیــرد. 
ــه کار صنفــی و بخصــوص  ــدان ب ــه مــن عالقه من ــه تجرب ب
ــر  ــه حداقل هــای زی ــد ب ــک، بای ــره اَپ حضــور در هیئت مدی

ــد باشــند: آگاه و پایبن
*نتایــج تالشــی کــه در جهــت نیــل بــه اهــداف انجمــن 
ممکــن اســت بــه دســت آیــد در درازمــدت آشــکار خواهــد 
ــش  ــی بی ــره حاصل ــو هیئت مدی ــود عض ــرای خ ــد و ب ش
ــی ممکــن  از ســایر اعضــاء انجمــن نخواهــد داشــت و حت

اســت کمتــر باشــد.
*بــه کارگروهــی و خــرد جمعــی، بــدون تعصــب معتقــد 

باشــند.
ــن  ــرای انجم ــود را ب ــه ای خ ــت حرف ــوم وق ــد یک س *بای

ــد. اختصــاص دهن
ــود را به صــورت  ــوع خ ــرکت متب ــازمان ش *بخشــی از س
را به صــورت  نفــر دســتیار  پاره وقــت و حداقــل یــک 

ــد. ــص دهن ــی تخصی ــه کار صنف ــت ب تمام وق
ــه کشــورمان آرزوی  ــرای همــگان در راســتای خدمــت ب ب

ــق دارم. توفی

*گزارش رتبه انجمن: 
اعضــاء محتــرم انجمــن اپــک، مســتحضرید 
کــه تشــکل شــما عزیــزان بــه همــت دبیرخانــه 
باالتریــن  حاضــر  حــال  در  هیئت مدیــره،  و 
رتبــه اتــاق ایــران را کســب نمــوده اســت. 
ــت  ــور، الزم اس ــه مذک ــظ رتب ــتای حف در راس
اطالعــات بــه روز اعضــاء در دســترس دبیرخانــه 
قرارگیــرد. خواهشــمند اســت همــکاران خــود را 

ــد. ــی بفرمائی ــه همراه در دبیرخان

ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــه 1401  ــرژی در بودج ــای ان ــل ه ــر حام ــدم تغیی ع
اظهــار کــرد: تــا امــروز افزایــش حامل هــای انــرژی نــه 
پیشــنهاد دولــت اســت و نــه مجلــس نظــر داده و اگــر 
دولــت هــم پیشــنهاد دهــد مجلــس قطعــا آن رد مــی 

کنــد.
ــه گــزارش نفــت و توســعه ،محمدرضــا پورابراهیمــی  ب
نماینــده مــردم کرمــان و راور و رئیــس کمیســیون 
اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی در نشســت شــورای 
شهرســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری هــا 
ــه  ــود ب ــه خ ــیل منطق ــت و پتانس ــبت ظرفی ــه تناس ب
دنبــال طــرح هــای اقتصــادی برونــد افــزود؛ شــهرداری 
ــی  ــد و م ــار دارن ــار اوراق در اختی ــزرگ انتش ــای ب ه
تواننــد از ایــن ظرفیــت بــرای طرح هــای عمرانــی خــود 

اســتفاده کننــد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
اینکــه شــرایط ســختی در  بودجــه هــای عمرانــی 
ــدود  ــه ح ــراز بودج ــری ت ــزود: کس ــم اف ــور داری کش
100 هــزار میلیــارد تومــان کاهــش دادنــد امــا کاهــش 
ــازاد نیســت. ــد م ــوم درآم ــه مفه اســتقراض اســت و ب

ــرکت  ــرفصل ش ــد از س ــزود: 60 درص ــی اف پورابراهیم
ــتند  ــان ده هس ــا زی ــای م ــک ه ــی و بان ــای دولت ه
ــد و  ــم اصــالح ســاختار را انجــام دهی ــت گفتی ــه دول ب

ــد. ــف کنی ــن تکلی ــان ده را تعیی ــای زی ــرکت ه ش
پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی  صنــدوق هــای 
توســعه اســتانی بــا محوریــت صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
افــزود: از منابــع بودجــه، گــردش بانــک هــای دولتــی و 
منابــع شــرکت هــای بخــش خصوصــی بــه آنهــا تزریــق 
مــی شــود و مبنــای کار فعالیــت هــای عمرانــی و 

توســعه ای اســتان خواهــد شــد. 
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس گفــت: 
تفــاوت دیگــر بودجــه 1401 نســبت بــه قبــل، حــذف 
ــوری  ــه مح ــه برنام ــت و ب ــرق اس ــای متف ــف ه ردی
ــوری  ــه مح ــت برنام ــت. در حقیق ــده اس ــل ش تبدی

ــود.  ــی ش ــوری م ــف مح ــن ردی جایگزی
وی از تجمیــع دســتگاه های بودجــه گیــر در 50 
دســتگاه در الیحــه بودجــه 1401 نــام بــرد و گفــت: 
مســتقیم  بودجــه  دســتگاه   400 تــا   300 قبــال 
ــط  ــه 1401 فق ــه در بودج ــد ک ــی  کردن ــت م دریاف
ــد  ــد و بای ــی گیرن ــتقیم م ــه مس ــتگاه بودج 50 دس

ــند. ــخگو باش پاس
ــا  ــت: ام ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
مولــد ســازی دارایــی هــای دولــت و تغییــر و تحــول 
ــه  ــال در الیح ــی اص ــای دولت ــرکت ه ــه ش در بودج

ــاد ماســت.  ــورد انتق ــه م ــه نیســت ک بودج
پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه عــدم تغییــر حامــل هــای 
انــرژی در بودجــه 1401 افــزود: تــا بــه امــروز افزایش 
حامــل هــای انــرژی نــه پیشــنهاد دولــت اســت و نــه 
مجلــس نظــر داده و اگــر دولــت هــم پیشــنهاد دهــد 

مجلــس قطعــا آن را رد مــی کنــد.
وی در خصــوص حــذف ارز ترجیحــی در بودجــه 
1401گفــت: وضعیــت موجــود بایــد تعییــن تکلیــف 
شــود، مجلــس و کارشناســان معتقدنــد ایــن رئیــس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی بیــان 
ــزار  ــزار و 300 ه ــته ه ــال گذش ــار س ــرد: در چه ک
ــه واســطه  ــران ب ــت در اقتصــاد ای ــان ران ــاد توم میلی
ارز ترجیحــی توزیــع کردیــم کــه معــادل کل بودجــه 

عمومــی امســال کشــور اســت. 

حامل های انرژی در بودجه 
۱4۰۱ تغییر نمی کند

ادامه از صفحه قبل
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بررســی چالش هــای انــرژی، عــدم تعادل هــا در بخــش انــرژی 
ــوان  ــی به عن ــاد مل ــع اقتص ــیع مناب ــم وس ــص حج و تخصی
یارانــه انــرژی و نیــز تبعــات اجتماعــی و سیاســی مترتــب بــر 
ــه  ــال 1394 ب ــرژی در س ــای ان ــای حامل ه ــش قیمت ه افزای
ــازار بهینه ســازی انــرژی و  ایــن امــر منجــر شــد کــه طــرح ب
ــی  ــرای جایگزین ــب ب ــه مناس ــوان گزین ــت به عن محیط زیس
افزایــش دســتوری قیمت هــای حامل هــای انــرژی و نیــز 
ــن و  ــور تدوی ــرژی کش ــازار ان ــاختاری در ب ــالح س دوگان اص
بــه شــورای عالــی انــرژی ارائــه شــود . طــرح پیشــنهادی بــا 
ــت بخــش  ــاد فعالی ــردن ابع ــر محــدود ک ــی ب ــی مبن تغییرات
خصوصــی از طــرف وزارت نفت در 30 بهمن 1396 در شــورای 
عالــی انــرژی بــه تصویــب رســید. بــر پایــه طــرح پیشــنهادی 
ــرژی  ــازده ان ــش ب ــرای افزای ســرمایه گذار بخــش خصوصــی ب
ــه  ــت تعرف ــرژی در ازای پرداخ ــای ان ــی حامل ه و صرفه جوئ
محــل صرفه جوئــی مالــک انــرژی صرفه جوئــی می شــود 
ــب  ــد. صاح ــت می نمای ــرژی دریاف ــی ان ــی صرفه جوئ و گواه
ــورس  ــازار ب ــد آن را در ب ــرژی می توان ــی ان گواهــی صرفه جوئ
ــدف  ــد. ه ــه نمای ــت عرض ــرژی و محیط زیس ــازی ان بهینه س
ــت  ــرژی و محیط زیس ــازی ان ــازار بهینه س ــرح ب ــن ط از تدوی
ایجــاد زمینــه مناســب بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه عرصه 
ــرای اقتصــاد از  ــد ب ــع جدی ــق مناب ــرژی و خل بهینه ســازی ان
ــق  ــع از طری ــب مناب ــرژی و کاهــش تخری ــت ان ــق بازیاف طری
گســترش فعالیــت بخــش خصوصــی بــوده اســت. در نوشــتار 
ــرژی و مفهــوم  ــر ســاختار در بخــش ان حاضــر ضــرورت تغیی
بنیانــی طــرح بــازار بهینه ســازی انــرژی و محیط زیســت 
و الزامــات بــرای پیاده ســازی بــازار بهینه ســازی انــرژی و 
ــماره  ــش )در دو ش ــر در دو بخ ــور مختص ــت به ط محیط زیس
ــح داده می شــود. در بخــش  ــت و توســعه( توضی ــه نف خبرنام
ــه می شــود ضــرورت تغییــر ســاختار  نخســت کــه اینــک ارائ
ــود. در قســمت دوم  ــد ب ــرژی موردبحــث خواه در اقتصــاد ان
ــازار  ــی ب ــه اجرائ ــی و برنام ــوم، مبان ــن مفه ــه تبیی ــزارش ب گ
بهینه ســازی انــرژی و محیط زیســت اختصــاص داده شــده 

اســت.

1( مصرف منابع در بخش انرژی
بررســی رونــد تقاضــا و عرضــه انــرژی در یــک دهــه گذشــته 
ــای  ــرف حامل ه ــده مص ــد فزاین ــه رون ــت از آن دارد ک حکای
ــادل  ــن تع ــوری و تأمی ــع هیدروکرب ــر مناب ــی ب ــرژی مبتن ان
ــی  ــرژی ویژگ ــه ان ــامانه عرض ــترش س ــق گس ــرژی از طری ان
اصلــی بخــش انــرژی کشــور می باشــد. مصــرف انــرژی اولیــه 

کشــور در ســال 1397 بالغ بــر 2343 میلیــون بشــکه معــادل 
نفــت خــام  و 6/4 میلیــون بشــکه معــادل نفــت در روز بــود. 
ــد  ــدازه 19 درص ــته به ان ــه گذش ــک ده ــرژی در ی ــدت ان ش
افزایــش یافــت و مصــرف انــرژی اولیــه رونــد افــزون بــر رشــد 

جمعیــت و تولیــد ناخالــص داخلــی را طــی نمــوده اســت.
ــه ســبب  ــی ب ــروت مل ــی و ث ــع طبیع حجــم وســیعی از مناب
ــرژی نهایــی تخریــب می شــود کــه  ــد فزاینــده مصــرف ان رون
ــارد دالر  ــر 93 میلی ارزش اقتصــادی آن در ســال 1397 بالغ ب
ــادل 21  ــادی مع ــع اقتص ــم از مناب ــن حج ــود. ای ــال ب در س
ــود.  ــرآورد می ش ــور ب ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــد تولی درص
ســهم انــرژی در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورهای صنعتــی 
ــه  ــاالی هزین ــبت ب ــرار دارد. نس ــد ق ــا 7 درص ــازه 5 ت در ب
ــده  ــبب ش ــی س ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــور ب ــرژی در کش ان

ــور  ــات در کش ــا و خدم ــه کااله ــد و عرض ــه تولی ــت هزین اس
بــاال باشــد کــه تــوان رقابــت اقتصــاد ملــی را تنــزل داده و بــه 
محــدود شــدن پتانســیل های اقتصــادی منجــر شــده اســت.

ــش  ــدی در بخ ــع و ناکارآم ــص مناب 1.1. روش تخصی
ــرژی ان

منابــع وســیع طبیعــی و اقتصــادی از طریــق مصــرف انــرژی 
و توســط دولــت و بــا روش اســتمرار و گســترش یارانــه 
انــرژی انجــام می گیــرد و ایــن امــر ناکارآمــدی در اقتصــاد را 
به طورکلــی و در اقتصــاد انــرژی به ویــژه موجــب شــده اســت. 
ــده  ــش مصرف کنن ــرژی در بخ ــع ان ــات مناب ــب و تلف تخری

نهایــی در ســال 1397 قریــب بــه 28 میلیــارد دالر و در 
ــود. در  ــال ب ــارد دالر در س ــرژی 37 میلی ــه ان ــش عرض بخ
نیروگاه هــای  کل  بــازده  متوســط  برق رســانی  بخــش 
حرارتــی )مجمــوع نیروگاه هــای تحــت مدیریــت وزارت 
ــته در  ــه گذش ــک ده ــی( در ی ــای خصوص ــرو و نیروگاه ه نی
ــرژی در  ــازده ان ــت و ب ــرار داش ــد ق ــا 34/5 درص ــازه 34 ت ب
ــازده  ــت. ب ــش یاف ــر کاه ــه 2/5 براب ــت ب ــگاه های نف پاالیش
انــرژی در بخــش گازرســانی نیــز بــه یک ســوم مقــدار بهینــه 

ــید. آن رس
ــدن  ــدود ش ــه مح ــور ب ــرژی کش ــاد ان ــدی در اقتص ناکارآم
منابــع در دســترس و افزایــش هزینــه تولیــد و مصــرف منجــر 
شــده اســت کــه کاهــش ســطح درآمــد، افــت ســطح زندگــی 
ــتند.  ــده آن هس ــای عم ــانی پیامده ــروی انس ــکاری نی و بی

در بخــش خانگــی درآمــد خانــوار بــه دلیــل ناکارآمــد بــودن 
اقتصــاد بــه ســطح پاییــن تنــزل پیــدا کــرد و هزینــه زندگــی 
ــت و  ــش یاف ــراوان در اقتصــاد افزای ــای ف ــل تخریب ه ــه دلی ب

تــراز بودجــه خانوارهــا رونــد منفــی شــدن را طــی نمــود.

1.2. فرصت های بهینه سازی انرژی
بــرای  مشــخصی  سیاســت های  گذشــته  دهــه  یــک  در 
بهینه ســازی انــرژی و محیط زیســت در کشــور تدویــن و 
ابالغ شــده اســت. اگــر برنامه هــای اجرایــی طبــق اســناد 
ــع  ــورت تجمی ــد به ص ــرا در می آم ــه اج ــه مرحل ــتی ب باالدس
7/2 میلیــارد بشــکه معــادل نفــت در مصــرف انــرژی در 

ــرژی  ــه ان ــد و یاران ــی می ش ــال های 97-1390 صرفه جوی س
ــت  ــی( کاهــش می یاف ــارد دالر )تجمیع ــزان 628 میلی ــه می ب
 105 بالغ بــر   1390-97 دوره  در  می توانســت  کشــور  و 
ــن حجــم از  ــارد دالر انباشــت ســرمایه داشــته باشــد. ای میلی
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــع می توانســت 7 درصــد رشــد تولی مناب
ــش  ــد و در دوره 97-1390 بی ــکل ده ــال 1397 ش را در س
از 500 هــزار شــغل جدیــد و کارآمــد و تخصــص بــاال ایجــاد 
می شــد. عــدم اجــرای سیاســت های بهینه ســازی انــرژی 
ســبب شــده فرصــت توســعه و ارتقــای ســطح زندگــی مــردم 
و اشــتغال جدیــد و کارآمــد از دســترس جامعــه خــارج شــود 
ــترش  ــردم و گس ــی م ــطح زندگ ــت س ــای آن اف ــه پیامده ک

ــوده اســت. ــر ب فق

2( ارزیابی سیاست های بهینه سازی انرژی
ــالح  ــن اص ــام و قوانی ــی نظ ــت های کل ــواد سیاس ــی م بررس
الگــوی مصــرف و هدفمندســازی یارانــه انــرژی به همراه ســایر 
ــه توســعه و اجــرای  اســناد باالدســتی حاکــی از آن اســت ک
برنامه هــای بهبــود کارایــی انــرژی چالــش مهــم جامعــه 
ــت های  ــت. سیاس ــوده اس ــته ب ــال گذش ــی 25 س ــران ط ای
ــرژی و  ــدت ان ــش ش ــع کاه ــذف موان ــتای ح ــی در راس اصل
پنج ســاله  برنامه هــای  قالــب  در  انــرژی  کارایــی  بهبــود 
ــدند.  ــم ش ــاالنه تنظی ــه س ــن بودج ــور و قوانی ــعه کش توس
ــه  ــرژی ب ــی ان ــود کارای ــای بهب ــرای برنامه ه ــود، اج بااین وج
دلیــل تــداوم اختصــاص حجــم قابل توجــه یارانه هــای انــرژی 
انــرژی  حامل هــای  نســبی  قیمت هــای  بــودن  پاییــن  و 
ــت  ــه مدیری ــت ک ــه اس ــایان توج ــت. ش ــش رف ــدی پی به کن
ــدون  ــرژی کشــور و اقدامــات فــوری و ب اجرایــی در بخــش ان
نگــرش بلندمــدت مدیــران بــرای عرضــه انــرژی نقــش عمــده 
ــه  ــت ک ــرژی داش ــاد ان ــدن اقتص ــد ش ــی در ناکارآم و بزرگ
ــت  ــت سیاس ــر اولوی ــی ب ــرش مبتن ــی از نگ ــی ناش به طورکل
نیــروی  بلندمــدت در ســازمان دهی  منافــع  بــر  روزمــره 

ــود. ــور ب ــرژی کش ــش ان ــودن بخ ــد نم ــانی و کارآم انس

در  انــرژی  بهینه ســازی  عمــده  مــوارد   .2.1
نظــام کلــی  سیاســت های 

بهینه ســازی انــرژی و اســتفاده از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر 
در ســه دهه گذشــته در کشــور مطرح بوده و در مســیر تکامل 
آن بــه تدویــن و تصویــب قوانیــن مهــم و ابــالغ سیاســت های 
کلــی نظــام منجــر شــده اســت. در سیاســت های کلــی نظــام 

تغییــر رویکــرد از اقتصــاد  ادامــه در صفحــه بعــد

بـهینه سـازی و 
محیط زیست کنج 
بازار انرژی است

دکتر یداهلل سبوحی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
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خبرنامه الکترونیکی 
۸ شـماره چهار / دی ماه هـزار و چهـارصـد

 عرضه گــرا بــر مدیریــت تقاضــا مــورد تأکیــد قــرار گرفــت. در 
برخــی از سیاســت های کلــی نظــام به طــور صریــح 

ــد  ــای کارآم ــتفاده از فناوری ه ــرژی، اس ــازی ان ــر بهینه س ب
نیــز  و  تلفــات  و کاهــش  انــرژی  بــازده  افزایــش  بــرای 
بهره بــرداری از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر اشــاره و نیــاز بــه 

ــت. ــده اس ــی مطرح ش ــه عملیات ــرای برنام ــن و اج تدوی
بررســی موضــوع بهینه ســازی انــرژی و محیط زیســت در 
سیاســت های کلــی حاکــی از آن اســت کــه در 64 مــاده 
و بنــد و تبصــره موضــوع بهینه ســازی انــرژی در اســناد 
ــای  ــوع موضوع ه ــت. مجم ــوده اس ــاره ب ــتی مورداش باالدس
و  باالدســتی  اســناد  انــرژی در  بهینه ســازی  بــا  مرتبــط 
ــدی  ــده طبقه بن ــروه عم ــام در 7 گ ــی نظ ــت های کل سیاس
شــدند کــه جمع بنــدی مرتبــط بــا کاهــش شــدت انــرژی در 

جــدول 2-1 قابل مشــاهده اســت.
در  انــرژی  بهینه ســازی  طــرح   :1-2 جــدول 

باالدســتی اســناد  و  کلــی  سیاســت های 

2.2.ارزیابــی شــکاف بیــن اهــداف سیاســت های 
ــی ــای واقع ــام و رونده ــی نظ کل

ــی  ــای واقع ــردی و رونده ــداف راهب ــن اه ــی شــکاف بی ارزیاب
ــر  ــه تغیی ــد ک ــان می ده ــکاف نش ــکل گیری ش ــل ش و دالی
ــت  ــه مدیری ــرا ب ــوم عرضه گ ــرژی از مفه ــاد ان ــوی اقتص الگ
تقاضــا یــک الــزام اســت. تحــول در نگــرش و الگــوی رویکــرد 
ــش  ــای بخ ــا چالش ه ــه ب ــا راه مقابل ــرژی تنه ــاد ان در اقتص
ــرژی در حــال  ــرژی و بحران هــای ناشــی از عــدم تعــادل ان ان

ــد. ــده می باش ــر و در آین حاض
ــرژی(  ــازار ان ــر ب ــت ب گــذر از وضعیــت موجــود )انحصــار دول
ــی بهینه ســازی  ــازار رقابت ــر ب ــی ب ــوب مبن ــت مطل ــه وضعی ب
ــه در  ــد اســت ک ــک فرآین ــرژی و محیط زیســت مســتلزم ی ان

آن نهادســازی شــکل می گیــرد و ظرفیت هــای الزم بــرای 
ــی  ــازار مبتن ــود. شــکل گیری ب ــاخته می ش ــاد س ــداری نه پای
ــه همــراه عبــور  ــرژی ب ــت و تکثــر عرضه کننــدگان ان ــر رقاب ب
نقــش دولــت از تصدی گــری بــه سیاســت گذار و عامــل 
حاکمیــت وضعیــت مطلــوب می باشــد. در ایــن حالــت عــالوه 
ــب وکار  ــرژی، کس ــدد ان ــدگان متع ــه و مصرف کنن ــر عرض ب
ــکاس  ــه انع ــد ک ــدا می کن ــت پی ــرژی موضوعی ــات ان خدم
ــازار  ــن ب ــت و در ای ــرژی اس ــات ان ــازار خدم ــکل گیری ب ش
ــرژی  ــات ان ــن خدم ــه تأمی ــه کاال ب ــرژی از مبادل ــش ان نق

ــد. ــدا می کن ــول پی تح

بــه  عرضه گــرا  رویکــرد  تغییــر  2.3.ضــرورت 
انــرژی اقتصــاد  در  تقاضــا  مدیریــت 

ســمت گیری تحــول در رویکــرد اقتصــاد انــرژی بایســتی 
ــش  ــت بخ ــرای فعالی ــزه ب ــاد انگی ــت و ایج ــعه رقاب ــه توس ب
خصوصــی باشــد کــه الزامــاً بــا محــدود شــدن انحصــار دولتــی 

در امور اجرایی همراه خواهد بود. تحقق این راهبرد 

ــتای  ــنهادی در راس ــای پیش ــد راهکاره ــاب می کن ــم ایج مه
قطــع ارتبــاط مالــی دســتگاه های اجرایــی و دولــت بــا بخــش 
انــرژی تعریــف شــود و ایــن امــر از طریــق شــکل گیری نهــاد 
بــازار بهینه ســازی انــرژی و محیط زیســت تحقــق پیــدا 
می کنــد. ازایــن رو، پیاده ســازی بــازار بهینه ســازی انــرژی 
و محیط زیســت بایســتی از بــدو اجــرای آن بــا کاهــش 
ــش  ــه بخ ــی ب ــی و عموم ــع دولت ــص مناب ــی تخصی تدریج
ــط  ــازار در چارچــوب محی ــرژی همــراه باشــد و ســازوکار ب ان
ــرژی و تخصیــص  رقابتــی تعیین کننــده قیمت هــای حامــل ان
منابــع بــه تولیــد و عرضــه انــرژی و تأمیــن خدمــات انــرژی در 

ــد. ــی باش ــادی و اجتماع ــای اقتص بخش ه

ــبت  ــور نس ــوط کش ــه خط ــی ب ــال کل گاز تحویل امس
ــه کل گاز  ــوری ک ــه ط ــود، ب ــر ب ــش بهت ــال پی ــه س ب
تحویلــی بــه شــبکه 19 دی مــاه )1400( معــادل 844.1 
میلیــون مترمکعــب در روز ثبــت شــده کــه رقــم بســیار 
خوبــی بــوده و در آســتانه 850 میلیــون مترمکعــب در 

روز قــرار گرفتــه اســت.

ــی در  ــدار گاز مصرف ــعه ، مق ــت و توس ــزارش نف ــه گ ب
و  خانگــی  عمــده،  صنایــع  نیروگاهــی،  بخش هــای 
تجــاری در 19 دی مــاه 788.9 میلیــون مترمکعــب بــوده 
ــا و  ــه نیروگاه ه ــب گاز ب ــون مترمکع ــه 116.1 میلی ک
ــده کشــور  ــع عم ــه صنای ــب ب ــون مترمکع 106.5 میلی
تحویــل شــد و ســهم بخــش خانگــی و تجــاری از ایــن 
ــوده کــه عــدد  مقــدار 566.3 میلیــون مترمکعــب گاز ب

ــت. ــی اس ــیار قابل توجه بس
ــب  ــون مترمکع ــخ 5.5 میلی ــن تاری ــن در همی همچنی
بــه کارخانه هــای ســیمان، 23 میلیــون مترمکعــب 
بــه  فــوالد، 55.5 میلیــون مترمکعــب  بــه بخــش 
بخــش پتروشــیمی و 22.5 میلیــون مترمکعــب بــه 
ــوم  ــا، بخــش مــس و آلومینی پاالیشــگاه ها، تلمبه خانه ه
کشــور اختصــاص یافتــه اســت امــا بایــد توجــه داشــت 
کــه مصــرف گاز در بخش هــای مختلــف امســال نســبت 

ــت. ــه اس ــش یافت ــال افزای ــه پارس ب
ــش  ــه در بخ ــود ک ــده ب ــی ش ــه، پیش بین ــرای نمون ب
به طــور متوســط روزانــه 200 میلیــون  نیروگاهــی 
مترمکعــب ســوخت معــادل مصــرف شــود، امــا مقــدار 
مصــرف ایــن بخــش در آذرمــاه امســال از 187 میلیــون 
ــه 206  ــال ب ــابه پارس ــان مش ــدت زم ــب در م مترمکع
میلیــون مترمکعــب رســید؛ یعنــی بیــش از 10 درصــد 
مصــرف ســوخت معــادل نیروگاه هــا در آذرمــاه امســال 

ــه اســت. ــش یافت ــه پارســال افزای نســبت ب
معــاون   - فالحتیــان  هوشــنگ  راســتا،  ایــن  در 
بخــش  در  نفــت رشــد مصــرف  وزیــر  برنامه ریــزی 
را در 11 روز نخســت  نیروگاه هــای حرارتــی کشــور 
دی مــاه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال 
12.3 درصــد عنــوان کــرد و گفــت: کل ســوخت معــادل 
نیروگاه هــا به طــور میانگیــن از ابتــدای آبان مــاه تــا 
11 دی مــاه ســال پیــش 190 میلیــون مترمکعــب بــوده 
کــه امســال بــه 209 میلیــون مترمکعــب افزایــش یافتــه 
ــن  ــه همی ــد، ب ــد 10.1 درصــدی نشــان می ده ــه رش ک
ترتیــب میانگیــن مصــرف ســوخت معــادل نیروگاه هــا از 
ابتــدای آذرمــاه تــا 11 دی مــاه امســال بــا 10.7 درصــد 

ــت. ــده اس ــه رو ش ــد روب رش
ــا را  ــل( در نیروگاه ه ــت گاز )گازوئی ــد مصــرف نف وی رون
هــم صعــودی عنــوان کــرد و افــزود: مصــرف نفــت گاز در 
ــه  ــل ســرمای زودرس از روزان ــای کشــور به دلی نیروگاه ه
ــون  ــه 51.2 میلی ــاه 1399 ب ــر در آبان م ــون لیت 28 میلی
لیتــر رســیده کــه بــا رشــد 82.2 درصــدی مواجــه شــده 
ــد و  ــوس ش ــع معک ــاه وض ــبختانه در آذرم ــت. خوش اس
ــون  ــه 45 میلی ــا ب ــت گاز در نیروگاه ه ــدار مصــرف نف مق
ــه  ــد و ب ــر ش ــت بهت ــرد و وضعی ــدا ک ــش پی ــر کاه لیت
همــان ترتیــب گاز بیشــتری بــه نیروگاه هــا تحویــل 

شــده اســت.
ــال  ــت گاز در س ــرف نف ــدی مص ــش 36 درص او از کاه
ــاه  ــا 11 دی م ــاه ت ــی ابتــدای آبان م ــازه زمان جــاری در ب
ــت:  ــر داد و گف ــال خب ــابه پارس ــدت مش ــه م ــبت ب نس
میانگیــن مصــرف نفــت گاز در ســال 1399 در بــازه 
ــه  ــوده ک ــر در روز ب ــون لیت ــده 84.7 میلی ــی یادش زمان
ایــن رقــم امســال بــه 54 میلیــون لیتــر در روز رســیده 

اســت.

مصرف گاز در کشور چقدر است؟

ادامه از صفحه قبل
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بــر اســاس توافــق قبلــی بــا اتــاق ایــران و چیــن 
در  اعضــای هیئت مدیــره  از  تعــدادی  و  دبیــر 
ــاق  ــاه 1400 جلســه ای در محــل ات تاریــخ 13 دی م
ــا حضــور جنــاب آقــای حریــری  ایــران و چیــن ب
رئیــس محتــرم اتــاق برگــزار شــد. در ایــن جلســه 
پــس از معرفــی اجمالــی APEC و اعضــای حاضــر 
توســط دبیــر انجمــن مطالــب زیــر مطــرح گردیــد.

1( توســط مهنــدس طبیــب زاده بــه اطــالع رئیــس اتــاق 
ــورد  ــن APEC در م ــه انجم ــید ک ــن رس ــران و چی ای
ســند ویرایــش نهایــی برنامــه همــکاری جامــع 25 ســاله 
ــرداد  ــازی در خ ــای مج ــره در فض ــن منتش ــران و چی ای
ســال 1399 در فعالیت هــای انجام شــده توســط اتــاق 
تهــران بــا محوریــت ســرکار خانــم دکتــر مســتوفی 
رئیــس کمیســیون پــول و ســرمایه و آقــای دکتــر پدیــدار 
ــای  ــت فعالیت ه ــرژی و محیط زیس ــیون ان ــس کمیس رئی
ممتــدی را در مــورد ایــن ســند انجــام دادنــد و بــه اطــالع 
ــبک و  ــند از س ــن س ــات ای ــه مندرج ــید ک ــه رس جلس
ســیاق مشــخصی برخــوردار نبــود و تنهــا مطالــب در 
انجام شــده  مطالعــات  در  لــذا  بــود  نوشته شــده  آن 
ــب 8 محــور  ــران و چیــن در قال فعالیت هــای 25 ســاله ای
ــات در  ــن اطالع ــه ای ــید ک ــه اطــالع جلســه رس ــی ب اصل
ــد. ــلیم ش ــری تس ــای حری ــه آق ــالع ب ــت اط ــه جه جلس

2( ابتــدا ســؤاالت اجمالــی از طــرف آقــای مهنــدس 
مترجمــی مطــرح گردیــد ازجملــه اینکــه ظاهــراً اعــداد و 
ارقامــی در حــدود 250 میلیــارد دالر توســط چیــن قــرار 
ــن  ــای انجم ــود اعض ــرمایه گذاری ش ــران س ــت در ای اس

بداننــد  هســتند  مایــل  پیمانــکار  به عنــوان   APEC
جایــگاه پیمانــکاران در ایــن فضــا بــه چــه ترتیــب اســت.
ــران و  ــکاری ای ــورد هم ــری در م ــای حری ــاب آق 3( جن
چیــن توضیحــات مفصلــی ارائــه کردنــد و اشــاره داشــتند 
در حقیقــت بعــد از ســفر آقــای شــی رئیس جمهــور 
ــا  ــان ب ــات ایش ــران و جلس ــه ای ــال 2016 ب ــن در س چی
ــران و  ــن ای ــکاری بی ــوع هم ــران موض ــور ای رئیس جمه
چیــن بــه مــدت 25 ســال مطــرح گردیــد کــه بعــداً ایــن 
ســند بــه امضــای آقــای الریجانــی و طــرف چینــی رســید.

4( جنــاب آقــای حریــری بــه توافق هــای اخیــر انجام شــده 
در نشســت شــانگهای اشــاره داشــتند و اعــالم نمودنــد کــه 
در شــانگهای ســه نــوع عضــو اصلــی، عضــو ناظــر، شــرکای 
ــو  ــورهای عض ــون کش ــف می شــود هم اکن گفتگــو تعری
ــانگهای  ــروه ش ــران در گ ــد ای ــق نمودن ــتی تواف در نشس
ــون  ــورهایی همچ ــد کش ــادآوری نمودن ــرد و ی ــرار گی ق
مصــر، ترکیــه و عربســتان شــرکای گفتگــو هســتند. 
ــت در گــروه شــانگهای  ــی اســت کــه عضوی ــن در حالت ای
به شــرط عضویــت در FATF و نداشــتن تحریم هــا از 
طــرف ســازمان ملــل می باشــد کــه ایــران ایــن مشــکالت 

ــوز دارد. را هن

ــی  ــی و مهندس ــات فن ــا اطالع ــه م ــود ک ــار نم 5( اظه
انجمــن  و  نداریــم  ایــران  توانمندی هــای  بــه  راجــع 
APEC اســت کــه بایــد در ایــن حــوزه روشــن کنــد کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــلم ای ــدر مس ــی دارد ق ــه توانمندی های چ
اعــالم نــوع پروژه هــا توســط وزارت نفــت صــورت خواهــد 
گرفــت و شــما در مقابــل وزارت نفــت عمــل خواهیــد کــرد 

مــا به عنــوان اتــاق ایــران و چیــن بــا شــما در یــک اتــاق 
ــم. ــکاری می نمایی ــر هم فک

ــورد  ــب زاده در م ــدس طبی ــای مهن ــورد آق ــن م 6( در ای
ــداث  ــت اح ــی در صنع ــکاران ایران ــای پیمان توانمندی ه
ــت،  ــع نف ــن APEC در صنای ــای انجم ــه اعض من جمل
گاز و پتروشــیمی توضیحاتــی ارائــه داده و توضیــح دادنــد 
در شــرایط مشــابه و پــس از گــذار ایــران از اجــرای 
توانمندی هــای  دارای  عســلویه  در  بــزرگ  پروژه هــای 
ــه  ــد البت ــور را دارن ــای کش ــور در پروژه ه ــرای حض الزم ب
به شــرط اینکــه شــرایط از نظــر امکانــات مشــابه باألخــص 
ــا و  ــا تحریم ه ــاط ب ــی در ارتب ــع مال ــن مناب موضــوع تأمی
ــکاران  ــی دیگــر میســر باشــد و پیمان توافق هــای بین الملل
ــی کــه توســط  ــارس جنوب ــی از ابتــدای پروژه هــای پ ایران
پیمانــکاران بین المللــی مثــل Eni و TOTAL و امثالهــم 
عمــاًل کارهــای اجرایــی توســط پیمانــکاران ایرانــی انجــام 
شــد و در شــرایط کنونــی مــا مشــکل تأمیــن منابــع مالــی 
پروژه هــا را داریــم کــه چیــن می توانــد در ایــن مــورد بــه 

ــکاران ایرانــی در ایــن مــورد کمــک نمایــد. پیمان

7( جنــاب آقــای حریــری اشــاره داشــتند در ســال 1392 
ــی  ــای الریجان ــت آق ــه ریاس ــران ب ــی ای ــت پارلمان هیئ
مرکــب از 17 نفــر بــا رئیس جمهــوری چیــن البتــه بعــد از 
ســفر اوبامــا دیــدار داشــتند کــه اســتقبال بســیار خاصــی 
ــت  ــاالر ریاس ــن ت ــن در صح ــوری چی ــط رئیس جمه توس
ــن  ــه عمــل آمــد کــه در ای ــِر ب جمهــوری از گــروه 17 نف
ــرای  ــد کــه ب ــدار دارن ــرای دی مــورد در چیــن پروتکلــی ب

ــت. ــر اس ــا 7 نف رئیس جمهوره

»اتاق ایران و چین« با 
اپـک در یک اتاق فکر

گزارش »نفت و توسعه« از جلسه با آقای حریری رئیس محترم اتاق ایران و چین

معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه هنگامــی کــه 
ــن  ــا در ای ــادل نیروگاه ه ــم مصــرف ســوخت مع می گویی
بــازه زمانــی 10 درصــد رشــد کــرده، بــدان معناســت کــه 
ــش  ــدار افزای ــن مق ــه همی ــز ب ــردم نی ــی م ــرق مصرف ب
یافتــه کــه ایــن بــرق ممکــن اســت در بخش هــای 
ــرف  ــورد مص ــاورزی م ــاری و کش ــی، تج ــی، خانگ صنعت
قــرار گرفتــه باشــد، تصریــح کــرد: اینکــه مــا هــر ســال 
بــا 5 تــا 10 درصــد رشــد مصــرف در ایــن بخــش مواجــه 

ــی نیســت. ــر خوب هســتیم اصــاًل خب
طبــق اعــالم وزارت نفــت، فالحتیــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــورت  ــا به ص ــادل در نیروگاه ه ــوخت مع ــز س ــال نی پارس
متوســط بیــش از 4 درصــد رشــد داشــته اســت، تصریــح 
کــرد: بخشــی از ایــن رشــد بــه مســائل توســعه ای صنایــع 
خانه هــای  جدیــد،  کارخانه هــای  از  بهره بــرداری  و 
ــرف  ــل مص ــه دلی ــز ب ــی نی ــردد و بخش ــازه و... برمی گ ت
ــای  ــودن حامل ه ــی از ارزان ب ــه ناش ــت ک ــه اس بی روی
ــاز و ...  ــوع ساخت وس ــردم، ن ــی م ــار مصرف ــرژی، رفت ان

اســت.
وی بــا یــادآوری اینکــه در آذرمــاه ســال گذشــته به طــور 
ــار  ــب گاز در روز در اختی ــون مترمکع ــط 82 میلی متوس
ــدار  ــن مق ــه ای ــت ک ــرار می گرف ــی ق نیروگاه هــای حرارت
امســال بــا رشــد 63 درصــدی بــه 133.5 میلیــون 
مترمکعــب در روز رســیده اســت، اظهــار کــرد: همچنیــن 
در بــازه زمانــی اول دی مــاه تــا 11 دی مــاه 95.4 میلیــون 
ــرار  ــی ق ــای حرارت ــار نیروگاه ه ــب گاز در اختی مترمکع
ــال  ــابه پارس ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــت ک ــه اس گرفت
44.8 درصــد رشــد داشــته اســت. مقــدار گازی کــه ســال 
ــرار گرفــت،  ــی ق ــار نیروگاه هــای حرارت گذشــته در اختی

ــوده اســت. 66 میلیــون مترمکعــب ب
بــه  تحویلــی  گاز  متوســط  نفــت  وزیــر  معــاون 
تــا 11  آذرمــاه  ابتــدای  از  را  نیروگاه هــای حرارتــی 
دی مــاه ســال گذشــته، 77.6 میلیــون مترمکعــب در روز 
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن مقــدار امســال بــا رشــد 58.8 
ــیده  ــب در روز رس ــون مترمکع ــه 123.3 میلی ــد ب درص

ــت. ــی اس ــل قبول ــاخص و قاب ــار ش ــه آم ک

رشد ۱۰ درصدی مصرف 
خبر خوبی نیست
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۱۰ شـماره چهار / دی ماه هـزار و چهـارصـد

ــه  ــالیانه کنفرانس»لول ــت س ــارکت در مدیری ــور و مش حض
ــش  ــی بخ ــکالت اصل ــت و گاز« و مش ــال نف ــوط انتق و خط
ــه از  ــناد مناقص ــای اس ــا »چالش ه ــه ب ــی در رابط خصوص
یکســو و نحــوه برگــزاری مناقصــات از ســوی دیگــر« نگارنــده 
را بــر آن داشــت تــا گفته هایــی از زوایــای مختلــف در 
ــده از  ــب ارائه ش ــت مطال ــم. جذابی ــته باش ــاب داش ــن ب ای
ــه مشــکالت موضــوع  ــگاه چندجانبــه ب ــا ن ــده ب طــرف نگارن
ــرای بخــش خصوصــی و حتــی دولتــی، عامــل  موردبحــث ب
ــا  ــه ب ــن مقال ــد. ای ــر گردی ــی حاض ــه تقدیم ــگارش مقال ن
ــان دســتی خطــوط  ــای می ــر روی طــرح / پروژه ه ــز ب تمرک
 )Large Bore( ــاال ــر ب ــا قط ــری ب ــال سراس ــه و انتق لول
ــت  ــه در صنع ــن مرقوم ــب ای ــده مطال ــن عم ــد، لیک می باش

ــد. ــترش می باش ــط و گس ــل بس ــت قاب نف
در ایــن نوشــتار کوتــاه، نگاهــی خواهیــم داشــت بــه مقولــه 
ــروژه،  ــه و واگــذاری طــرح / پ ــد تهی ــی فرآین بررســی اجمال
ــق  ــا منطب ــف اســناد مناقصــه، مراحــل طــرح / پروژه ه تعری
ــت  ــای صنع ــا و پروژه ه ــی طرح ه ــی و اجرای ــام فن ــر »نظ ب
و  مناقصــه  اســناد  موضــوع »کیفیــت  نهایتــاً  و  نفــت« 
ــی  ــور اصل ــه مح ــه های آن« ک ــود و ریش ــای موج چالش ه
بحــث می باشــد. بــا عنایــت بــه تغییــر روش واگــذاری طــرح 
ــب  ــاختمان و نص ــه عاملِی س ــنتِی س ــدل س ــا از م / پروژه ه
)C(، بــه روش دوعاملــی )EPC( در عمــده پروژه هــای 
ــرح  ــر ط ــه ب ــن مرقوم ــز ای ــر، تمرک ــه اخی ــه دو ده مطروح
ــه  ــم ک ــد می نمای ــود. تأکی ــد ب ــای )EPC( خواه / پروژه ه
نگارنــده به هیچ وجــه قصــد ورود بــه بحــث چالش هــای 
ــدف  ــدارد و ه ــات را ن ــط مناقص ــتی و ضواب ــن باالدس قوانی
اصلــی مقالــه تقدیمــی، نــگاه بــه حــوزه چالش هــای عوامــل 
برگزارکننــده و تهیه کننــده اســناد و محتــوی آن هــا بــا 
 Basic( نــگاه بــه مرحلــه اجرایــی و خصوصــاً طراحــی پایــه

می باشــد.  )Design

1( مبانی مرتبط با بحث
1-1. دســتورالعمل تهیــه اطاعــات و مــدارک طــرح / 
پــروژه، رونــد برگــزاری، طبقه بنــدی انــواع مناقصات 
ــر  ــق ب ــزاء آن منطب ــه و اج ــناد مناقص ــف اس و تعری
بخش نامه هــا و آیین نامه هــای ســازمان مدیریــت 

ــور ــزی کش و برنامه ری
 اطالعــات و مدارکــی کــه بــرای انجــام کار بــه روش دوعاملی 
)EPC( موردنیــاز اســت، ازنظــر نــوع و محتــوا، تحــت 
ــه و  ــت. دامن ــده اس ــه انجام ش ــات اولی ــه مطالع ــر دامن تأثی
عمــق مطالعــات اولیــه از طرحــی بــه طــرح دیگــر متفــاوت 
خواهــد بــود، امــا می تــوان محورهــای کلــی را تعییــن نمــود 
ــت،  ــاز اس ــا موردنی ــل آن ه ــرای تکمی ــه ب ــدودی را ک و ح
ــرح /  ــدارک ط ــات و م ــی، اطالع ــرد. به طورکل ــخص ک مش
ــکاران قــرار داده  پــروژه طــی دو مجموعــه، در اختیــار پیمان

می شــود:
الف( درخواست ارزیابی )کیفی(

 )RFQ( Request For Qualification
ــی  ــه ارزیاب ــوت ب ــه فراخــوان نخســت و دع شــامل دو مرحل
 )Long List( تــوان اجــرای کار بــر اســاس فهرســت بلنــد
و نهایتــاً تهیــه فهرســت کوتــاه )Short List( از بیــن 

پیمانــکاران منتخــب ارزیابی شــده
ب( درخواست پیشنهاد )فنی و مالی(

 )RFP( Request for Proposal
 Short( ــاه ــت کوت ــب فهرس ــکاران منتخ ــوت از پیمان دع
فنــی،  ابعــاد  پیشــنهاد، حــاوی  ارائــه  به منظــور   )List
ــد  ــه« می باش ــناد مناقص ــاس »اس ــر اس ــی ب ــی و مال مدیریت
ــه آن پرداختــه  کــه به عنــوان محــور اصلــی ایــن مرقومــه، ب
خواهــد شــد. نگارنــده بــه جهــت اختصــار، از ورود بــه 
ــدی مناقصــات  ــزاری و طبقه بن ــد برگ بحــث گســترده فرآین

بســنده  ذیــل  تصاویــر  ارائــه  بــه  و  نمــوده  خــودداری 
یــد: می نما

مقالــه پیــش رو بــه جهــت شناســایی 
راســتی  روشن ســازی،  چالش هــا، 
ــه و  ــتای بهین ــن در راس ــی و همچنی آزمای
شفاف ســازی اســناد مناقصــه به منظــور 
بــه حداقــل رســاندن اختافــات قــراردادی 
کارفرمایــان، مشــاوران و پیمانــکاران در 
دوره ی اجرایــی پروژه هاســت کــه در دو 
ــعه« در  ــت و توس ــه »نف ــش در خبرنام بخ
اختیــار خواننــدگان محتــرم قــرار می گیــرد.

واکاوی چالش های اسناد واکاوی چالش های اسناد 
مناقصه و راهکارهای آنمناقصه و راهکارهای آن

تصویر 1( طبقه بندی انواع مناقصات

تصویر 2( فرآیند تهیه پیشنهاد و واگذاری آن

ــت  ــت نف ــای صنع ــا و پروژه ه ــل طرح ه 1-2. مراح
بــر اســاس نظــام فنــی و اجرایــی

بــر اســاس کتابچــه نظــام فنــی و اجرایــی طرح هــا و 
ــا  ــد 2 مراحــل طرح ه ــاده 4 بن ــت، م ــای صنعــت نف پروژه ه
ــای پایین دســتی،  ــرای پروژه ه ــت ب ــت نف ــای صنع و پروژه ه
ــه  ــت تهی ــت. جه ــده اس ــف گردی ــزا تعری ــه مج 10 مرحل
 )EPC( ــی ــه روش دوعامل اســناد مناقصــه در پروژه هــای ب
ــام  ــزا، انج ــل و مج ــور کام ــه اول به ط ــت 5 مرحل می بایس
پذیــرد. در یــک نــگاه مراحــل فــوق االشــاره به قــرار تصویــر 
ذیــل می باشــد. توضیــح آنکــه در پروژه هــای موردبحــث ایــن 
مرقومــه، عمــاًل مرحلــه »FEED« حــذف و یــا بــه عبارتــی 
در مرحلــه طراحــی پایــه )Basic Design( مســتتر و یــا 
 EPC ادغــام گردیــده و آخریــن مرحلــه پیــش از مناقصــه

ــد. ــه Basic Design می باش ــان مرحل هم

تصویر 3( مراحل طرح ها و پروژه های صنعت 
نفت در پروژه های پایین دستی
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ــث  ــه بح ــه و ورود ب ــی مطروح ــدی مبان 2(جمع بن
ــا ــی چالش ه اصل

ــف »اســناد مناقصــه« چنیــن اســتنباط  ــه تعری ــگاه ب ــا ن *ب
ــام کار  ــرای انج ــه ب ــی ک ــات و مدارک ــه اطالع ــود ک می ش
ــوع  ــر ن ــت، ازنظ ــاز اس ــی )EPC( موردنی ــه روش دوعامل ب
ــه  ــات اولی ــق مطالع ــه و عم ــر دامن ــت تأثی ــوا، تح و محت
انجام شــده اســت و دامنــه و عمــق مطالعــات اولیــه از 

ــود. ــد ب ــاوت خواه ــر، متف ــرح دیگ ــه ط ــی ب طرح
ــزاء  ــات و اج ــه اطالع ــد ک ــتنباط ش ــن اس ــی چنی *از طرف
اصلــی »اســناد مناقصــه« بنــا بــه مراحــل منــدرج در »مــاده 
4 نظــام فنــی و اجرایــی طرح هــا و پروژه هــای صنعــت 
ــتخراج  ــه« اس ــی پای ــه »مهندس ــخصاً از مرحل ــت« مش نف
می گــردد کــه خــود برآینــد مراحــل پیشــین بــوده و 
ــه  ــامل مرحل ــال ش ــه انتق ــوط لول ــای خط ــی در پروژه ه حت

ــردد. ــز می گ ــه نی ــی یکپارچ مهندس
ــا و  ــه راهنماه ــی اســناد مناقصــه از کلی *در چارچــوب اصل
ــره ای  ــز و نق ــای زرد، قرم ــه: کتاب ه ــود، ازجمل ــع موج مناب

و ســاخت،  قــرارداد همســان طــرح   ،FIDIC فیدیــک 
برنامه وبودجــه،  ســازمان  راهنماهــای  و  آیین نامه هــا 
ــی -  ــه مشــارکت عموم ــی از چارچــوب موافقت نام بخش های
 PPP / Public-Private Partnership( خصوصــی
Agreement Template( و خصوصــاً در پروژه هــای 
اصلــی  اجــزاء  و  بخش هــا  از  انتقــال،  و  لولــه  خطــوط 
»پیمان هــای مهندســی، تأمیــن کاال و تجهیــزات، ســاختمان 
ــرای کارهــای صنعتــی،  ــوأم )EPC( ب و نصــب به صــورت ت
موضــوع نشــریه 5490 ســازمان برنامه وبودجــه کشــور« 

اســتفاده می گــردد.
بنابرایــن، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه فــارغ 
از اشــکاالت، ابهامــات و تناقضــات مربــوط بــه 
قوانیــن باالســری، ازجملــه قانــون مناقصــات، 
راهنماهــای  و  آیین نامه هــا  دســتورالعمل ها، 
ــی  ــی / کیف ــای کم ــه چالش ه ــه، ریش برنامه وبودج
ــاختار  ــه و س ــی پای ــه مهندس ــات در مرحل مناقص
ــراه  ــاوران هم ــزار و مش ــه گ ــتگاه های مناقص دس

می باشــد. آنــان 

تصویر 4( بخش های اصلی اسناد مناقصه بر اساس نشریه 5490 سازمان برنامه وبودجه کشور

در شماره بعدی خبرنامه»نفت و توسعه« در ادامه مقاله بخشی از راهکارهای مرتبط جهت به 
حداقل رساندن اسناد مناقصه در پروژه های EPC را می توانید بخوانید.

فـرزاد کـرمانی
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر مسئول

ــان  ــا بی ــا هیئــت ترکمنســتان ب ــدار ب ــر نفــت در دی وزی
اینکــه زیرســاخت کافــی بــرای واردات و ســوآپ گاز 
وجــود دارد، گفــت: بــرای انتقــال 40 میلیــون مترمکعــب 
ــال  ــب در س ــارد مترمکع ــا 15 میلی ــا 10 ت گاز در روز ی

ــم. ــی داری آمادگ
بــه گــزارش نفــت و توســعه، جــواد اوجــی بــا اشــاره بــه 
نتایــج خــوب ایــن دیــدار گفــت: امــروز بــا ســردار بــردی 
ــه وزرای ترکمنســتان و  ــس کابین ــاون رئی محمــدف، مع
رشــید مــردوف، معــاون رئیــس کابینــه وزرا و وزیــر امــور 
خارجــه ترکمنســتان، در حوزه هــای مختلــف مرتبــط بــا 

ــی داشــتیم. ــرژی گفت وگوهــای خوب ان
گاز  ســوآپ  شــدن  عملیاتــی  تشــریح  ضمــن  وی 
بــه کشــور  ایــران  از مســیر خــاک  از ترکمنســتان 
آذربایجــان از ابتــدای مــاه ژانویــه ســال جــاری میــالدی 
گفــت: همــکاران مــا کــه در ایســتگاه میترینــگ منطقــه 
ســرخس ترکمنســتان مســتقر هســتند بــر اجــرای 
ــب در روز  ــون مترمکع ــا 5 میلی ــروع 4 ت ــا ش ــوآپ ب س
یــا بــه عبارتــی 1.5 تــا 2 میلیــارد متــر مکعــب  در ســال 

ــد. ــارت دارن نظ
ــان  ــوی کارشناس ــناد از س ــن اس ــت: ای ــت گف ــر نف وزی
بــرادر،  و  دوســت  کشــور  کارشناســان  و  ایرانــی 
ترکمنســتان، تهیــه شــده اســت و مربــوط بــه حوزه هــای 
نفــت و گاز می شــود کــه دو طــرف ظرفیــت خوبــی 

بــرای همــکاری در ایــن زمینه هــا دارنــد.
اوجــی افــزود: در قراردادهایــی کــه امضــا می شــود، بــرای 
ــا  ــرارداد گازی و نیــز بحــث افزایــش ســوآپ ب احیــای ق

ــن در  ــم، همچنی ــز می کنی ــایه تمرک ــورهای همس کش
ــادل  ــی و تب ــای نفت ــر فرآورده ه ــرژی، تهات ــای ان حوزه ه
خدمــات فنــی - مهندســی مذاکــرات خوبــی انجــام شــد.
ــرژی  ــارت ان ــهم تج ــش س ــرای افزای ــز ب ــر تمرک وی ب
تأکیــد کــرد و گفــت: بیشــتر تمرکــز در اســناد پیــش رو، 
افزایــش ســهم تجــارت انــرژی در بعــد گاز، فرآورده هــای 

ــی و محصــوالت پتروشــیمی اســت. نفت
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه زیرســاخت کافــی تــا ظرفیــت 
روزانــه 40 میلیــون مترمکعــب گاز برای واردات و ســوآپ 
گاز از ترکمنســتان وجــود دارد، تصریــح کــرد: امــروز بــه 
ــی  ــه آمادگ ــم ک ــالم کردی ــرادر اع ــت و ب ــور دوس کش
واردات و ســوآپ گاز بــا کشــورهای همســایه تــا 40 
ــا 15  ــی 10 ت ــه عبارت ــا ب ــب در روز ی ــون مترمکع میلی

ــم. ــاالنه را داری ــب س میلیاردمکع
ــرای  ــت ب ــیزدهم و وزارت نف ــت س ــزم دول ــی  از ع اوج
توســعه روابــط بین المللــی یــاد کــرد و گفــت: ان شــاءاهلل 
بــا توجــه بــه عــزم و اراده ای کــه در وزارت نفــت ایــران و 
وزارت انــرژی ترکمنســتان وجــود دارد، بتوانیــم باالتریــن 
میــزان روابــط را بــا کشــور ترکمنســتان به ویــژه در 

ــرژی داشــته باشــیم. حــوزه ان
رشــید مــردوف - وزیــر امــور خارجــه ترکمنســتان هــم 
ــای حــوزه  ــه گذشــته خــوب همکاری ه ــاره ب ضمــن اش
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــران گف ــا ای ــور ب ــن کش ــرژی ای ان
پتانســیل و زیرســاخت های موجــود، عــزم و اراده قاطــع 
ــرای ایــن  ــرای توســعه همکاری هــا داریــم و آمادگــی ب ب

ــود دارد. ــوع وج موض
ــراز خرســندی از انجــام مذاکــرات ســازنده  وی ضمــن اب
گفــت: امــروز مذاکــرات شــفاف و خوبــی دربــاره قــرارداد 
ــد  ــتان منعق ــتقالل ترکمنس ــال های اس ــه در س گازی ک

ــده داشــتیم. ــای آین ــن همکاری ه ــود؛ همچنی شــده ب
ــتان و  ــکاری گازی ترکمنس ــه هم ــریح تجرب وی در تش
ایــران گفــت: مــا تجربــه خوبــی بــرای انتقــال گاز طبیعی 
بــه ایــران کــه از ســال 1997 آغــاز شــده اســت، داشــتیم 

و گاز طبیعــی از ســه مســیر بــه ایــران صــادر می شــد.
وزیــر امــور خارجــه ترکمنســتان بــا بیــان اینکــه تجربیات 
خــوب و مثبتــی در همــکاری بــا ایــران داشــته ایم، گفــت: 
ــه پتانســیل ها و زیرســاخت هایی کــه وجــود  ــا توجــه ب ب
دارد، عــزم و اراده قاطعــی بــرای توســعه همکاری هــا 
داریــم و آمادگــی الزم از ســوی ترکمنســتان بــرای ایــن 

منظــور وجــود دارد.

آمادگی ایران 
برای سوآپ 

روزانه 4۰ میلیون 
مترمکعب گاز

ادامه از صفحه قبل
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ــاد  ــل از آن در اقتص ــای حاص ــت و درآمده ــش نف نق
بیــش از هفتادســاله اخیــر ایــران بــر هیچ کســی 
پوشــیده نیســت و نخواهــد بــود. در ســال جــاری کــه 
چنــد ماهــی بیشــتر بــه پایــان آن باقــی نمانــده اســت 
ــور  ــی به ط ــای نفت ــت و فرآورده ه ــادرات نف ــد ص رش
ــی  ــش قابل توجه ــتقیم از افزای ــا غیرمس ــتقیم و ی مس
برخــوردار بــوده و درمجمــوع متوســط ارزش واحدهــای 
غیرنفتــی(  و  نفتــی  از  )اعــم  صادراتــی  کاالهــای 
ــوب  ــه مطل ــه به هیچ وج ــد ک ــوده، هرچن ــی ب افزایش
نیســت. رشــد 21 درصــدی واردات در ســال 1400 
ــای  ــان تهدیده ــی همچن ــت، ول ــش روی ماس ــم پی ه
ــرق  ــی ب ــال قطع ــور مث ــت. به ط ــدی اس ــادی ج اقتص
ــه 17 درصــد موجــب  ــک ب در تابســتان گذشــته نزدی
ــی  ــزرگ صنعت ــای ب ــد واحده ــط تولی ــش متوس کاه
شــده اســت. البتــه هنوز هــم گــزارش دقیقی در دســت 
نداریــم تــا بدانیــم چــرا تــا ایــن حــد قطعــی بــرق در 
تابســتان امســال بــه وجــود آمــده اســت. قطعــاً »اگــر 
تابســتان را بــدون قطعــی بــرق ســپری می کردیــم، االن 
ــای  ــم. حســب آماره ــه می کردی ــری را تجرب رشــد بهت
منتشــره، بســیاری از واحدهــای تولیــدی کوچــک 
ــک  ــودی نزدی ــه ناب ــای تابســتان ب ــا قطعی ه ــاًل« ب عم

ــر چیســت؟ ــس تدبی ــدند. پ ش
ــز  ــادی و نی ــردم ع ــم م ــش مه ــن پرس ــه ای ــد ب بای
بســیاری از ســرمایه گذاران پاســخ داد کــه منابــع 
ــه  ــی چ ــای نفت ــت و فرآورده ه ــروش نف ــل از ف حاص

تأثیــری در سرنوشــت فعالیتــی و کاری آن هــا می گذارد؟ 
بایــد هــراز چنــد گاهــی بــه منابــع درآمــدی حاصــل از 
فرآینــد اقتصــادی در کشــور تعمقــی داشــته باشــیم تــا 
بــه مــردم پاســخگو باشــیم و یــا تدبیــر را بــرای آینــده 
ارائــه کنیــم تــا از ایــن رهگــذر رویکردهــا را مشــخص و 
ــه  ــم ک ــی می دانی ــازیم. به خوب ــان س ــا را نمای برنامه ه
امــروز مــا فــردای مــا را خواهــد ســاخت. انتظــار معجــزه 
نبایــد داشــت، امــا به طورکلــی وضعیــت اقتصــاد نفتــی 
ــل  ــی حداق ــا پیش بین ــش رو ب ــال پی ــه در س ــران ک ای
1.2 میلیــون بشــکه ای در روز جایــگاه جدیــد و جــدی 
ــا  ــم ب ــد بدانی ــد داد بای ــاص خواه ــود اختص ــه خ را ب
ــده  ــی کشــور، آین ــروز مســئوالن اجرای ــای ام تصمیم ه

را چگونــه پیش بینــی و یــا رصــد کنیــم؟ چراکــه عــدد 
ــا  ــم ســازی م ــت تصمی ــا به طــور نســبی وضعی و رقم ه
در اقتصــاد را نشــان می دهــد و یــا خواهــد داد. خبــرگان 
ــردا  ــد ف ــد بدانی ــر می خواهی ــد اگ ــادی می گوین اقتص
چــه خواهــد شــد بــه امــروز نــگاه کنیــد. چراکــه امــروز 
ــر  ــال حاض ــاخت. در ح ــد س ــا را خواه ــردای م ــا ف م
رونــد ســرمایه گذاری ناخالــص هــم در چنــد ســال 
ــت  ــد گف ــر بای ــت. به بیان دیگ ــوده اس ــی ب ــر کاهش اخی
ــختی را در  ــه اول راه س ــه خان ــتن ب ــرای برگش ــه ب ک

ــی  ــم. به طورکل ــرو داری ــص پیش ــرمایه گذاری ناخال س
ســرمایه گذاری  ســهم  بــه  مربــوط  نمودارهــای 
ماشــین آالت از کل ســرمایه گذاری ها امیدوارکننــده 
نیســت. هرچنــد بــه مــدد درآمدهــای نفتــی اخیــر این 
ــه 30 درصــد  ــدد آن ب ــر شــده و ع ــی بهت ــت کم حال
ــاختمان  ــرمایه گذاری ها، س ــن س ــت. در ای ــیده اس رس
هــم میــزان ارزش افــزوده بودنــش را تــا 40 درصــد در 
مقایســه بــا ســال 1390 ازدســت داده اســت. از طرفــی 
عــدد مربــوط بــه رشــد تولیــد ناخالــص ملــی )یعنــی 
ــات  ــه خدم ــا ارائ ــد کاال ی ــه از تولی ــی ک ارزش کل پول
بــه دســت می آیــد( هنــوز امیدوارکننــده نیســت. 
تولیــد ناخالــص ملــی در ســال های 1397 و 1398 

منفــی بــوده و ســال 1399 هــم وضــع مناســب نبــوده 
و امســال هــم در ادامــه همــان شــرایط قبلــی هســتیم 
کــه مشــخص نیســت بــا تغییــرات درآمــدی در نفــت و 
ــی  ــاد مل ــت اقتص ــر در هدای ــی، تدبی ــای نفت فرآورده ه
ایــران چگونــه اســت؟ اگــر رشــد درآمدهــای مســتقیم 
ــه کشــور در بحــران  ــر ک ــاله اخی ــی در طــی سه س نفت
تحریم هــا بســر بــرده افزایشــی بــوده اســت پــس رونــد 
ــادی  ــای اقتص ــت تدبیره ــی در هدای ــی و عملیات اجرای
ــر  ــرروز فرات ــورم ه ــه ت ــرده ک چــه مســیری را طــی ک

ــرای مهــار کــردن  ــه ای ب ــچ روزن از قبــل مــی رود و هی
ــان  ــی از کارشناس ــدارد. گروه ــود ن ــف آن وج ــا توق ی
ــر شــده،  ــه ســال 1400 وضــع کمــی بهت ــد ک معتقدن
امــا آنچــه در گزارش هــای تحلیلــی نمایــان اســت 
ارائــه خدمــات یــا تولیــد پســرفت می کنــد. بــه همیــن 
میــزان، شــاخص درآمــد و تولیــد ســرانه ایرانیــان 
هــم کاهــش پیداکــرده اســت. بــد نیســت بدانیــد کــه 
ــه  ــی قابل توج ــی و غیرنفت ــادرات نفت ــد ص ــال رش امس
ــوب نیســت. رشــد  ــی به هیچ وجــه مطل ــوده اســت ول ب
ــش روی  ــم پی ــال 1400 ه 21 درصــدی واردات در س
ــای اقتصــادی جــدی  ــان تهدیده ــی همچن ماســت، ول
اســت. مثــاًل« قطعــی بــرق در تابســتان امســال موجــب 

ــی  ــزرگ صنعت ــای ب ــد واحده ــط تولی ــش متوس کاه
ــع و  ــرورت دارد مناب ــاط ض ــن ارتب ــت. در ای ــده اس ش
درآمدهــای حاصــل از نفــت و فرآورده هــای نفتــی 
کــه در ســال جــاری به طــور غیــر آشــکار ارقــام 
قابل توجهــی را بــرای کشــور دســت آورد داشــته اســت 
شــود.  حرفــه ای  هدایــت  و  اطالع رســانی  می بایــد 
ــمی  ــای غیررس ــده گزارش ه ــش نگران کنن ــه بخ چراک
ــرایط  ــی از ش ــدم آگاه ــن ع ــد ضم ــادی می توان اقتص

ــد ــه بع ــه در صفح اقتصــادی،  ادام

مقالــه پیــش رو در پاســخ 
ــه  ــم ک ــش مه ــن پرس ــه ای ب
از فــروش  منابــع حاصــل 
ــی  ــای نفت ــت و فراورده ه نف
ــت  ــری در سرنوش ــه تأثی چ
آن هــا  کاری  و  فعالیتــی 
ــش در  ــذارد را در دو بخ می گ
ــعه«  ــت و توس ــه نف »خبرنام

بخوانیــد. می توانیــد 

نفت و معمای نفت و معمای 
تدبیرهای اقتصادیتدبیرهای اقتصادی

قسمت اول

به قلم  دکتر رضا پدیدار
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مســیر گمراه کننــده و یــا آســیب پذیری را بــرای کشــور 
ــرمایه  ــال س ــه انتق ــن زمین ــد. در ای ــازی کن فراهم س
توســط خانــواده مهاجــران ایرانــی بــه کشــورهای دیگــر 
ــری اقتصــادی در کشــور  ــانه ای از بی تدبی ــد نش می توان
ــد  ــای تائی ــر اســاس گزارش ه ــال و ب باشــد. به طــور مث
شــده مقامــات پولــی و بانکی کشــور، در یک بــازه زمانی 
10 ســاله از ســال 1387 تــا 1397 حــدود پنــج میلیارد 
دالر از ســرمایه ایرانی هــا بــه ترکیــه هدایت شــده و 
ایــن عــدد بــرای اروپــا در بــازه زمانــی 8 ســاله یعنــی از 
ــوده  ــارد دالر ب ــا 2018 حــدود 30 میلی ســال 2010 ت
ــن 8  ــا در ای ــن دارایی ه اســت. متأســفانه حجــم کل ای
ــرآورد  ــارد دالر ب ــدود 62 میلی ــر ح ــاله اخی ــا 10 س ت
ــت  ــه مملک ــی از بودج ــش از نیم ــی بی ــود. یعن می ش
در ســال 1400 در ایــن 10 ســال اخیــر از کشــور 
ــن شــرایط نگرانی هــای  ــداوم ای خارج شــده اســت. در ت
دارد  وجــود  اقتصــادی  بی تدبیری هــای  از  دیگــری 
ــی را پیــش  ــازار چالش های کــه انبســاط نقدینگــی در ب
روی ا اقتصــاد ملــی ایــران حاصــل آورده اســت. نســبت 
ــه  ــی ب ــت. یعن ــور باالس ــد در کش ــه تولی ــی ب نقدینگ
ــازار وجــود دارد تولیــد صــورت  نســبت پولــی کــه در ب
نمی گیــرد. مهاجــرت ســرمایه ها و ســرمایه گذاری در 
ــم  ــر ه ــورهای دیگ ــاختمان در کش ــن و س ــه زمی زمین
ــردم  ــرمایه گذاری م ــد. س ــمار می آی ــد بش ــک تهدی ی
ــی نمی شــود.  ــوب ارزیاب ــم مطل ــا ه ــز ارزه ــازار رم در ب
ــط  ــم توس ــردم ه ــداز دالری )ارزی( م ــی پس ان از طرف
ــن  ــازار داخلــی مضــر اســت. در ای ــرای ب کارشناســان ب
رابطــه و بــا توجــه بــه گســترش رو بــه تزایــد نقدینگــی 
ســرگردان در بیــن مــردم محدودیت هــا در ضوابــط 
ــن  ــر از ای ــی دیگ ــویی یک ــی و پول ش ــردش نقدینگ گ
همه چیــز  ماســت.  بــازار  روی  پیــش  چالش هــای 
صــرف قوانیــن پول شــویی نیســت، ولــی نمی تــوان 
ادعــا کــرد چالــش برخــورد مــا بــا ایــن پدیــده و انفعــال 
مــا ضــرری بــه حــال وضعیــت اقتصــادی مــا نــدارد. اگــر 
ــای  ــم باقیمت ه ــا بتوانی ــرود و م ــر ب ــت باالت قیمــت نف

باالتــر و مناســب تری کاالهــای غیرنفتــی خــود را صــادر 
ــم.  ــی کرده ای ــا را خنث ــن چالش ه ــدی ای ــا ح ــم ت کنی
نیــز معمــای  و  نــکات پیش گفتــه  بــه  توجــه  بــا 
ــه  ــان، بودج ــور، کارشناس ــادی در کش ــای اقتص تدبیره
ــد.  ــف کرده ان ــکل آفرین توصی ــم مش ــال 1400 را ه س
آن هــا کســری بودجــه 50 درصــدی را پیش بینــی 
ــه بودجــه ســال  ــا توجــه ب ــا ب ــه نظــر آن ه ــد. ب کرده ان
ــرخ  ــورم در ن ــداری ت ــداری درآمدهــا و پای جــاری، ناپای
ــر  ــه نظ ــت. ب ــده اس ــدی نگران کنن ــل 40 درص حداق
آنــان افزایــش نــرخ بازدهــی اوراق تــا 27 درصــد 
ــترده ای از  ــی گس ــه نگران ــت، چراک ــوب اس ــم نامطل ه
ــد.  ــم آوری می کن ــازار فراه ــی را در ب ــاط نقدینگ انبس
ــص بودجــه و  ــوع تخصی ــر ن ــا ه پرســش اینجاســت آی
ــت  ــای اقتصــادی دول ــه راهبرده ــا ب بودجه نویســی تنه
بســتگی دارد؟ ایــن امــکان نــدارد کــه در بودجه نویســی 
هــم شــرایط بحرانــی چرخــه اقتصــادی را در نظــر 
بگیرنــد. به هرحــال راســتی آزمایــی بــرای عبــور از ایــن 

ــد. ــب می نمای ــری را طل ــه تدبی ــا چ بحران ه

ــل  ــح عوام ــرح و توضی ــه ش ــه ب ــه مقال ادام
چندالیــه اقتصــادی و سیاســی توســط 
»تــری لیــن کارل« دانــش آموختــه دکتــری 
دانشــگاه اســتنفورد در خصــوص نفــت 
و تدبیرهــای اقتصــادی پرداختــه اســت 
ــت و  ــه نف ــدی »خبرنام ــماره بع ــه در ش ک

ــود. ــم نم ــاره خواهی ــه آن اش ــعه« ب توس

ــو  ــت: عض ــق عضوی ــی و ح ــث مال * مبح
پرداخــت  بــا   APEC انجمــن  محتــرم 
ــت و ســفارش آگهــی،  ــع حــق عضوی به موق
ــد. ــاری بفرمائی ــود را ی ــی خ ــن صنف انجم

ــه تابــش  ــا احــداث خــط لول معــاون وزیــر نفــت گفــت: ب
و بــا کاهــش هزینــه حمــل و نقــل، صرفه جویــی 12 

ــد.   ــد ش ــق خواه ــی در روز محق ــارد تومان میلی
بــه گــزارش خبرنــگار نفــت و توســعه، »جلیــل ســاالری« 
در مراســم امضــای تفاهــم نامــه خــط لولــه رفســنجان بــه 
مشــهد )موســوم بــه خــط لولــه تابــش( بــا حضــور وزیــر 
نفــت و وزیــر اقتصــاد، افــزود: همــه خطــوط فرآورده هــای 
نفتــی بــه ری ختــم و اگــر در ایــن منطقــه اتفاقــی بیفتــد 
ــه  ــالل مواج ــا اخت ــور ب ــمال کش ــانی در ش ــوخت رس س

می شــود.  
ــور  ــمالی کش ــق ش ــر، مناط ــوی دیگ ــه داد: از س وی ادام
حــدود 45 درصــد فــراورده کشــور را مصــرف مــی کنــد. 
ــر  ــون لیت ــهد 20 میلی ــاری و مش ــه س ــه ری ب ــط لول خ
فــراورده را منتقــل مــی کنــد کــه 6 میلیــون لیتــر آن در 

ــد.   ــهد می رس ــه مش ــه ب ــده و بقی ــت ش ــیر برداش مس
ــت  ــش مدیری ــه تاب ــط لول ــا خ ــرد: ب ــد ک ــاالری تاکی س
بحــران اتفــاق می افتــد، همچنیــن بحــث قاچــاق فــراورده 
ــع  ــز رف ــران نی ــن بح ــده و ای ــرل ش ــیر کنت ــن مس در ای

ــد شــد.   خواه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف فراورده هــای آن منطقــه 
حــدود 15 میلیــون لیتــر اســت و یک هــزار دســتگاه 
ــد،  ــا می کن ــه ج ــا ب ــراورده را ج ــزان ف ــن می ــش ای نفتک
گفــت: 450 نفتکــش نیــز بــرای صــادرات تــردد می کننــد 
کــه روزانــه هفــت میلیــارد تومــان هزینــه مصرف ســوخت 

اســت.  

مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای 
ــه و  ــط لول ــا خ ــراورده ب ــال ف ــاوت انتق ــزود: تف ــی اف نفت
ــه یــک اســت و ســه میلیــارد تومــان اینجــا  نفتکــش 9 ب

صرفه جویــی اتفــاق می افتــد.  
وی اضافه کــرد: در مجمــوع و بــا کاهــش هزینه هــا و 
ــادل 73  ــان مع ــارد توم ــه 12 میلی ــال، روزان ــیر انتق مس
میلیــون یــورو در 180 روز صرفــه جویــی اتفــاق می افتــد.   
ــد  ــن طــرح از محــل بن ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی ســاالری ب
»ق« و »مــاده 12« اجــرا خواهــد شــد، گفــت: خــط لولــه 
ــرژی، کنتــرل قاچــاق و توســعه  ــش از نظــر امنیــت ان تاب
ــد  ــن خواه ــرقی نقش آفری ــایگان ش ــه همس ــادرات ب ص

بــود.  
ــه  بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول، ظرفیــت ایــن خــط لول

ــر در روز اســت.   ــون لیت 24 میلی
وی افــزود: در حــوزه تکمیــل زنجیــره ارزش و بحــث 
پتروپاالیشــگاه ها، عمــده تکمیــل زنجیــره پتروشــیمی 
ــد ماننــد  ــه می توان ــن خــط لول ــع اســت و ای خــوراک مای
خــط لولــه اتیلــن غــرب بــه توســعه صنایــع پاییــن دســتی 

ــد. در شــرق کشــور کمــک کن
ــی از  ــای نفت ــال فرآورده ه ــه انتق ــط لول ــداث خ ــا اح ب
ــن  ــون تامی ــی چ ــدس، اهداف ــهد مق ــا مش ــنجان ت رفس
پایــدار ســوخت مــورد نیــاز شــرق و شــمال شــرق کشــور 
)اســتان های خراســان جنوبــی، رضــوی و شــمالی(، کوتــاه 
شــدن مســیر انتقــال فــرآورده، کاهــش مصــرف ســوخت 
و کاهــش هزینه هــای حمــل، تســهیل صــادرات فــرآورده 
بــه کشــورهای همجــوار، اســتفاده از خــط لولــه بــه عنــوان 
جایگزیــن حمــل و نقــل جــاده ای و ایجــاد کریــدور انتقــال 
ــق  ــرق محق ــمال ش ــوب- ش ــرق و جن ــمال ش شمال-ش

خواهــد شــد.  
برپایــه ایــن گــزارش، ظرفیــت انتقــال فرآورده هــای 
نفتــی در ایــن خــط لولــه 150 هــزار بشــکه در روز اســت و 
مســیر احــداث خــط لولــه از رفســنجان تــا مشــهد مقــدس 
نیــز از ســه اســتان کرمــان، خراســان جنوبــی و خراســان 

رضــوی بــه طــول 948 کیلومتــر عبــور خواهــد کــرد.  
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن طــرح، احــداث 

2 تلمبــه خانــه و ســه پایانــه نیــز تعریــف شــده اســت.  
ــرمایه گذاری در  ــه س ــرآورد اولی ــزان ب ــت، می ــی اس گفتن

ــورو اســت.   ایــن طــرح 372 میلیــون ی

صرفه جویی 
روزانه ۱2 میلیارد 
تومانی با ساخت 
خط لوله »تابش« 

معاون وزیر نفت خبر داد:
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با سام و عرض ادب خدمت کلیه سروران،
ــرای  ــنهادی ب ــی، پیش ــای اجرای ــل پروژه ه ــف کام ــادی موجــود و توق ــران اقتص ــه بح ــه ب ــا توج ب
ــی  ــوی تعطیل ــه جل ــای ماهان ــام تعدیل ه ــا اع ــه ب ــده ک ــم گردی ــه تنظی ــازمان برنامه وبودج س

ــد. ــی نمایی ــا را راهنمای ــوده م ــرات را اعــام فرم ــه نظ ــه و نقط ــًا مطالع ــت. لطف ــا را گرف کارگاه ه
 با تشکر و احترام
مهندس محسن نوری - مدیرعامل

شرکت راهبردهای هوشمند:

ــتحضار  ــه اس ــه ای ب ــی نام ــًا ط ــه قب ــوری ک ــرم، همان ط ــکاران محت ــی و هم ــه جنابعال ــا درود ب ب
ــا  ــت و گاز ب ــوالدی نف ــوط ف ــتگاه ها و خط ــکاران ایس ــید جوش ــک رس ــرم اپ ــره محت هیئت مدی
ــا در نظــر  تشــکیل کمپینــی در تابســتان امســال موفــق شــدند میــزان حقــوق دریافتــی خــود را ب
گرفتــن میــزان جدیــد مرخصــی ماهانــه بــه 3 برابــر حقــوق قبلــی خــود افزایــش دهنــد کــه درنتیجــه 
آن ضــرر و زیــان ســنگینی متوجــه شــرکت های پیمانــکاری گردیــد لــذا ضــروری اســت بــا پیگیــری 
انجمــن از ســازمان برنامــه خواســته شــود کــه در محاســبه شــاخص تعدیــل رشــته مربوطــه، بــه ایــن 
پارامتــر اهمیــت ویــژه ای بدهنــد. متأســفانه پیمانــکاران در ایــن زمینــه هیــچ کاری انجــام نمی دهنــد 
و بــا غــر زدن کســی بــرای مــا تــره خــرد نمی کنــد، اگــر همگــی باهــم متحــد باشــیم و کارفرماهــای 
بــد را بلــک لیســت کنیــم و از شــرکت در مناقصــات خــودداری کنیــم می توانیــم کارفرمــا را مجبــور 
کنیــم کــه عادالنــه و عاقانــه رفتــار کنــد ولــی متأســفانه پیمانــکاران رو دســت همدیگــر بلند شــده و 
علیرغــم تــورم وحشــتناکی کــه وجــود دارد بــا شــیرجه زدن فقــط صنــف خودشــان را نابــود می کننــد 
و به ناچــار مجبــور می شــوند یــا از کیفیــت کار کــم بزارنــد و یــا بــه راه هــای دیگــری متوســل بشــوند 
کــه باعــث بدنامــی اســت و سوءاســتفاده بیشــتر کارفرمــا را بــه دنبــال دارد. از ماســت کــه بــر ماســت. 
البتــه هیئت مدیــره محتــرم انجمــن می توانــد بــا اتخــاذ ســازوکارهای مناســب تــا حــدودی موضــوع 

را سروســامان دهــد، اگــر بخواهــد و جــرأت درافتــادن بــا کارفرمایــان را داشــته باشــد.
مهندس علیرضا رشیدی - مدیرعامل

شرکت کادر سازه:

انعکاس نظرات اعضا بدون ممیزی
تعدادی از اعضای محترم اپک در خصوص دو بحث )گمرک و بار مالی در پروژه های EPC( و )بیمه تأمین اجتماعی و چالش های این 

بخش( سؤاالتی داشتند که در شماره آتی خبرنامه »نفت و توسعه« مفصل به شرح اقدامات اپک به این موضوعات پرداخته می شود.

کارفرما می تواند، پیمانکار باید!
مهندس نعمت اله عبادی - مدیرعامل

شرکت لوله پی گستر:

*مدیرمســئول خبرنامــه: در ایــن خصــوص نماینــدگان انجمــن اپــک موضــوع را پیگیــری نمــوده و 
در جلســه بــا عنــوان »اعتراضــات کارگــران حوزه هــای نفتــی و پتروشــیمی« در تاریــخ 1400/04/19 
ــه را در  ــن جلس ــل ای ــات مفص ــد. توضیح ــور یافتن ــی حض ــاه اجتماع ــاون، کار و رف در وزارت تع

صفحــه 17 ماحظــه بفرمائیــد.

هــر صنــف یــا تشــکیاتی یــک ســندیکا دارد کــه حامــی منافــع آن هاســت متأســفانه شــرکت های 
ــد،  ــاع کن ــا دف ــترک آن ه ــع مش ــه از مناف ــدارد ک ــی ن ــندیکا واقع ــک س ــکاری ی ــاور و پیمان مش
ــه  ــت ک ــا اس ــام ضمانت نامه ه ــه در تم ــرایطی ک ــن ش ــدم ای ــر ش ــم متذک ــًا ه ــه قب ــور ک همان ط

ــد. ــط نماین ــد آن را ضب ــه بخواهن ــان ک ــر زم ــد ه ــان می توانن کارفرمای
دکترمهدی عسگریان -  مدیرعامل

شرکت ایستافر:

ــه  ــاد هزین ــور ایج ــازی به منظ ــاع س ــکلی و اجم ــن تش ــاد بی ــا راه اتح ــام، تنه ــز س ــت عزی دوس
بــرای دولــت اســت کــه احتمــاالً بـِـه تحقــق تمــام یــا بخشــی از مطالباتمــان می انجامــد. فرهنــگ 
ــاز تحقــق  ــال در صنعــت احــداث ضــرورت و پیش نی همــکاری و تعامــل فی مابیــن تشــکل های فع
امــر فــوق اســت کــه البتــه ایــن خــود بی ارتبــاط بافرهنــگ ســازمانی تک تــک مــا اعضــا نیســت.
مهندس بیژن سعیدآبادی -  رئیس هیئت مدیره

شرکت بام راه:

3

انجمن اپک:
درود بر شما جناب مهندس سعیدآبادی گرامی

در تأییــد فرمایــش شــما، مــا هــم در جــزء اشــکال داریــم و هــم در کل، وقتــی در موقعیــت جــزء 
ــویم  ــر می ش ــه گ ــی، مطالب ــی بیرون ــرایط تحمیل ــه ش ــه ب ــدون توج ــًا ب ــم دائم ــرار می گیری ق
ــاده روی  ــه کاری زی ــم در محافظ ــرار می گیری ــت کل ق ــی در موقعی ــکار، و وقت ــه راه ــدون ارائ ب

می کنیــم.
ــه دلیــل نابلــدی و  ــه ظــن بنــده کمتریــن، مشــکل اصلــی و ریشــه ای عــدم گفت وگــو ب امــا ب

ــت. ــو هس ــب گفت وگ ــوزش مناس ــدم آم ع
ارادت
فـرزاد کـرمانی - نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر مسئول
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انـجـمـن شـرکـت هـای مـهـنـدسـی و پـیـمـانـکـاری نـفـت، گـاز و پـتـروشـیـمـی
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خبرنامه الکترونیکی 
۱۶ شـماره چهار / دی ماه هـزار و چهـارصـد

3

با سام و تشکر از دوستان و عزیزان هیئت رئیسه انجمن
ــه نیمایــی تغییــر پیــدا می کنــد،  ــه اینکــه در ســال آینــده نــرخ ارز از 4200 تومــان ب ــا توجــه ب ب
ــا انجمــن در خصــوص  ــر شــدن هزینه هــای گمرکــی می شــود. آی ــن موضــوع باعــث 6 براب کــه ای

مــوارد زیــر اقداماتــی انجــام داده اســت:
1( مکاتبه با وزارت صمت جهت تعدیل تعرفه های گمرکی در جهت کاهش آثار تورمی

2( مکاتبــه بــا ســازمان مالیاتــی جهــت مالیــات بــر ارزش افــزوده، چراکــه در ایــن حالــت ابتــدای 
امــر ارزش افــزوده کاالهایــی کــه هنــوز فــروش نرفتــه یــا در پــروژه استفاده نشــده اســت پرداخــت 
ــت  ــن حال ــزوده از مشــتری دریافــت شــود. در ای ــر ارزش اف ــی مالیــات ب می شــود حــاال چــه زمان
عــاوه بــر اینکــه نقدینگــی کاهــش می یابــد همیشــه از اداره مالیــات مبلغــی را طلبــکار هســتیم 

کــه مطالبــه آن در آینــده ســخت خواهــد شــد.
ــد را در  ــاء باش ــت اعض ــت اکثری ــم، خواس ــر کن ــه فک ــت را ک ــن درخواس ــوم ای ــی ش ــون م ممن

ــد. ــرار دهی ــت ق اولوی
با سپاس فراوان
مهندس مسعود پیرحیاتی - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت توسعه سیما تک ایرانیان:

انجمن اپک:
جناب پیرحیاتی گرامی

انشاهلل موضوع را به هیئت مدیره انتقال خواهم داد.
لطفًا موضوعات مهم مشابه را همراه با پیشنهاد متن، به اطاع دبیرخانه انجمن برسانید.

سپاس
فـرزاد کـرمانی - نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر مسئول

3

خیلی ممنونم،
پیگیری و اهتمام شما در انجام امور باعث دلگرمی و مشارکت بیشتر اعضاء می شود.

حتمًا طی نامه ای موارد را ارسال خواهیم کرد.
مهندس مسعود پیرحیاتی - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت توسعه سیما تک ایرانیان:

3

انجمن اپک:
سپاسگزارم

ــن را  ــب این چنی ــکان مطال ــد ام ــا ح ــم ت ــعه« ه ــت و توس ــه »نف ــن در خبرنام ــکاران م هم
ــه 3 شــماره گذشــته مــا  منعکــس می کننــد اگــر در محــدوده زمانــی تعیین شــده باشــد. تجرب
و کنــش و واکنش هــای بخــش دولتــی بــه خبرنامــه مثبــت بــوده و بعضــًا نتایــج تأثیرگذارتــری 

از نامــه داشــته اســت.
فـرزاد کـرمانی - نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر مسئول

ــروژه اقتصــادی اســت و از نظــر  ــن پ مشــهد می رســد، ای
امنیــت انــرژی بســیار حائــز اهمیــت اســت.

-ایــن پــروژه امــروز بــا 370 میلیــون یــورو تامیــن مالــی 
ــه  ــود ک ــالت خ ــا رس ــون بانک ه ــد؛ اکن ــرا می رس ــه اج ب
ــی، اقتصــادی  بانکــداری و پشــتیبانی از پروژه هــای عمران
و حیاتــی کشــور اســت انجــام داده و تامیــن مالــی 

می کننــد.
- پروژه هــای دیگــری را نیــز بــرای توســعه میادیــن 
نفتــی و گازی خطــوط انتقــال و پتروپاالیشــگاهی در 
دســتور کار داریــم؛ کنسرســیومی از بانک هــا شــکل 
ــی  ــن مال ــرای تامی ــه ای ب ــه زودی تفاهم نام ــه و ب گرفت

می شــود. امضــاء  پتروپاالیشــگاه ها 
ــزات  ــام تجهی ــه تم ــت ک ــن اس ــت ای ــت نف ــگاه صنع - ن
و مــواد خــام اعــم از ورق، ایســتگاه ها و تلمبه خانــه از 
ــروژه امــروز  ــرای پ ظرفیــت داخــل اســتفاده شــود کــه ب

ــز همیــن مهــم لحــاظ شــده اســت. نی
ــال  ــری انتق ــه 95 کیلومت ــط لول ــادرات از خ ــم ص -حج
ــا  ــه 30 ت ــا مشــهد اســت؛ روزان ــرآورده از رفســنجان ت ف
40 هــزار بشــکه نفــت گاز و یــا بنزیــن از ایــن خــط صــادر 

خواهــد شــد.
براســاس  نفــت  قیمــت  ایــده آل  رقــم  دربــاره   -
ــه  ــه ب ــورت گرفت ــان ص ــا کارشناس ــه ب ــی ک صحبت های
ــای  ــه اعض ــت ک ــده آل اس ــا 90 دالر ای ــم 80 ت ــر رق نظ
ــد  ــق نظــر دارن ــز روی آن تواف ــالس نی ــک پ ــک و اوپ اوپ
ــم  ــده و ه ــورهای صادرکنن ــرای کش ــم ب ــدد ه ــن ع و ای

کشــورهای مصرف کننــده رقــم خوبــی اســت.
- تفاهــم  خوبــی بــا طــرف ترکمنــی هــم در بحــث صــدور 
خدمــات فنــی و مهندســی و هــم فــرآورده و نفــت خــام 
ــه  ــر وارد مرحل ــه زودت ــم هرچ ــه امیدواری ــد ک ــاء ش امض

اجرایــی شــود.
- تمدیــد قــرارداد گازی بــا ترکیــه جــزو پروژه هــای 
مــورد توجــه و در دســتور کار وزارت نفــت و شــرکت ملــی 
گاز اســت. صــادرات گاز بــه ایــن کشــور ســال 2026 بــه 
ــه  ــان دو مجموع ــه کارشناس ــن هفت ــد و ای ــام می رس اتم
از شــرکت بوتــاش و شــرکت ملــی گاز مذاکــره می کننــد.
ــات  ــان تصمیم ــه عم ــادرات گاز ب ــت ص ــاره وضعی -درب
خوبــی اتخــاذ شــده و مذاکــرات در حــال انجــام اســت و 
امیدواریــم بــرای صــادرات گاز بــه واحــد ال ان جــی ایــن 

ــه قــرارداد شــود. کشــور منجــر ب

ــی در  ــم  خوب ــتان تفاه ــا ترکمنس ــت: ب ــت گف ــر نف وزی
حــوزه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و فــرآورده نفــت 
ــر وارد  خــام امضــاء شــده اســت؛ امیدواریــم هرچــه زودت

ــی شــود. ــه اجرای مرحل
ــس از امضــای  ــگار نفــت و توســعه ، پ ــزارش خبرن ــه گ ب
تفاهم نامــه خــط لولــه تابــش )تأمیــن بــازار انــرژی 
ــا بیــان اینکــه خــط  شــرق(، جــواد اوجــی، وزیــر نفــت ب
لولــه جدیــد پــروژه ای اقتصــادی اســت کــه روزانــه 150 
هــزار بشــکه فــرآورده نفتــی را منتقــل خواهــد کــرد، ایــن 
ــه فرآورده هــای نفتــی تولیــد پاالیشــگاه ســتاره  خــط لول
ــمال  ــه ش ــتان ب ــه اس ــی س ــس از ط ــارس را پ ــج ف خلی

ــد. ــال می ده ــور انتق ــرق کش ش
نکات مهم گفته های وزیر نفت را در زیر بخوانید:

- بــا پشــتیبانی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و بانــک 
ملــت بخــش زیــادی از منابــع مالــی مــورد نیــاز پروژه های 
نفتــی کشــور به ویــژه در بخــش پتروپاالیشــگاه ها تأمیــن 
خواهــد شــد. 370 میلیــون یــورو منابــع ارزی ایــن پــروژه 

از طریــق بانــک ملــت تامیــن می شــود.
طــرح تخصیــص ســهمیه بنزیــن بــه همــه مــردم در حــال 
بررســی کارشناســی و انجــام کارهــای آزمایشــی اســت و 
ــت  ــش برطــرف شــود، از ســمت دول ــان ابهام های ــر زم ه

ــود. ــری می ش ــرای آن تصمیم گی ــرای اج ب
ــال  ــری انتق ــه 95 کیلومت ــه خــط لول - امضــای تفاهم نام
فــرآورده از رفســنجان تــا مشــهد بــرای انتقــال فــرآورده از 
ســتاره خلیــج فــارس تــا رفســنجان هســتیم؛ بــا احــداث 
ــه  ــرده و ب ــی ک ــتان را ط ــه اس ــرآورده س ــط ف ــن خ ای

وزیر نفت

تمدید قرارداد 
گازی با ترکیه در 
دستور کار وزارت 

نفت است
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خبرنامه الکترونیکی 
۱7 شـماره چهار / دی ماه هـزار و چهـارصـد

مقرر گردید:
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــان کار وزارت تع 1( بازرس
ــای مســتقر در مناطــق آزاد و  ــه واحده بازرســی از کلی
ویــژه اقتصــادی را مطابــق مــاده 98 قانــون کار توســط 
ــتغال  ــررات اش ــاده )6( مق ــتناد م ــه اس ــان کار، ب بازرس
ایــن مناطــق و رأی شــماره 366 هیئــت عمومــی دیــوان 
عدالــت اداری انجــام دهنــد و کلیــه مدیــران مناطــق در 

ــد. ــه عمل آورن ــکاری الزم را ب ــدام هم ــن اق ــداوم ای ت
در انجــام ایــن بازرســی ها افزایــش ســطح ایمنــی 
حفاظــت  و  رفاهــی  امکانــات  موضــوع  و  کارگــران 
ــون کار و  ــر اســاس فصــول 4 و 8 قان فنــی کارگــران، ب
گیرنــد. قــرار  اولویــت  در  مربوطــه  آئین نامه هــای 

و  گفت وگــو  ظرفیــت  از  حداکثــری  اســتفاده   )2
تعامــل  و  ســه جانبه گرایی  قالــب  در  مذاکــرات 
ــن  ــان( در ای ــران و کارفرمای ــده کارگ ــکل ها )نماین تش
زمینــه بــر مبنــای قانــون )موضــوع فصــل هفتــم قانــون 

ادارات کل  بــا هماهنگــی مدیــران کل محتــرم  کار( 
تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی و حمایــت از مشــاغل 
ــا حضــور  ــان یوســفی و بابایــی( ب و بیمــه بیــکاری )آقای
نماینــدگان محتــرم تشــکل های قانونــی کارگــران و 
کارفرمایــان در ســطح ملــی مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.

بــرای  مشــاغل  طبقه بنــدی  طــرح  اجــرای   )3
و   49 مــاده  بــا  مطابــق  مشــمول  کارگــران  کلیــه 
دســتورالعمل های مربوطــه در پیمانکاری هــای فعــال 
موردنظــر  اســتان ها   7 ازجملــه  اســتان ها  کلیــه  در 
توســط مدیــران کل محتــرم اجرایــی تعــاون، کار و رفــاه 
ــای  ــط کار و نظام ه ــری اداره کل رواب ــی و پیگی اجتماع
ــت و  ــرم نف ــران محت ــکاری مدی ــت و هم ــران خدم جب

ــود. ــدام ش ــژه اق ــق وی مناط
4( بــه اســتناد مــاده )51( مقــررات اشــتغال ایــن 
ــر  ــت اداری، ب ــوان عدال ــماره 366 دی ــق و رأی ش مناط

ــکاری ادارات  ــا هم ــون کار و ب ــم قان ــل شش ــاس فص اس
ــاه اجتماعــی اســتان ها و همــکاری  ــاون، کار و رف کل تع
ــرکت های  ــت ش ــژه و آزاد و مدیری ــق وی ــران مناط مدی
ــی در  ــری و کارفرمای ــکل های کارگ ــکیل تش ــال، تش فع
ــرد. ــرار گی ــن مناطــق به صــورت جــدی موردتوجــه ق ای

5( فــردی ذیصــالح به عنــوان مدیــر کار و خدمــات 
اشــتغال منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس عســلویه 
ــاده  ــژه و م ــق وی ــون مناط ــاده )24( قان ــتناد م ــه اس ب
)5( مقــررات اشــتغال ایــن مناطــق بــا هماهنگــی مدیــر 
ــرم و اداره کل  ــتاندار محت ــه، اس ــرم منطق ــده محت نماین
ــای  ــط آق ــهر، توس ــی بوش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــدور  ــور ص ــن و به منظ ــه تعیی ــل منطق ــدی مدیرعام اس
ــرف  ــی ظ ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع ــم ب حک

ــی شــود. ــه معرف ــک هفت ــدت ی م
ــراد فاقــد صالحیــت در مناطــق  6( پرهیــز از معرفــی اف
ــه  ــا توج ــازرس کار ب ــوان ب ــادی به عن ــژه اقتص آزاد و وی
بــه نــص صریــح مــاده 97 و تبصــره مربوطــه و همچنیــن 
مــاده 101 قانــون کار و موضــوع حاکمیتــی بــودن ایــن 
عنــوان بــه اســتناد بنــد )ح( مــاده )8( قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری موردتوجــه قرارگرفتــه و از ایــن 
ــاده  ــتناد م ــه اس ــه مناطــق )ب ــی در کلی ــدام غیرقانون اق
ــژه اقتصــادی  ــون تشــکیالت و اداره مناطــق وی )24( قان
ــر  ــت ب ــدن دول ــف ش ــوب 84/9/5 و مکل ــران مص ج.ا.ای

ــی(، خــودداری شــود. ــور حاکمیت انجــام ام
7( وفــق مــاده 13 قانــون کار، ســاماندهی نظــام مــزدی، 
ــی و ...  ــری، کارفرمای ــکالت کارگ ــی، تش ــی، رفاه ایمن
ــور  ــت حض ــه عل ــد و ب ــکاران می باش ــده پیمان ــه عه ب
وابســته  شــرکت های  در  دســت چندمی  پیمانــکاران 
ــئولیت  ــای مس ــدم ایف ــورت ع ــت، در ص ــه وزارت نف ب
ــی )وزارت  ــده اصل ــکاران، مقاطعه دهن ــن پیمان توســط ای
ــام  ــن خصــوص مســئولیت داشــته و در مق ــت( در ای نف
ــکاری  ــت هم ــن جه ــذا، در ای ــد. ل ــخگویی می باش پاس
الزم را بــا ادارات کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
مدیــران منصــوب وزیــر محتــرم تعــاون، کار و رفــاه 

ــد. ــه عمل آورن ــژه ب ــق آزاد و وی ــی در مناط اجتماع
ــران و  ــت، کارگ ــدگان دول ــترک نماین ــت مش 8( نشس
ــهر و  ــتان بوش ــز اس ــا مرک ــلویه و ی ــان در عس کارفرمای
ــت  ــی جه ــه آت ــان هفت ــا پای ــر ت ــتان حداکث ــا خوزس ی
ــد 3  ــرای بن ــتر در اج ــی بیش ــم و هماهنگ ــاد تفاه ایج

ایــن صورت جلســه تشــکیل شــود.

صورتجلسه 
اعتراضات 

کارگران حوزه 
های نفتی

ــتان  ــران در افغانس ــی ای ــابق بازرگان ــزن س رای
ــوی  ــنهاداتی از س ــه پیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــاور  ــهرهای مج ــن گاز ش ــرای تامی ــرف ب دو ط
از  اســتفاده  بــا  و  لولــه  بــا خــط  مرزهــا 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی داده شــد، 
گفــت: یکــی از از برنامه هایــی کــه با افغانســتان 
ــم  ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــود ای ــزی می ش طرح ری
را  بــرق  صــادرت  افزایــش  زیرســاخت های 

ــم. ــاده کنی آم
وزارت امورخارجــه دولــت موقــت طالبــان از دیــدار 
امیرخــان متقــی بــا حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امور 
ــائل  ــون مس ــران، پیرام ــالمی ای ــوری اس ــه جمه خارج
اقتصــادی دوجانبــه و مســائل امنیتــی خبــر داده و 
گفتــه کــه ایــن مذاکــرات مثبــت و ســازنده بــوده اســت.
ــت موقــت  معــاون ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دول
ــی  ــان متق ــدار امیرخ ــاره دی ــی درب ــان در توییت طالب
ــه در  ــت ک ــته اس ــران نوش ــه ای ــور خارج ــر ام ــا وزی ب
ــان  ــه می ــادی دوجانب ــائل اقتص ــدار روی مس ــن دی ای

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــران بح ــتان و ای افغانس
او خاطرنشــان کــرده کــه در ایــن دیــدار، روابــط، 
تجــارت، بازرگانــی، فرآورده هــای نفتــی، ترانزیــت و 
ــورد  ــازنده م ــت و س ــورت مثب ــه ص ــی ب ــائل امنیت مس

ــت. ــرار گرف ــث ق بح
جوانمردقصــاب،  محمدمهــدی  ارتبــاط  همیــن  در 
ــران و  ــکاری اقتصــادی ای ــاره گســترش ســطح هم درب
ــران و  ــادی ای ــط اقتص ــت: رواب ــار داش ــتان اظه افغانس
ــده و در  ــدی پیچی ــه ح ــه و ب ــاختار یافت ــتان س افغانس
ــرد،  ــدا ک ــم ج ــوان از ه ــه نمی ت ــده ک ــده ش ــم تنی ه
حتــی بــا تغییــر حکومــت در ایــن کشــور روابــط هنــوز 
مســتحکم و برقــرار اســت، هرچنــد بــه واســطه کاهــش 
قــدرت خریــد مــردم افغانســتان ســطح تجــارت کاهــش 
ــگاه خــود را  ــران جای ــر حــال ای ــا در ه ــرده ام ــدا ک پی
دارد و ســهم بــازار خــود را در بــازار ایــن کشــور حفــظ 
ــتان  ــران و افغانس ــن ای ــار بی ــد تج ــت و آم ــرده و رف ک

ــرار اســت. ــان برق همچن

ایران می خواهد برای شهرهای 
مرزی افغانستان گاز تامین کند
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 دیدار با آقای مهندس نوشادی
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

دیدار دوستانه دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن اپک با آقای مهندس نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
ــدس  ــای مهن ــت و آق ــرار گرف ــر ق ــث و تبادل نظ ــای آن موردبح ــن و راهکاره ــای انجم ــروی اعض ــای پیش ــدار چالش ه ــن دی در ای
ــد. گــزارش مفصــل آن را درصفحــه 3  ــوان نمودن ــز به تناســب مطالبــی در راســتای حــل چالش هــا و مشــکات اعضــا عن نوشــادی نی

ــد. ــه بفرمائی ــد ماحظ می توانی

1400/09/28

جلسه 5۱ هیئت  مدیره

ــد و  ــزار ش ــن برگ ــورت آنای ــاه 1400 به ص ــخ 29 آذرم ــان در تاری ــک و بازرس ــره اپ ــای هیئت مدی ــت اعض ــن نشس ــاه و یکمی پنج
ــزارش  ــد. گ ــرح گردی ــا مط ــی پروژه ه ــن مال ــئله تأمی ــی مس ــا بررس ــن ت ــران و چی ــاق ای ــا ات ــک ب ــکاری اپ ــل هم ــی از قبی موضوعات

ــد. ــه بفرمائی ــد ماحظ ــه 4 می توانی ــل آن را در صفح مفص

1400/09/29

 وبینار راهکارهای توسعه صادرات خدمات
فنی و مهندسی در صنعت نفت

وبینــار راهکارهــای توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در صنعــت نفــت در روز سه شــنبه 30 آذرمــاه ســاعت 13 بــا ســخنرانی 
ــار از طــرف مجمــع تشــکل های  ــن وبین ــره انجمــن اپــک به صــورت مجــازی برگــزار شــد. ای ــن از اعضــای هیئت مدی ــد ت ــر و چن دبی
ــور )دبیــر کل مجمــع تشــکل های دانش بنیــان( توضیحاتــی در مــورد اهــداف  ــم دکتــر ســحر بنکدارپ دانش بنیــان برگــزار شــد و خان

ایــن نشســت ارائــه نمودنــد.

1400/09/30

 جلسه آقای دکتر طاهری و آقای صالح آبادی
رئیس کل بانک مرکزی ایران

ــان  ــرخ ارز بی ــات اقتصــادی و نوســانات ن ــورم، عــدم ثب ــای مهنــدس شــافعی مطالبــی را حــول ســه محــور مشــکات ت ــدا آق در ابت
نمودنــد. آقــای دکتــر صالح آبــادی بــا توجــه بــه مشــکات زیــاد و احتمــاالً تــداوم آن هــا پیشــنهاد تشــکیل کارگــروه مشــترک بانــک 
ــه نمودنــد و از طــرف ایشــان آقــای زادبــوم کــه قبــًا رئیــس مرکــز توســعه صــادرات بودنــد و حــال  ــا اتــاق ایــران را ارائ مرکــزی ب
مشــاور ایشــان در بانــک مرکــزی هســتند را عهــده دار ایــن موضــوع معرفــی نمودنــد و قــرار شــد مشــکات تشــکل ها و تجــار در ایــن 

کارگــروه بررســی و راه حلــی بــرای آن بــه وجــود آیــد. ســپس مطالبــی در مــورد ســؤاالت حاضریــن مطــرح نمودنــد.

1400/09/30

 جلسه با آقای حریری
رئیس اتاق ایران و چین

ــا اتــاق ایــران و چیــن دبیــر و تعــدادی از اعضــای هیئت مدیــره در مــورخ 1400/10/13 جلســه ای در محــل  بــر اســاس توافــق قبلــی ب
اتــاق ایــران و چیــن بــا حضــور جنــاب آقــای حریــری رئیــس محتــرم اتــاق برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه پــس از معرفــی اجمالــی 
APEC و اعضــای حاضــر توســط دبیــر انجمــن مطالــب بســیاری مطــرح گردیــد، کــه گــزارش مفصــل آن را در صفحــه 9 می توانیــد 

ماحظــه بفرمائیــد.

1400/10/13

 خالصه گزارش
  عملکرد هیئت 

مدیره انجمن اپک
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ــای  ــوده اســت. جنگ ه ــم ب ــت مه ــه غای ــاله ای ب ــان، مس ــش انس ــاید از آوان آفرین ــی ش ــاز و حت ــزرگ، از دیرب ــع کوچــک و ب ــر مناف ــر س ــر، ب ــاء بش ــن ابن ــالف بی اخت
ــی  ــرای آســیب زدایی از آن وجــود می داشــت، خســارات انســانی و طبیعــی و مال ــا ســاز و کاری ب ــع می شــد، ی ــه اســبابی رف ــر، ب ــادی ام ــخ، اگــر در ب خانمان ســوز تاری
کمتــری وارد می ســاخت. هــر چنــد بشــر محکــوم اســت بــه تجربــه و آزمــودن و لیکــن کولــه بــار تجربــه تاریــخ بــه تدریــج چشــم انداز جدیــدی پیــش روی بشــر گشــود 
کــه بــه حکــم عقــل و بــا درایــت و راهبــری رســوالن الهــی، قانــون را در جوامــع حاکــم کننــد و ریش ســفیدان را بــه حکمیــت بنشــانند، کــه هــم از آســیب ها مصــون 

بماننــد و هــم مظهــر صفــت عــدل و حکمــت الهــی بــر روی کــره خاکــی باشــند.
انســان دنیــای مــدرن امــا، بیــش از هــر زمــان، بــا بــرآورد هزینه-فایــده بــه ایــن ســمت و ســوی متمایــل گردیــده کــه بــا پیش بینــی مشــکالت احتمالــی و چینــش بهینــه 
فرآینــد، هزینه هــای مالــی و زمانــی و نیــروی انســانی خویــش را تــا حــد ممکــن کاهــش دهــد. لــذا پیشــگیری را بــر درمــان ارجحیــت می نهــد و پیــش از وقــوع اختــالف، 
ســاز و کار حــل و فصــل آن را بــه گونــه ای کــه رضایــت طرفینــی را در بــر داشــته باشــد، ارزیابــی و تعییــن می نمایــد. ایــن رونــد، عــالوه بــر منفعــت طرفیــن در ذخیــره 
وقــت و هزینــه و انــرژی، منفعــت اجتماعــی بــه مراتــب باالتــری را در ســطح کالن بــه همــراه خواهــد داشــت؛ چــرا کــه از میــزان پرونده هــای محاکــم قضایــی بــه مراتــب 

کاســته می شــود کــه نتیجــه بالفصــل ایــن رونــد، دقــت، ســهولت و عدالــت در دادرســی خواهــد بــود.
ــر خودنمایــی می کنــد.  ــه صرفه ت ــر و مقــرون ب ــل اعتمادت ــه عنــوان نهــادی قاب ــی، نهــاد داوری کــه از پیشــینه بیشــتری نیــز برخــوردار اســت، ب ــار مراجــع قضای در کن
در پروســه داوری، برخــالف پروســه قضایــی کــه بــا یــک ســری قواعــد عمومــاً غیرمنعطــف امــری مواجهیــم، اراده طرفیــن و تراضــی، نقــش اساســی ایفــا می کنــد. ایــن 
امــکان بــرای طرفیــن وجــود دارد کــه داور، محــل برگــزاری جلســات داوری و حتــی قانــون حاکــم بــر اختالفــات فیمابیــن را بــا تراضــی خودشــان انتخــاب نماینــد. ایــن 

مهــم ســبب گردیــده کــه نهــاد داوری بیــش از مراجــع قضایــی اطمینــان بخــش باشــد و طرفیــن بــر اجــرای رأی داوری تمایــل بیشــتری از خــود نشــان دهنــد.
فقــدان مرجعــی بــرای داوری در کشــور، کانــون قراردادنویســان ایــران را بــر آن داشــت تــا ضمــن نــگارش قواعــد اختصاصــی اختالفــات قــراردادی )کــداک( -کــه در بخــش 

دوم کتــاب حاضــر درج شــده اســت- دســت بــه تدویــن موجــود قواعــد داوری بزنــد.
کتــاب حاضــر، محصــول دغدغــه ای اســت کــه کانــون قراردادنویســان ایــران در راســتای ایفــای نقــش خــود بــه عنــوان یــک موسســه مســتقل و کامــاًل خصوصــی، پــس از 
مطالعــات گســترده و در قالــب یــک کار تیمــی تخصصــی بــه رشــته تحریــر و تدویــن درآورده اســت. پروســه ای کــه بــا هــدف ایجــاد یــک بســتر مطمئــن و قابــل اتــکای 
ــن  ــا گــردآوری و تدوی ــت ب ــه ثمــر رســید و در نهای ــراردادی کــداک ب ــات ق ــد داوری اختالف ــگارش قواع ــا ن ــاز شــد، ب ــن اختــالف آغ ــرای طرفی ــی ب ــی و بین الملل داخل
قوانیــن، مقــررات و قواعــد داوری مــورد اســتفاده در کشــور، در قالــب یــک کتــاب مرجــع جهــت تســهیل دسترســی بــه کلیــه منابــع داوری، بــه زیــور طبــع آراســته شــد.
کتــاب حاضــر شــامل ســه بخــش عمــده اســت. در بخــش اول بــه آمــوزش نــگارش مــاده داوری در قراردادهــا بــه عنــوان یــک شــرط مســتقل می پردازیــم و در بخــش 
دوم بــه قواعــد داوری کــداک و یکســری فرم هــای یکنواخــت داوری پرداختــه و در بخــش ســوم اهــم قواعــد داوری مــورد اســتفاده در کشــور و تعــدادی از قواعــد داوری 
بین المللــی گــردآوری شــده اســت. تعــدادی از آرای دادگاه هــا نســبت بــه موضــوع داوری و آراء وحــدت رویــه و نیــز نظریــات مشــورتی قــوه قضاییــه نیــز بــه جهــت اســتناد 

ــد. ــی در محاکــم و پژوهش هــا گــردآوری گردیده ان ــه قضای ــه روی ب

مـعـرفـی کـتـاب
مـرجـع داوری

احمد متولی  ـ  سمانه کافتری  ـ  زینب باقری 


