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چکیده
اجرای پروژههای نفت و گاز به خصوص پروژههای مربوط به فاازهاای پااس جواوب از اهمیات
بسیاسی برخوسداس است .اجرای پروژههای مذکوس دس چاسچوب مدتزمان ،هزیواه و کیفیات بااز از
الزامات قراسدادی م باشد .تحریمهای ظالمانه ایازت متحده آمریکا ،قوانین کوگره آمریکا و اتحادیه
اسوپا علیه جمهوسی اسالم ایران از سال  2011باعث اخالل دس سوند اجرای پروژهها شاده اسات.
دس این تحقیق با استفاده از ماتریس عوامل خاسج ) ،(EFEماتریس عوامل داخل ) ،(IFEمهمترین
عوامل خاسج و داخل شواسای و با استفاده از مااتریس ساوات ناو اساترات ی تییاین شاده و
دسنهایت با استفاده از ماتریس  ،QSPMاسترات یها اولویتبودی شده است .اسا این تحلیال بار
این پایه استواس شده که بر اسا نقاط قوت و فرصتهای موجود ،نقااط عاید داخلا سا کااه
داده و به سمت پی سویم که دس مقابل تهدیادهای همچاون تحاریم موازوی شاویم .دس بیتاتر
مواسدی که از ماتریس سوات استفاده شده ،استرات ی سازمانها موسد نقاد و برسسا قاراس گرفتاه
است .براسا نتایج ،هفت استرات ی موتخب اولویتبودی شده شامل این مواسد م باشد :اساتفاده
از توانای شرکتهای زیرمجموعه گروه و حمایت از آنها دس جهت کاه تاخیرات دس بخ خریاد
تجهیزات و حمایت از تولید داخل ،استفاده از توانای مدیران مجموعه بهموظوس سفاسش تجهیازات
از سازندگان دیگر دس برای خوث سازی تحریم ،مدیریت قراسداد متاوس و پیمانکاس دس جهت کااه
و بستن ساههای ادعای آنها ،استفاده از توانای های مپوا بینالملل دس جهت انتقال اسز به سازندگان
خاسج .
واژگان کلیدی
مدیریت استرات یک ،پروژه ،تحریم ،ماتریس  EFEو  ،IFEماتریس سوات ،ماتریس QSPM
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جستارگشایی
پیچیدگ سوزافزون فیالیتها و محیط بهشدت متغیر و متالطم جهان امروز ،مدیران سا با چواان
دشواسیهای مواجه ساخته که کوچکترین غفلت آنها نساتت باه مساالل ،پیامادهای غیرقابال
جتران به دنتاال خواهاد داشات .متااهده ساازمانهاای بسایاس ماوفق کاه دس نتیجاه اتخاا
استرات یهای نسوجیده و ب توجه به محیط ،موقییت برجسته خود سا از دست داده و از صحوه
سقابت بینالملل کواس گذاسده شدند ،مؤید این نکته است( .مووسیان .)5 :1372 ،دس سالیان اخیر،
دزیل متیددی باعث شده تا مدیران به فراست دسیابود که برنامهسیزی به شکل ساوت  ،قاادس باه
حل متکالت آنها نخواهد بود .از اینسو ،بهرهگیری از برناماهسیازی اساترات یک باه عواوان یاک
عروست دس دولتها ،سازمانها و جوامع مطرح شده است .دس ساالهاای گذشاته ،سویکاردهاای
مختلف دس سابطه با برنامهسیزی استرات یک مطرحشده که اکثر آنها متواسب با وی گ های بخ
خصوص تدوین شدهاند .باوجود این ،موقییت سازمانهای دولت و نق

و سسالت آنها دس زمیواه

استقای سفاه مادی و میووی افراد جامیه از چوان حساسیت برخوسداس است که توجه بی

از پی

نستت به مدیریت آنها سا اجتوابناپذیر ساخته اسات .از ایانسو اوعاا و احاوال موجاود ایجااب
م کود که سازمانهای دولت نیز با «برنامهسیزی استرات یک» به شکل جدید به تفکار و اقادام
بپردازند که ب شک از برجستهترین موقییت برخوسداس خواهود بود (مووسیان.)5 :1372 ،
نکته مهم اینکه سازمانها و شرکتها با انتخاب چه استرات یها ،ساهکاسهاا و سویکاردهاای
م توانود نقاط عید دسون خود سا به قوت و تهدیدهای محیط خاسج سا به فرصت تتدیل کرده
و با بهرهگیری از توانمودیهای داخل و فرصتهای محیط  ،اهداف و مأموسیتهای دسون خود
سا عیویت بختود .اصل اساس مدیریت استرات یک این است که سازمانها باید برای بهرهجستن
از فرصتهای خاسج و پرهیز از اثرات ناش از تهدیدات خاسج یا کاه

آنهاا دسصادد تادوین

استرات یهای برآیود؛ و از طرف یک از فیالیتهای اصل و عروسی مادیریت اساترات یک ایان
است که نقاط قوت و عید دوایر و واحدهای سازمان سا شواساای و آنهاا سا اسزیااب کواد (فارد،
.)16 :1373
بیان مسئله .ایران پس از انقالب اسالم حوادث مختلف سا ،بهخصوص دس سوابط خااسج
تجربه کرده است .سوابط ایران و آمریکا پس از انقالب سال  57همواسه با تو

و جوجال هماراه

بوده است .دس جهان امروز ،تحریم باسزترین شاخص جوگ سرد باین ایاران و غارب باه سهتاری
امریکا است .هر باس که از تحریم اقتصادی سخن گفته م شود ایان پرسا
اثربخت تحریمهای اقتصادی اعمالشده دس دنیا چه میزان بوده است؟

سا دس پا داسد کاه
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تتدید تحریمهای بینالملل دس چود سال اخیر باعث طوزن شدن زماان اجارای پاروژههاا
شده است .تحریمها سیستم بانک سا بهعووان شریان اصل میامالت بینالملل نتاانه گرفتاه و
دس تجاست بینالملل اعم از صادسات و واسدات وقفه ایجاد کارده اسات .عامن ایوکاه طارحهاای
توسیه و پروژههای برخ صوایع ازجمله نفت ،گاز و پتروشیم سا از طریق فتااس بار داسنادگان
دان

فو و ماشینآزت و تجهیزات با متکل سوبهسو کرده و وسود کازها و قطیات با محدودیت

مواجه شده است .عالوه بر این ،عرعه خدمات اساس به ایران همچون حملونقل و بیمه نیز دس
سطح بینالملل  ،دچاس اختالل شده است .به تتع ایان اخاتالزت ،متاکالت دس اجارای پاروژه
حادث شده و موجر به ایجاد طرح دعاوی از جاناب پیماانکااسان اجرایا و همچواین افازای
مدتزمان و هزیوه اجرای پروژهها شده است.
هدف از انجام این تحقیق ،استرات ی مقابله با تحریمها دس اجرای پروژههاای پااس
(موسد مطالیه :واحد  106فاز  19پاس

جواوب

جووب است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .اساترات ی تحاریم ،سشاد اقتصاادی و صاویت ایاران سا
کاه

داده ،سرمایهگذاسیهای خاسج سا محدود ،اسزش سیال سا تضیید ،نرخ توسم سا چود برابر

و تولید و صادسات نفت و گاز سا کاه

داده است .محمود بهمو (سلیس وقت بانک مرکزی) ،دس

توصید اثر تحریمها م گوید که این تحریمها چیزی کمتر از جوگ نظاام نداسناد (موساویان،
.)1392
با بهرهبرداسی کامل از این فاز ،سوزانه بی

از  56میلیون مترمکیب گاز تولید خواهد شاد و

همچوین پی بیو م شود سوزانه  50میلیون متر مکیب گاز تولیدی از این فاز به شتکه تزسیق
و سوزانه حدود  80هزاس بتکه مییانات گازی تولید و صاادس شاود .همچواین سوزاناه  2000تان
پروپان 1500 ،تن بوتان و  2550تن اتان از این فاز تولید و به عووان خوساک پتروشیم تحویل
خواهد شد .عالوه بر این ،سوزانه حدود  400تن گوگرد تولید و برای مصرف داخل و صادسات به
بازاس عرعه م

شود.

بوابراین ،اهمیت ساهاندازی طرح فاز  19بیتتر متخص م شود و آشکاس است که اثر تحاریم
و طوزن شدن زمان اجرای طرح چقدس به اقتصاد ایران لطمه واسد خواهد کارد .دس ایان برسسا
تالش خواهد شد تا میزان اثرات تحریم دس استرات ی اجرای پاروژه یونیات  106فااز  19پااس
جووب بهصوست کم با استفاده از ماتریس  QSPMبیان و به تصویر کتیده شاود تاا دس آیواده
کاسفرمایااان و پیمانکاااسان ،ساهکاسهااای ززم باارای اسااتفاده از فرصااتهااا و کاااه
امکانپذیر سازند.

تهدیاادها سا
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جوته جدیدبودن و نوآوسی دس تحقیق .تحریمهای بینالملل علیه جمهوسی اسالم ایران ،عالوه
بر سیستم بانک بر نحوه تأمین تجهیزات نیز تأثیر فاراوان داشاته اسات .دس ایان مقالاه تاالش
خواهد شد تا برسس اثر تحریمها بار اساترات ی اجارای پاروژه باا اساتفاده از تجزیاه و تحلیال
ماتریس  QSPMانجام شود .اسا

این تحلیل بر این پایه استواس شده که بر اسا

فرصتهای موجود ،نقاط عید داخل سا کاه

داده و باه سامت پای

نقاط قوت و

سویام کاه دس مقابال

تهدیدهای همچون تحریم موزوی شویم .همچوین دس این سوش استرات ی اجرای طرح و برسس
عوامل داخل و خاسج برسس م شود .همچوین دس طرح مربوطه تااکوون تحقیاق بااز انجاام
نتده و برای نخستین باس اثر تحریمها بر استرات ی اجرای طرح باا اساتفاده از تجزیاه و تحلیال
ماتریس  QSPMانجام م شود.

 .1مبانی نظری و پیشینه پژوهش
استراتژی :استرات یها ابزاسی هستود که شرکت م تواند بدین وسیله به هدفهاای بلودمادت
خود دست یابد (دیوید.)38 :1394 ،
مدیریت استراتژیک :هور و علم تدوین ،اجارا و اسزیااب تصامیمات ،وظیفاهای چودگاناه
است که سازمان سا قادس م سازد به هادفهاای بلودمادت خاود دسات یاباد .فرایواد مادیریت
استرات یک دسبرگیرنده سه مرحله تدوین اجرا و اسزیاب استرات یها است (دیوید.)24 :1394 ،
دس واقع ،مدیریت ساهتردی ،فرایودی است که با ترکیت از سویکردهای عقاالیا و شاهودی،
سازمان سا دس اتخا تصمیمهای مهم خود یاسی م کود .مدیریت ساهتردی دس جستجوی توسایه
مزیتهای سقابت و کمک به ساخت آیوده موسد نظر با استفاده از اداسهکردن همه مواابع موجاود
است ) .(Wheelen & Hunger, 1994ساهترد ،ابزاسی مهم برای دستیاب به مزیت سقاابت اسات
) .(Porter, 1985التته یک از نکات بسیاس مهم دس فرایود تادوین ساهتارد کما یاا کیفا باودن
سویکرد کسان است که ساهتردی عمل م کوود .این اختالفنظر از طید کم  /عیو تا کیفا /
شهودی تغییر م

کود.

میوتزبرگ 1از جمله افرادی است که بر«هور» تدوین ساهترد تأکید م کود و بیتتر به سمت
نگرش کیف  /شهودی متمایل است ) .(Mintzberg, 1987با این حال ،هدف این است که هر دو
جوته این فرایود ،موسد توجه قراس گیرد و از نتایج سوشهای کم به صوست ساهومای مواسب دس
تصمیمگیریها و قضاوتهای شهودی استفاده شود.

1. Mintzberg
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مراحل مدیریت استراتژیک :این مراحل شامل تدوین استرات یها ،اجرای استرات یهاا و
اسزیاب استرات یها م شود (دیوید 42 :1394 ،و .)43
الگوی مدیریت استراتژیک :چاسچوب اسالهشده دس نماوداس شاماسه  ،1الگاوی جاامی از
فرایود مدیریت استرات یک است .این الگو هیچگاه موفقیت شرکت سا تضمین نم کود ،ول برای
تدوین استرات یها اجرا و اسزیاب آنها سوش سوشن و عمل اساله م کود .دس این الگو ،سابطه بین
اجزای اصل فرایود مدیریت استرات یک نتان داده شده است( .دیوید)42 ،1394 ،
نمودار شماره ( -)1الگوی جامع مدیریت استراتژیک

(موتع :دیوید 170 :1394 ،و )213

 .2معرفی پروژه واحد  106فاز  19پارس جنوبی
گاز سقیق حاصله از هر مسایر باازیافات اتاان دس واحاد  105دس دو مرحلاه تارکیاب ما شاود،
مسیرهای اول و دوم دس یک هدس فرع و مسایرهاای  3و  4هام دس هادس فارعا دوم ترکیاب
م شوند .گاز عملآوسیشده از هر  4مسیر ،دس یک واحد متراکمساازی متاترک کاه شاامل 8
واحد کمپروسوس سانتریفیوژ است (که  2واحد از آنها بهعواوان جاایگزیان دس مواقاع اعاطراسی
استفاده م گردد) فرآوسی م شود .هر بخ

فتردهساز ی شامل یک دستگاه ساکتن دسام ،یک

دستگاه کمپرسوس و توسبین گازی و یک دستگاه خوککوواده اسات .مسایر لولاه خروجا گااز
 1000متر خواهد بود .گاز از هدس متترک ابتدا به ساکتن دسام ساه م یاباد و باا فتااس  33بااس
واسد کمپرسوس و با  93/5باس فتاس از آن خاسج م شود و سپس دس خوککووده هوا تا  58دسجاه
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خوک و بید از طریق سیستم میتزیوگ به مسیر لولاههاای خاروجا انتقاال ما یاباد (پایگااه
ایوترنت شرکت مپوا).
کاسفرما :شارکت پتاروپااس

ایاران .تااسیخ شارو قاراسداد .90/11/30 :تااسیخ پایاان قاراسداد:

(92/07/30تمدید تا  .)94/09/25مدتزمان قراسداد 20 :ماه شمس  26+ماه تمدید

 .3توسعه فرضیهها و مدل مفهومی
مدل تحلیل

تحقیق براسا

چاسچوب تحلیل

دیوید دس سه مرحله وسودی ،مقایسه و

تصمیمگیری طرحسیزی شده است.
نمودار شماره ( -)2چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژیها

(موتع :دیوید)357 :1394،

 .4روششناسی
این تحقیق به سوش توصیف و تحلیل انجام شده است .بهموظوس تحقق اهداف مراحل زیر انجام
شده است:
 مطالیه و برسس گزاسشهای ماهانه و دوسهای طرح و مسالل و متکالت که دس اجرای آنوجود داشته است؛
 مطالیه و برسس محیط خاسج و داخل طرح برای شواسای نقاط فرصت و تهدید و قوت وعید طرح با استفاده از خترگان آن؛
 جمع آوسی اطالعات با استفاده از پرستوامه برای محاسته وزن هار مؤلفاه اسات .ساپسبهوسیله مصاحته با مدیران برنامهسیزی و میان براسا

عملکرد پاروژه از ابتادا ،باه هار مؤلفاه

امتیاز داده شده است؛
 با استفاده از نتایج مرحله قتل (اعداد بهدستآمده  IFEو  )EFEماتریس سوات بر اساافوون طوفان مغزی تهیه و موسد تجزیه و تحلیل قراس گرفته و باا اساتفاده از مااتریس داخلا و
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خاسج ) (IEاسترات یهای کالن برای طرح تدوین م شاود .دس پایاان نیاز باا اساتفاده از نظار
خترگان به سوش  QSPMاسترات یهای کالن اولویتبودی شده است.

جامعه و حجم نمونه آماری .برای تدوین استرات یها پس از مطالیات کتابخاناهای
از پرستوامه محقق استفاده و از بین جامیه آماسی که  25نفر (از مدیران اسشاد شاامل مادیران
پروژه و مدیران میان و کاسشواسان برنامهسیزی تتکیل شده است) م باشاد ،باا سوش کاوکران
تیداد  15نفر به عووان حجم نمونه به صوست تصادف

طتقهبودی شده انتخاب گردید.

گردآوری و روایی و پایایی ابزار .دس ابتدا محقق بار اساا
متتمل بر  40پرس

مادل تحقیاق ،پرستاوامهای

تدوین کرد و برای سفع اشکازت و ابهامات احتمال دس اختیااس  10نفار از

خترگان حوزه تحقیق قراس داد و سپس بر اسا

نظرات خترگان و کاسشواسان امر جهات سوایا

پرستوامه تحقیق ،اصالحات ززم سا (که  90دسصد نظرات خترگان دس آن لحاظ شده) انجام داده؛
و دس نتیجه پرستوامهای متتمل بر  33پرس
بخ

تدوین کرده است .پرستاوامه نهاای دس چهااس

برسس (تییین عریب اهمیت و ستته) نقااط قاوت ،نقااط عاید ،فرصات و تهدیاد طارح

مربوطه ،طراح شد و پرستوامه بین  25نفر از مدیران و کاسشواسان بهعووان نمونه آماسی توزیع
گردید که دس نهایت 15 ،پرستوامه با نرخ بازگتت حادودا  60دسصاد جهات تجزیاه و تحلیال
اطالعات موسد استفاده قراس گرفت .محقق دس این تحقیق از طریق نرمافزاس  ، spssآزمون کرونتاخ،
پایای پرستوامه سا  80دسصد بهدست آوسده است که این مقداس ،مؤید پایاای باازی پرستاوامه
تحقیق م

باشد.

تحلیل دادهها .آمار توصیفی .نتایج حاصال نتاان ما دهاد کاه کال پاساخگویان مارد
هستود 11 ،دسصد مجرد و  89دسصد متأهل 15 ،دسصد داسای مدسک کاسشواسا و  85دسصاد
داسای مدسک کاسشواس اسشد 5 ،دسصد دس گروه سو کمتار از  30ساال 52 ،دسصاد دس گاروه
سو  30تا  40سال و  43دسصد دس گروه سو بازتر از  40سال باودهاناد .همچواین  3دسصاد
مدیر اسشد سازمان 6 ،دسصد مدیر میان و  71دسصد کاسشوا

هساتود 12/5 .دسصاد کمتار از

 10سال 65 ،دسصد بین  10تا  20سال و  22/5دسصد بازی  20سال سابقه خدمت داسند.
آمار استنباطی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ( )k-sو آزمون فرض آماری آزمون T

پس از برسس و تجزیه و تحلیل صوستگرفته و براسا
مربوط به مؤلفههای هر چهاس بخ

نتایج حاصل ،متخص شاد آمااسه k-s-z

دس سطح  p ≤ 0/05میو داس نتوده ،لذا توزیاع نمارات کلیاه

مؤلفهها نرمال است .با توجه به نرمالبودن توزیع آماسی و نیز ایوکه انحراف مییاس جامیه ناامیلوم
است ،با قتول عدد  3بهعووان میانگین فرع از توزیع  tبرای آزمون فرعیههای تحقیاق اساتفاده
شده است .پس از برسس و تجزیه و تحلیل و براسا

نتایج حاصل متخص شد  tنقاط قاوت دس
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سطح  p≤ 0.01میو داس است ،بوابراین کلیه مؤلفههای دس نظر گرفتهشاده ما تواناد دس تادوین
استرات

یهای طرح مربوطه مدنظر قراس گیرد.

تعیین ضریب اهمیت و رتبه نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات
برای سوج

و تییین نگرش پاسخگویان نستت به عریب اهمیات هار یاک از عوامال دسونا و

بیرون سازمان پس از وزنده به هر کدام از این عوامال تأییدشاده بار اساا

طیاد ،لیکارت

)خیل زیاد= ،5زیاد= ،4متوسط= ،3کم= ،2خیل کام= )1و محاساته مجماو وزنهاا (جماع
امتیازات گزیوههای پرس

موسد نظر) و دس نهایت با نرماالیزهکاردن عوامال داخلا و خااسج ،

عریب اهمیت مؤلفههای بهدست آمد به طوسی که مجمو این عارایب بارای عوامال داخلا و
عوامل خاسج برابر یک شد .برای سوج

و تییین نگرش پاسخگویان نستت به ستته و امتیاز هر

یک از عوامل دسون و بیرون سازمان (میزان اثربخت ساهتردهای کوون دس نتاندادن واکاو
نستت به عوامل از طید دسجهبودی عددی( برای عوامل داخل  :قوت عال = ،4قوت میمول =،3
عید میمول =  ،2عید بحران =  ،1برای عوامل خاسج  :واکاو
واکو

خوب (فرصت قابل اعتوا= ،)3واکو

عاال )فرصات طالیا =،(4

بد )تهدید قابل اعتوا= ،)2واکو

خیل بد (تهدید

جدی= )1استفاده شده است .شایان کر است بهموظوس تییین ستته مؤلفههای نقاط قوت ،عید،
فرصتها و تهدیدها و با توجه به لزوم دس نظر گرفتن اعداد مطلق ( )4،3،2،1از محاسته نما )مد)
استفاده شده است.

 .5یافتههای پژوهش
 .1-5نتایج حاصل از انجام مرحله ورودی مدل تحلیلی تحقیق
نتایج ماتریس اسزیاب عوامل خاسج ) :(EFEبا توجه به نگاسه شماسه  ،1بازترین دسصد وزن دس
بخ

فرصتها  O1و دس بخ

تهدیدها  T9م باشد و همچوین امتیاز وزن جذبشده دس ایان

دو عامل بیتتر از سایر مواسد است؛ بوابراین ،دس بین عوامل خاسج  O1و  T9مهامتارین عامال
شواخته شده است .توسبین و کمپرسوس دس ساختاس شکست کاس طرح دسصاد وزنا  85دسصاد سا
داسا م باشد که به لحاظ مال مهمترین قسمت آن است؛ بوابراین تأمین تاوسبین و کمپرساوس از
کتوس اوکراین برای شرکت مپوا حالز اهمیت م باشد .دو عامل اصال تهدیاد طارح ،تاأخیر دس
دسیافت پیتوهاد از فروشودگان خاسج به دلیل تحریم از سوی اتحادیه اسوپا متو بر ممووعیت
صادسات و واسدات کازها و فواوسی که استفادههاای نظاام و غیرنظاام داسناد و زماانبرباودن
فرایود پرداخت وجه به علت ممووعیت نقلوانتقال پول با بانکهای ایران به سازندگان دس خاسج
از کتوس است .گروه مپوا دس سابطه با موسد اول نمره  3و دس سابطه باا ماوسد دوم نماره  2سا اخاذ
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گروه مپوا دس تحریمها به مواسد مذکوس م باشاد .دس مجماو ،

عوامل خاسج نمره  2/30از  4سا طرح واحد  106فاز  19پاس

جووب بهدست آوسده

است.
نگاره شماره ( .)1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
در طرح واحد  106فاز  19پارس جنوبی
#

عوامل خارجی

ضریب
اهمیت از
100

ضریب
اهمیت از 1

نمره

امتیاز
وزنی

فرصتها
O1
O2
O3
O4
O5
O6

دسیافت لیساانس شارکت ساام و زوسیاا
اوکراین دس تولید کمپرسوس
فراهمشدن پتانسیل کاسی برای گروه مپوا
با توجه به شرایط تحریم
عاادم نیاااز بااه تاادوین قااراسداد باارای
شرکتهای زیرمجموعه گروه مپوا
حرکت به سوی خودکفای دس جهت تولید
داخل
استفاده از تولیدکووادگان گاروه و کساب
سود حاصل از زنجیره تأمین
افزای نرخ اسز (باه لحااظ یاوسوی باودن
قراسداد)

10.3

0.10

3

0.31

7.0

0.07

3

0.21

3.4

0.03

3

0.10

4.9

0.05

3

0.15

5.8

0.06

3

0.17

2.2

0.02

3

0.07

تهدیدات
T1

T2

T3
T4
T5

T6

T7

T8

طااوزن بااودن زمااان ززم باارای اسالااه
عااامانتناماااه باااانک (اسزی) از ساااوی
سازندگان
زماانبارباودن فرایواد پرداخات وجاه بااه
سازندگان دس خااسج از کتاوس (تاأخیر دس
مؤثرشدن  POباهعلات تاأخیر دس انتقاال
اسز)
ادعای پیمانکاس نصاب به علت عدم تاأمین
بهموقع تجهیزات ناش از تحریم
ادعااای متاااوس بااه علاات بالتکلیاادبااودن
بیض از تجهیزات ناش از تحریم
تاخیر دس تأمین مواد اولیاه بارای سااخت
تجهیزات داخل
تأخیر هوگام ساخت تجهیز -عدم سعایات
کیفیت توساط ساازنده /عادم تالیاد کااس
(توسط کاسفرما)
تأخیر دس پرداختهای کاسفرما-عدم تألیاد
بازسس ا شااخص ثالااث باارای خریاادهای
خاسج
دسخواساات تغییاار قیماات پیمانکاااسان-
تغییرات نرخ اسز و توسم

4.5

0.04

2

0.09

8.0

0.08

2

0.16

3.5

0.04

1

0.04

2.5

0.03

2

0.05

3.0

0.03

2

0.06

6.6

0.07

2

0.13

3.4

0.03

2

0.07

6.2

0.06

2

0.12
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T9

T10
T11
T12
T13

تأخیر دس دسیافت پیتوهاد از فروشاودگان
خاااسج بااه دلی ال تحااریم-عاادم فااروش
تجهیزات خاسج
متاکل دس اسالاه خاادمات پاس از فااروش
توسط تأمینکووده
کاسمزد انتقال اسز باه ساازندگان خااسج
توسط صراف ها
فتاس کاسفرما دس جهت کوتاهکردن فرایواد
خرید

جووب

12.2

0.12

2

0.24

2.5

0.02

2

0.05

3.5

0.03

2

0.07

1.8

0.02

2

0.04

کیفیت پایین سازندگان چیو و کرهای

8.6

0.09

2

0.17

جمع

100

1

2.30

(موتع :دیوید 216 :1394 ،و )217
 .2-5نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )(IFE

با توجه به نگاسه شماسه  2دس ماتریس اسزیاب عوامل داخل  ،مهمترین نقاط قوت و عید سازمان
نتان دادهشده است که با توجه به اهمیتتان به آنها وزن داده شده است .دس بخ
نمره  2/56از  4سا طرح واحد  106فاز  19پاس

عوامل داخل

جووب بهدست آوسده است.

نگاره شماره ( -)2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
در طرح واحد  106فاز  19پارس جنوبی
#

عوامل داخلی

ضریب
اهمیت از
100

ضریب
اهمیت از
1

نمره

امتیاز
وزنی

قوتها
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
ضعفها

وجود مپوا بویلر بهعووان سازنده دسام
وجااود توگااا بااهعوااوان سااازنده تااوسبین و
کمپرسوس
وجود نصب نیرو بهعواوان نصااب تجهیازات
مکانیک
وجود مپوا بینالملل برای انتقال اسز
وجود مدیران پاروژه قاوی دس حال مساالل
پی سوی سازمان دس مواجه با تحریم
پتتوانه مال قوی مپوا و نیرپااس دس حال
مسالل مال
وجااود توانااای دس سااایر شاارکتهااای زیاار
مجموعه گروه مپوا
وجود فرایودهای سازمان مصاوب دس جهات
اجرای پروژه

6.8

0.07

3

0.20

17.7

0.18

3

0.53

4.0

0.04

3

0.12

4.0

0.04

3

0.12

6.5

0.06

4

0.26

9.1

0.09

3

0.27

6.2

0.06

3

0.19

4.5

0.04

3

0.13
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7.8

0.08

2

0.16

7.4

0.07

2

0.15

5.7

0.06

1

0.06

10.4

0.10

2

0.21

W5

عملکرد عیید متاوس دس طراح

4.1

0.04

1

0.04

W6

عملکرد عیید پیمانکااس اجرایا دس بخا
لولهکت

5.8

0.06

2

0.12

جمع

100

1

W1

محاادودیت وجااود سااازندگان داخلاا دس
فهرساات بانااک اطالعااات سااازندگان مااوسد
تأیید شرکت مل مهودس و ساختمان نفت
نتود مدیریت سیستم دسآمد -انتقال دسآماد
پروژهها به مپوا و از مپوا یه نیرپاس
عملکرد بخ تاأمین تجهیازات باه جهات
ماتریس بودن

W2
W3
W4

2.56

(موتع :دیوید 283 ،1394 ،و )284
 .3-5نتایج حاصل از انجام مرحله مقایسه مدل تحلیل تحقیق
ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،نقاط قوت و نقاط عید ) :(SWOTاسترات یهای خانههای

SO

(تهاجم )( ST ،سقابت )( WO ،محافظهکاسانه) و ( WTتدافی ) به شرح زیر است:
نگاره شماره ( -)3ماتریس سوات طرح واحد  106فاز  19پارس جنوبی
عوامل داخلی
عوامل خارجی
فرصتهاO-
O1
O2
O3
O4
O5

O6
تهدیداتT-

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

قوتهاS-
S1-S2-S3-S4-S5-S6- S7-S8
ساهتردهای تهاجم )(SO
حمایاات از کاسخانااههااای گااروه مپوااا و
محصوزت آنها دس پروژه به لحاظ عادم نیااز
بااه اخااذ عاامانتنامااه و فرایوااد پرداخاات
طوزن مدت )(S7,O2
حمایت از کاسخانههای گروه مپواا دس جهات
استقای گروه مپوا)(S7,O2
ساهتردهای سقابت )(ST
استفاده از سوشهای جایگزین همانود
دسیافت چک و سفته بهجای اخذ
عمانتنامه از سازندگان )(S5,T1
استفاده از توانای مدیران مجموعه جهت
سفاسش تجهیزات از سازندگان دیگر دس
جهت دوسزدن (خوث سازی) تحریم
)(S5,T9,T12

مدیریت قراسداد متاوس و پیمانکاس دس جهت
و بستن ساههای ادعای آنها
کاه
)(S5,T3,T4

استفاده از توانای های مپوا بینالملل دس
جهت انتقال اسز به سازندگان خاسج
)(S5,T2,T11

ضعفهاw-
W1-W2-W3-W4-W5-W6
ساهتردهای محافظهکاسانه )(WO
بازسس سخت گیرانه بارای بهتاود کیفیات
کازهای خاسج )(W1,O4
کاااه زمااان خریااد و تاارک تتااریفات
مواقصه دس برای خرید کوتاه کاردن فرایواد
خرید )(W14,O4
ساهتردهای تدافی )(WT

بهتود وجهاه ،اعتتااس و قابلیات اعتمااد دس
بین کاسفرمایان نفت و گاز از طریق انتقاال
نااام شاارکتهااای زی ار مجموعااه گااروه دس
فهرست باناک اطالعاات ساازندگان ماوسد
تأیید شرکت ملا مهودسا و سااختمان
نفت )(W2,T12
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استفاده از توانای شرکتهای زیرمجموعه
گروه و حمایت از آنها دس جهت کاه
تأخیرات دس بخ خرید تأمین تجهیزات و
حمایت از تولید داخل ( S1, S2, S3, T5,
)T6, T7

(موتع :دیوید)365 :1394 ،

ماتریس استراتژی اصلی .مطابق نموداس شماسه  ،3اعداد متیلق به ناحیه چهاسم نگاسه
سوات است .بهعتاست  ،پروژه باید از استرات یهای سقابت استفاده کود .شرکتهای که دس خانه
شماسه  4قراس م گیرند ،از نظر سقابت  ،موعی قوی داسند ،ول دس صویت به فیالیت متغولود
که با آهوگ بسیاس کود سشد م کوود .چوین شرکتهای از توان ززم برخوسداسند و م توانود
دس زمیوههای که نوید سشد م دهد ،برنامههای گوناگون سا به اجرا دسآوسند .شرکتهای که دس
خانه شماسه  4قراس داسند ،از نظر جریانهای نقدی ،داسای وعی بسیاس خوب هستود و از سوی
دیگر ،سشد داخل محدود است ،بوابراین م توانود بهصوست موفقیتآمیز از استرات یهای توو
همگون ،توو ناهمگون و توو افق استفاده کوود .همچوین سازمانهای که دس خانه شماسه 4
قراس داسند م توانود استرات ی متاسکت سا انتخاب نمایود (دیوید.)384 :1394،
نمودار شماره ( -)3ماتریس ارزیابی موفقیت و اقدام استراتژیک
طرح واحد  106فاز  19پارس جنوبی
خانه شماره 2

خانه شماره 1

خانه شماره 3

خانه شماره 4

(موتع :دیوید)369 :1394 ،

نتایج ماتریس داخلی و خارجی  : 2IEبر اسا

نمرات عوامل داخل () IFEو نمرات

عوامل خاسج ) (EFEبه ترتیب اعداد  2/56و  2/30به دست آمد ،ماتریس داخل و خاسج
) (IEدس نموداس شماسه  4نمای

داده شده است.

2. Internal & External
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نمودار شماره ( -)4ماتریس داخلی و خارجی

(موتع :دیوید)381 :1394 ،

برای واحدهای از سازمان که دس خانههای  3و  5و  7قراس م گیرند ،باید استرات یهاای سا
به اجرا دسآوسد که حافظ و نگهداسی وعع موجود باشود (دیوید.)380 :1394،
 .4-5نتایج حاصل از انجام مرحله تصمیمگیری مدل تحلیلی تحقیق
براسا

نتایج حاصل از ماتریس سوات و همچوین ماتریس اصل  ،استرات یهای سقابت موادسج

دس خانه چهاسم که شامل مواسد زیر م باشد ،بهموظوس اولویتبودی انتخاب شده است.
استراتژی یکم :استفاده از سوشهای جایگزین همانود دسیافت چک و سفته باهجاای اخاذ
عمانتنامه از سازندگان )(S5,T1؛
استراتژی دوم :اساتفاده از تواناای مادیران مجموعاه باه موظاوس سافاسش تجهیازات از
سازندگان دیگر دس جهت خوث سازی تحریم )(S5,T9,T12؛
استراتژی سوم :مدیریت قراسداد متاوس و پیمانکاس دس جهت کاه

و بستن ساههای ادعای

آنها )(S5,T3,T4؛
استراتژی چهارم :استفاده از توانای های مپوا بینالملل دس جهت انتقال اسز باه ساازندگان
خاسج )(S5,T2,T11؛
استراتژی پنجم :استفاده از توانای شرکتهای زیارمجموعاه گاروه و حمایات از آنهاا دس
جهاات کاااه

تااأخیرات دس بخاا

خریااد تااأمین تجهیاازات و حمایاات از تولیااد داخاال

).(S1,S2,S3,T5,T6,T7
بوابراین ،نتایج حاصل از ماتریس سوات و ماتریس  IEبه ماتریس  QSPMموتقل م شود.
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جووب

نگاره شماره ( -)3ماتریس برنامهریزی راهبردی کمّی )(QSPM

در طرح واحد  106فاز  19پارس جنوبی (عوامل خارجی)

استراتژی

ضریب اهمیت از 100

نمره

نمره نهایی

نمره

نمره نهایی

نمره

نمره نهایی

نمره

ST2

ST4
نمره نهایی

ST1

ST3

ST4

نمره

عوامل
خارجی

استراتژی
یکم

استراتژی
دوم

استراتژی
سوم

استراتژی
چهارم

استراتژی
پنجم

نمره نهایی

ضریب اهمیت

انواع استراتژیهای قابل اجرا

فرصتها
O1

10.
3

0.10

O2

7.0

0.07

O3

3.4

0.03

O4

4.9

0.05

O5

5.8

0.06

O6

2.2

0.02

1

0.02

تهدیدها
T1

4.5

0.04

4

0.18

T2

8.0

0.08

1

0.08

2

4

0.16

T3

3.5

0.04

4

0.14

T4

2.5

0.03

4

0.10

0.32

T5

3.0

0.03

1

0.03

2

0.06

T6

6.6

0.07

1

0.07

2

0.13

T7

3.4

0.03

1

0.03

2

0.07

T8

6.2

0.06

T9

12.
2

0.12

T10

2.5

0.02

T11

3.5

0.03

3

2

0.37

0.07

1

0.12

3

0.10

2

0.24

2

0.05
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T12

1.8

0.02

T13

8.6

0.09

100

1

4
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0.07

0.26

0.50

0.67

0.55

0.45

(موتع :دیوید)385 :1394 ،
نتاایج

ماتریس برنامهسیزی استرات یک کم  QSPMخاسج (نگااسه شاماسه  :)3بار اساا

حاصلشده ،استرات ی دوم با نمره  ./67بیتترین امتیاز و استرات ی یکم باا نماره  ./26کمتارین
امتیاز سا داسا است.
نگاره شماره ( -)4ماتریس برنامهریزی راهبردی کمّی )(QSPM

عوامل داخلی

نمره

نمره نهایی

نمره

نمره نهایی

نمره

ST3
نمره نهایی

ST1

ST4
نمره

ST2

استراتژی
چهارم

ST4
نمره نهایی

استراتژی
یکم

استراتژی
دوم

استراتژی
سوم

استراتژی
پنجم

نمره

ضریب اهمیت

انواع استراتژیهای قابل اجرا

نمره نهایی

ضریب اهمیت از 100

در طرح واحد  106فاز  19پارس جنوبی (عوامل داخلی)

قوتها
S1

6.8

0.07

2

0.14

S2

17.
7

0.18

3

0.53

S3

4.0

0.04

2

0.08

S4

4.0

0.04

1

0.04

2

0.08

4

0.16

4

0.16

S5

6.5

0.06

3

0.19

4

0.26

4

0.26

4

0.26

S6

9.1

0.09

2

0.18

2

0.18

3

0.27

1

0.09

S7

6.2

0.06

1

0.06

1

0.06

3

0.19

2

0.12

S8

4.5

0.04

2

0.09

2

0.09

ضعفها
W1

7.8

0.08

W2

7.4

0.07

W3

5.7

0.06
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W4

10.4

0.10

W5

4.1

0.04

W6

5.8

0.06

100

1

0.23

جووب

0.67

0.88

0.75

0.96

(موتع :دیوید)385 :1394 ،
ماتریس برنامهسیزی استرات یک کم  QSPMداخل (نگاسه شماسه  :)4براسا
استرات یک کم

ماتریس

 QSPMداخل  ،دس ماتریس باز به ترتیب استرات ی چهاسم با نمره 0.96

بیتترین امتیاز و سپس استرات ی یکم با نمره  0.23کمترین امتیاز سا داسا است.
 .5-5نتایج حاصل از انجام مرحله تصمیمگیری مدل تحلیلی تحقیق
 .1-5-5جذابیت راهبردی نسبت به عوامل داخلی و خارجی

با استفاده از خروج ماتریس برنامهسیزی ساهتاردی کما داخلا و خااسج و میاانگین نماره
جذابیت هر آیتم ،اولویت هر ساهترد متخص شده است (نتاایج دس نگااسه شاماسه  5اسالاه شاده
است) .استرات ی پوجم با بیتترین نمره داسای اولویت نخست و استرات ی یکم با کمتارین نماره
بهعووان پوجمین استرات ی انتخاب م شود .استرات ی یکم به علت انحراف مییاس از لیست مواسد
حذف شده است که علت اصل آن وزن  S4و  S5دس ماتریس  IFEم باشد .دسصد وزنا پاایین
نستت به آیتمهای دیگر از اصل تری مواسد اسات (عادد  0/25از مقاداس میاانگین  0/56فاصاله
داسد).
نگاره شماره ( -)5جذابیت راهبردی نسبت به عوامل داخلی و خارجی
ردیف
1
2
3
4
5

استراتژی
استفاده از سوش های جایگزین همانود دسیافت چک و
سفته بهجای اخذ عمانتنامه از سازندگان ()S5,T1
استفاده از توانای مدیران مجموعه به موظوس سافاسش
تجهیزات از سازندگان دیگار دس جهات خوثا ساازی
تحریم )(S5,T9,T12
مدیریت قراسداد متاوس و پیمانکاس دس جهت کااه و
بستن ساههای ادعای آنها )(S5,T3,T4
استفاده از توانای های مپوا بینالملل دس جهت انتقاال
اسز به سازندگان خاسج )(S5,T2,T11
استفاده از توانای شرکتهاای زیارمجموعاه گاروه و
حمایت از آنها دس جهت کااه تاأخیرات دس بخا
خریااد تااأمین تجهیاازات و حمایاات از تولیااد داخاال
)(S1,S2,S3,T5,T6,T7

نمره
جذابیت
داخلی

نمره
جذابیت
خارجی

میانگین

اولویت

0.23

0.26

0.25

5

0.67

0.67

0.67

2

0.75

0.50

0.63

4

0.88

0.45

0.66

3

0.96

0.55

0.76

1
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نتایج و اولویت راهبردها
با توجه به نگاسه شماسه  ،5استرات ی «استفاده از توانای شرکتهای زیرمجموعه گروه و حمایت
تأخیرات دس بخ

از آنها دس جهت کاه

خرید تأمین تجهیزات و حمایت از تولید داخل» ستته

یک م باشد .دس ساختاس شکست کاس طرح بخ

تأمین تجهیزات دسصد وزن  85دسصاد سا داسا

است و توسبین و کمپرسوس دسصد وزن  77دسصد سا داسا است .به هماین دلیال دس نگااسه ،EFE
وزن O1مقداس  10.3است .تمام اهمیت این پروژه به تأمین توسبین و کمپرسوس از شرکت اکراین
نمره به این سدید ،نمره  3به علت عملکرد مواسب شارکت مپواا داده

است .همچوین دس بخ

شده است .بوابراین ،کامال آشکاس است که توانای گروه مپواا و حمایات از آن کاه تولیاد داخال
م باشد ،بسیاس با اهمیت است .بوابراین ،ستته یک بهدست آمده است .دس سابطه با استرات ی دوم
«استفاده از توانای مدیران مجموعه بهموظوس سافاسش تجهیازات از ساازندگان دیگار دس جهات
خوث سازی تحریم» ،همانطوس که گفته شد دسصد وزنا تاأمین تجهیازات  85دسصاد اسات.
موجر به تأخیر دس بخ

تأخیر دس این بخ

اجرای طارح خواهاد شاد ،لاذا باا نظار باه اعاداد

بهدستآمده ،ستته دوم است.
عمن ایوکه اعداد ماتریس  QSPMاز وزنهای ماتریس  EFEو  IFEبهدسات آماده اسات و
تأثیر هر سدید بر استرات ی م باشد .دسمجمو  ،با توجاه باه نگااسه زیار اعاداد

نمرات بر اسا

مربوط به استرات ی  2و  3و  4بسیاس نزدیک یکدیگر هستود .دس اجرای طرح شااید باه اولویات
این استرات یها دقت نتود و بهطوس همزمان همه این سه موسد انجام شود .حت استرات ی یکم
که حذف شده است ،ول دس پروژه همزمان با استرات یهای دیگر نیز انجام م شود.
براسا

نتایج نگاسه شماسه  ،5اولویت استرات یها با توجه به نمرات میانگین کسبشاده باه

قراس زیر است:
• استفاده از توانای
تأخیرات دس بخ

شرکتهای زیرمجموعه گروه و حمایت از آنها دس جهت کاه

خرید تأمین تجهیزات و حمایت از تولید داخل )(S1,S2,S3,T5,T6,T7؛

• استفاده از توانای مدیران مجموعه برای سفاسش تجهیزات از ساازندگان دیگار دس جهات
خوث سازی تحریم )(S5,T9,T12؛
• مدیریت قراسداد متاوس و پیمانکاس دس جهت کاه

و بستن ساههای ادعای آنهاا

(S5, T3,

)T4؛
• استفاده از توانای های مپوا بینالملل دس جهت انتقال اسز به سازندگان خااسج (
).T11

S5, T2,
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فرجام
دس پ وه

موسدنظر ،با استفاده از سوشهای کم برای پروژه واحد  106فاز  19پاس

جووب و

با محاسته ماتریس  EFE, IFEو اعداد بهدستآمده و با استفاده از مااتریس ساوات ساهتردهاای
ماتریس سقابت استخراج شده است .همچوین بر متوای این ساهترد ،حرکت دس ساستای اساتفاده
از نتایج آن دس پروژههای آت مهم است .بدون شک دس اجارای طارح ماذکوس عاوامل دسونا و
بیرون دیگر نیز تأثیرگذاس خواهد بود ،ول به لحاظ شرایط حاعر دس ایران صرفا اثار تحاریم دس
نظر گرفته شده است .دس موسد نتایج بهدستآمده مواسد زیر داسای اهمیت است:
• با نظر به تأثیرات تحریمها یک از مواسد خوث سازی تحریم و ساههای مقابله با آن ،تغییار
طرفهای تجاسی و تولید برخ کازها دس داخل کتوس باا توجاه باه تواناای هاای گاروه مپواا و
برسس مسالل مال آن بهعووان ساهحل جایگزین م تواند مؤثر باشد .عمن ایوکه شااکله اصال
سیاستهای اقتصاد مقاومت ابالغ از سوی سهتر میظم انقالب بحث حمایات از تولیاد داخلا
است .شرکت مپوا با استفاده از توانموادی متخصصاان و کاسشواساان داخلا  ،اکواون شتامین
سازنده تجهیزات نیروگاهها دس جهان است .شرکت مپوا اکوون دس بخ های بار ،،نفات و گااز،
حملونقل ،تولید آب شیرین و حوزه انرژیهای تجدیدپذیر واسد شده و به پیترفتهاای زیاادی
دست پیدا کرده است؛ بوابراین بخ

نفت و گاز یک حوزه نو جهت وسود به آن است.

• دس مقطع کوون طرح ،کوتاهکردن فرایود خرید داسای اهمیت فراوان است .کااه

زماان

تأمین تجهیزات و ساههای خوث سازی تحریمها از طریق اتخا ساهتردها بهدست مدیران توانمود
گروه مپوا میسر خواهد بود .از جمله ثتت شرکتهای زیرمجموعه گروه مپواا دس فهرسات باناک
اطالعات سازندگان /تأمینکوودگان موسد تأیید شرکت مل مهودس و ساختمان نفات کمکا
دس جهت استفاده از توانمودیهای این مجموعه است .همچوین سوشهای همانود دسیافت چک
و سفته بهجای اخذ عامانت ناماه از ساازندگان دس جهات تساریع دس سوناد خریاد تجهیازات و
کوتاهکردن مدتزمان اجرای طرح است.
• تحریم یک از علتهای جدید ادعاهای پیمانکاسان پروژهها دس کتوس است .بروز تحریمهاا
باعث افزای

هزیوههای اجرای و مدت زمان اجارای پاروژههاا و دس نهایات موجار باه افازای

ادعاهای پیمانکاسان اجرای شده است .دس این ساستا ،م توان به وجود تحریمها دس سالهای اخیر
و آثاس احتمال آن بر صویت ساخت و دس نتیجه ،بر ایجاد ادعا اشاسه کرد؛ بر اسا

مطالیات انجام

شده پانزده علت ایجاد ادعا بر اثر اعمال تحریمها دس طرحهای طرح و ساخت بهوجود آمده اسات.
نتایج نتان م دهد بروز تحریمها با اثرگذاسی بر بیض دیگر از جوتاههاای پاروژه ،ساتب باروز
ادعاهای جدید م شود و بر افزای

زمان و هزیوه ،بهعووان علل اصل ایجاد ادعا اثر ما گاذاسد.
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این تأثیرها با افزای

شدت تحریمها افزای
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م یاباد و موجاب سشاد شادید و نماای ادعاهاای

پیمانکاسان م شاود .بواابراین ،اتخاا اساترات یهاای مواساب بارای کااه

ادعاهاا و ساههاای

جلوگیری از آن یا پی بیو آن برای سسیدن به اهداف اصل پروژه با اهمیت و عروسی است.
• با تحریم بانکهای ایران ،متکالت همانود ازکاسافتادن الس و سولیفت بهوجود آمده که
باعث بروز متکل دس جابهجای پول شده است ،بوابراین جابهجای پول باید از طریق صاراف هاا
صوست پذیرد .این نقل و انتقال پول از طریق صراف هزیوههای تتادل مال و خطرپذیری نقل و
انتقال سا افزای

داده است .لذا عروسی است که پیمانکاسان پای بیوا ززم بارای هزیواههاای

انتقال اسز و خطرپذیریهای آن سا دس اجرای پروژهها دس نظر داشته باشود.

پیشنهاد پژوهشهای آتی
فروسدینماه سال  1394ایران و  6کتوس قدستمود جهاان بیانیاهای سا دس لاوزان ساولیس امضاا
کردند که بر اسا

این بیانیه هستهای ،تحریمهای اعمالشده علیه ایران پاس از توافاق نهاای

لغو شد .لغو این تحریمها امکان حضوس دوباسه ایاران دس باازاس جهاان نفات و همچواین حضاوس
سرمایهگذاسان خاسج دس این صویت سا فراهم خواهد کرد و این موعو اکوون سوزنههای امیدی
سا به سوی صویت نفت کتوس باز کرده و آیوده سوشن برای این بخ

سا نویاد ما دهاد .دس ایان

میان یحی آلاسحا ،،سلیس اتا ،بازسگان و صوایع و میادن تهران میتقاد اسات کاه مادیریت
پس از تحریم اگر بهمراتب سوگینتر از مدیریت قتل تحریم نتاشد ،هم ساطح آن اسات .بیاد از
برداشتهشدن تحریم ها ،فضای تهاجم از سوی غرب به اقتصاد ایاران شاکل ما گیارد و هماه
م خواهود به دلیل سکودی که دس دنیا وجود داسد ،به یک بازاس بکر واسد شوند؛ بواابراین ممکان
است که واسدات ایران بهگونهای پی

سود که تولید آسیب بتیود .همچوین حضوس شارکتهاای

نفت پرسنگ خواهد شد .از جمله موعوعات که بهعووان موعو پ وه

یا مقاله جای برسس و

تحقیق داسد ،شامل مواسد زیر است:
• برسس آیوده اقتصادی ایران پس از لغو تحریمها؛
• برسس فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و عید بازاس دس شرایط پس از تحریم؛
• برآوسد خساستهای ناش از تحریم بر اقتصاد ایران؛
• شرایط و موانع اقتصادی ایران پس از تحریم؛
• برسس و لزوم بازنگری نو قراسدادهای سرمایهگذاسی نفت دس ایاران (برسسا نقااط
قوت و عید قراسدادهای بیع متقابل)؛
• برسس پی

شرطهای خروج از سکود اقتصادی و سسیدن به دوسان سونق اقتصادی؛
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