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سپاس خدای راست ، تا  بار دیگر شاهد همت پر آوازه ایرانیان در صنعت 

یعنی  پالست"،  ایران    " دست  پایین  و   پرتوشیمی  حوزه  در  منایشگاهی 

منایشگاهی در خور توجه در سطح جهانی باشیم . 

بدنبال شکل گیری انقالب صنعت پرتوشیمی در سال 1376، تحوالتی رسیع 

در بخش های پایین دست کشورمان رخ داد به گونه ای که تا امروز به مرحله 

ای رسیدیم که جهت حضور در مجامع بین املللی با کیفیت محصوالت باال و 

رسیدن به نو آوری که می تواند در فرایند رقابت پذیری در سطح بین املللی 

قرار گیرد ، نقش پر رنگ تر ی را در توسعه صنایع باال دست داشته باشیم.

حضور صاحبان صنایع در منایشگاه ها، ضمن اینکه به صنعتگران می آموزد 

را  زمینه    ، بگذارند  قیاس  به  را   تولیدات  افزوده  ارزش  میزان  که چگونه 

برای تعامل و تبادل بیشرت فعاالن در بخش های پایین دست و باالدست به 

منظور تولید کاالیی با کیفیت و استاندارد باال و مطلوب فراهم می آورد . 

در این احوال  منایشگاه ایران پالست با توجه به نقش کلیدی خود در توسعه 

صنعت کشور ، توجه صنعتگران را به مسیری مطمنئ جهت رسمایه گذاری 

است و  داده  نوین سوق  و  برتر  فناوری های  و شناخت  انتقال  و فرصت 

رشایطی را فراهم می آورد تا  از متامی امکانات، جهت برقراری ارتباط میان 

رشکت کنندگان و بازدیدکنندگان، همکاری رسانه های تخصصی و به معرض 

ایجاد جایگاه   توامنندی های خاص مدیریت در صنایع و رسانجام  گذاشنت 

کشور  الستیک  و  پالستیک  صنایع  صنعتگران  تشکل ها/  و  مدیران  مشرتک 

استفاده منایند .

بخش صنایع پرتوشیمی و زیرمجموعه آن به عنوان یکی از قلمروهای بخش 

تولید داخلی انواع مواد شیمیایی، توان این را یافته است تا با تولید انواع 

خوراک مورد نیاز صنایع پایین دست، محصول نهایی را پس از تامین بازار 

داخل ، به سمت وسوی بازارهای صادراتی سوق دهد. رشد فزاینده ای که 

با راه اندازی پروژه های جدید پرتوشیمی به لحاظ حجم و تنوع محصوالت 

این صنایع حاصل می شود، بسرت مناسبی را برای توسعه صنایع پایین دستی 

زنجیره  کننده  تکمیل  و  پرتوشیمی  محصوالت  کنندگان  مرصف  عنوان  به 

ارزش صنعت پرتوشیمی فراهم می آورد. 

 تردیدی نیست  با بازاریابی گسرتده انجام شده به منظور حضور رشکت های 

تراز اول و معترب پرتوشیمی، ماشین ساز و صنایع تکمیلی پرتوشیمی جهان 

در  تا  ایم  کرده  را  آن  قصد  پالست  ایران  املللی  بین  منایشگاه  دهمین  در 

توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه پایین دستی و مرتبط با نفت و گاز 

و پرتوشیمی و ایجاد تعامل و ارتباط بهرت صنایع باالدستی و پایین دستی 

پرتوشیمی ضمن ایجاد ارزش افزوده باالتر و اشتغال، زمینه بهرتی را برای 

باشد،  از اهم واجبات می  بازارهای جهانی که  رقابت تولیدات داخلی در 

فراهم مناییم و جریان تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم.

امید من و همکارانم اینست که بتوانیم در آستانه سال نو محفلی صمیمی 

و دلنشین برای صنعت پژوهان و بلند همتان کار و تولید در عرصه صنایع 

آراسته داریم تا نشانه همبستگی خانواده بزرگ صنعت و نیز مایه خرسندی 

و پشتوانه ای بس سرتگ برای دست اندرکاران ، به منظور استمرار این مسیر 

و رسبلندی متامی تالشگران خدوم این عرصه می باشد.

پیام جناب آقای محمد مقاره
مدیر دهمین نمایشگاه ایران پالست

سر مقاله           
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مهشید انزهایی

منایشگاه   دهمین  برگزاری  هدایت  درحالی  پرتوشیمی  صنایع  ملی  رشکت 
رویداد  این  زیادی  موارد  که  داشت  برعهده  را  پالست  ایران  بین املللی 
منایشگاهی را نسبت به دیگر منایشگاه ها و البته دوره های پیشین همین 
منایشگاه به رویدادی خاص بدل کرده بود. گذشته از این که این نخستین 
برجام  تحقق  از  پس  که  بود  کشور  پرتوشیمی  صنعت  تخصصی  منایشگاه 
بزرگرتین  تا  بود  گونه ای  به  شده  انجام  سیاست گذاری های  می شد،  برگزار 
رویداد صنعت پرتوشیمی کشور کاربردی تر و متفاوت تر از همیشه برگزار 
نیز  منایشگاه  این  افتتاحیه  مراسم  در  دولتی  ارشد  مدیران  اظهارات  شود. 
حاکی از آن بود که امسال نقطه عطفی در سیاستگذاری حوزه پرتوشیمی 
خواهد بود. از برنامه های جذب رسمایه گذار گرفته تا سیاست گذاری برای 
تخصیص  جدید  روش  اجرای  البته  و  پرتوشیمی  میان دستی  صنایع  توسعه 

خوراک به واحدها...
بدون شک بخش مهمی از آنچه صنعت پرتوشیمی تا ایران پالست یازدهم 
شاهد آن خواهد بود با مدیریت و هدایت مرضیه شاهدایی، مدیریت عامل 
این مجموعه عملیاتی خواهد شد. معاون وزیر نفت که ایران پالست دهم 
را بسیار باشکوه تر از دوره های قبلی می داند، معتقد است که اگر کسی به 
این منایشگاه بوده تنها فرصت خود برای  از  یا دریافت رانت  فکر تحریم 
با نرشیه  رشکت در آن را از دست داده است.  شاهدائی در گفت وگویی 
ترسیم خط مشی صنعت پرتوشیمی در  به  رشکت ملی صنایع پرتوشیمی، 

سال جاری پرداخت که مرشوح این گفت وگو در ادامه می خوانید:

خانم مهندس شاهدایی! در ابتدا درباره روند برگزاری ایران پالست 
دهم و تغییرات آن نسبت به سال های گذشته توضیح دهید.

با شعار و محوریت "کسب و کار جهانی" کار خود را آغاز  این منایشگاه 
کرد و در آن بیش از ٥٠٠ رشکت ایرانی و ٤٠٠ رشکت خارجی در فضایی به 
وسعت ٢٥ هزار مرتمربع رشکت کردند. در دهمین منایشگاه بین املللی ایران 
پالست، رشکتهایی از ٢٥ کشور دنیا حضور یافتند که از این تعداد ١٣ رشکت 
اروپایی، ١٠ رشکت آسیایی و دو رشکت از آفریقای جنوبی و اسرتالیا حضور 
داشتند و در عین حال در این منایشگاه ٢٠٠ نفر از بازرگانان کشورهای بازار 
هدف صنایع تکمیلی، همچون پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان 
نیز به عنوان بازدید کننده با رسمایه گذاری رشکت ملی پرتوشیمی حضور پیدا 
کردند، چراکه رشکت ملی صنایع پرتوشیمی در ساختار جدید خود به عنوان 
و  کار سیاستگذاری  ایران،  نفت  وزارت  از  منایندگی  به  توسعه ای  سازمانی 
برنامه ریزی کالن را در این صنعت بر عهده خواهد داشت؛ ضمن آن که این 
رشکت برای ایجاد زیرساختهای الزم و معرفی رسمایه گذاران و فاینانسورها 

به رشکتهای پرتوشیمی فعالیت می کند.

اعتراضاتی نسبت به زمان برگزاری نمایشگاه وجود داشت، درباره 
دلیل زمان انتخاب شده توضیح می دهید؟

با توجه به اینکه شعار این منایشگاه "کسب و کار جهانی" بود، ترجیح دادیم 
برای حضور حداکرثی رشکتهای خارجی، زمان برگزاری دهمین منایشگاه ایران 
پالست را از مهر ماه به فروردین ماه تغییر دهیم تا رشکتهای خارجی هم 

تا پایان برنامه ششم، به تولید 12 میلیون تنی می رسیم

گفتگوی ویژه پیام پتروشیمی با مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران پالست دهم باشکوه تر از دوره های قبل بود

گفتگو
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بتوانند حضور فعالرتی را در این منایشگاه داشته باشند.صنعت پرتوشیمی 
ایران طی سالهای گذشته به دلیل تحریمهای مختلف، نتوانسته به صورت 
صنعت  توسعه  نظر  از  ایران  یابد؛  توسعه  مختلف  بخشهای  در  پیوسته 
تجربه،  با  متخصصان  گاز،  و  نفت  خوراک  وجود  به  توجه  با  پرتوشیمی 
دسرتسی به آبهای بین املللی و وجود رشکتها و سازندگان توامنند داخلی از 
منطقه  کشورهای  از  فراتر  ظرفیتی  بسیار  پرتوشیمی  صنعت  توسعه  نظر 
همچون عربستان دارد. از همین رو تالش شد تا بالغ بر ۲۰۰ هیات تجاری 
تخصصی در صنعت پالستیک در این منایشگاه حضور داشته باشند، در عین 
حال ارتباط صنایع خودروسازی، بسته بندی و غذایی نیز با پرتوشیمی از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.منایشگاه ایران پالست فرصت مناسبی 
برای ارائه آخرین فناوری ها و دانش روز جهان در صنعت پلیمر و پالستیک 
کشورمان در کنار بزرگان این صنعت است، بنابراین تنها هدف رشکت ملی 
بلکه  نبود،  داخلی  بازارهای  منایشگاه،  این  برگزاری  از  پرتوشیمی  صنایع 
بین املللی  با حضور رشکت های  تا  گرفتیم  نیز هدف  را  بین املللی  بازارهای 
صنعت  در  گذاری  رسمایه  و  تکنولوژی  انتقال  در  قبولی  قابل  رسعت 

پرتوشیمی ایجاد کنیم.

نمایشگاه امسال را چطور دیدید و چه تالشهایی برای بهبود وضعیت 
در دوره های بعدی خواهد شد؟

در حال حارض هدف گذاری و برنامه ریزی خود را برای برگزاری دوره بعدی 
منایشگاه ایران پالست آغاز کرده ایم و به اطالع رسانی و جذب رشکت کننده 
در این منایشگاه پرداخته ایم. هدف این است که منایشگاه ایران پالست را 
به باالترین سطح ممکن بین املللی برسانیم و سعی کنیم که این منایشگاه 
به عنوان یکی از مهم ترین منایشگاه ها در سطح صنعت پرتوشیمی، صنایع 
امسال  منایشگاه  شود.این  مطرح  جهان  پالستیک  و  پرتوشیمی  تکمیلی 
بسیار باشکوه تر از سال های قبل برگزار شد و امید می رود تا در سال های 
آینده با این روند توسعه ای که در ایران  وجود دارد، سطح روابط بهبود 
و گسرتش یابد. برای نخستین بار در طول برگزاری این منایشگاه بین املللی، 
تعداد کشورهای حارض در منایشگاه ایران پالست به عدد بی سابقه ۲۵ کشور 
رسیده به طوری که رشکت هایی از آملان، اتریش، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، 
بلژیک،  روسیه،  لهستان،  دامنارک،  هلند،  سوئیس،  چک،  جمهوری  اسپانیا، 
چین، کره جنوبی، تایوان، هند، سنگاپور، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق، 
بحرین، پاکستان، آفریقای جنوبی و اسرتالیا در این منایشگاه حضور یافتند.

برخی گروه ها یا افراد فعال در صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک 
پالست  ایران  نمایشگاه های  برگزاری  از  امتیاز  کسب  منظور  به 

فعالیت میکنند، در این خصوص توضیحی می فرمایید؟
منایشگاه ایران پالست یک منایشگاه ملی است و این منایشگاه به هیچ گروه، 
سازماندهی،  فراملی  و  ملی  نگاه  با  باید  و  ندارد  تعلق  سازمانی  و  تشکل 
برنامه ریزی و برگزار شود. هر بخشی اگر بخواهد تحریم کند یا رانت بگیرد 
فقط فرصت حضور در منایشگاه یازدهم ایران پالست را از دست داده است.

چه  و  چیست   1395 سال  در  پتروشیمی  برنامه های صنعت  محور 
تالش هایی برای تحقق آن الزم است؟

جذب رسمایه  جاری  سال  برای  پرتوشیمی  ملی  برنامه های رشکت  از  یکی 
به منظور تکمیل طرح های صنعت پرتوشیمی است که تاکنون با استقبال 

خوبی از سوی کشورهای اروپایی و  آسیایی مواجه شده و برجام نیز زمینه 
را برای انتقال ارز و عملیات مالی این طرح ها فراهم کرده است. همچنین 
از برنامه های سال جاری پرتوشیمی، توسعه شهرک های صنعتی است و به 
دنبال این هستیم که رشکت هایی که اخیرا مجوز گرفته اند، تکمیل زنجیره 

ارزش از الزامات کار آنها باشد.

شرکت ملی پتروشیمی چه برنامه حمایتی برای صنایع پایین دستی دارد؟
کاری که در این زمینه از ما به عنوان بدنه دولت بر می آید تامین خوراک 
ایجاد تنوع در خوراک  و سپس بسرتسازی برای صنایع پایین دستی است. 
تفاوت  و  به حساب می آید  ما  برنامه های سال جاری  از جمله  پرتوشیمی 
تامین خوراک است که  نیز در  ایران و عربستان  اصلی صنعت پرتوشیمی 
پیدا نکند و حاال  از صنعت توسعه کامل  این بخش  باعث شده  تحریم ها 
فاصله ما با آنها قابل مقایسه نیست؛ اما با اجرایی شدن برجام و با توجه 
به مزایایی که ایران از نظر تامین خوراک، دسرتسی به آب های بین املللی و 
وجود پیامنکاران برجسته دارد، متایل به رسمایه گذاری در ایران بیشرت است؛ 
چرا که کشورهای عربی هیچ کدام از این مزایا را نداشته و هم از منابع 
ارزی، هم تکنولوژی و هم منابع انسانی خارجی استفاده می کنند که این 
امر موجب می شود قیمت متام شده محصوالت آنها با ایران بسیار متفاوت 

باشد.

در مورد صنایع میان  دستی چطور؟
است،  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از  نیز  بخش ها  این  خوراک  تامین 
ورود  دلیل  به  تکنولوژی  نبود  دستی  میان  صنایع  مشکالت  از  یکی  اما 
تحریم هاست که تالش کردیم منایشگاه ایران پالست بتواند در ایجاد ارتباط 

بین رشکت های ایرانی و خارجی موثر باشد.

انجام  در جهت جذب سرمایه  خارجی  با کشورهای  مذاکراتی  چه 
شده و کدامیک به نتیجه رسیده است؟

قبل از سال جدید تفاهمنامه ای را با توتال برای رسمایه گذاری در صنعت 
پرتوشیمی داشته ایم و عالوه بر آن با شش رشکت آملانی دیگر نیز در حال 
مذاکره هستیم. رشکت های ایتالیایی نیز با هلدینگ ها مذاکره می کنند. در 
عین حال موانع صادرات محصول را باید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برطرف کند اما ما به عنوان متولی صنایع پرتوشیمی با دولت در این زمینه 

گفت وگو خواهیم کرد.

برخی شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در کشور تضمین  هایی 
توضیح  خصوص  این  در  کنند،  می  طلب  پتروشیمی  شرکت  از  را 

می    دهید؟
بود،  پرتوشیمی  متام صنعت  متولی  زمانیکه  پرتوشیمی  صنایع  ملی  رشکت 
اکنون  اما  می داد،  خارجی  رسمایه گذاران  به  مالی  تامین  برای  را  ضامنت 
باید خودشان  و رشکت های خصوصی  داریم  کار  این  برای  قانونی  منع  ما 
می توانیم  داریم،  آنها  در  که  اندازه سهمی  به  تنها  و  بدهند  را  تضمین ها 
و  اروپایی  رشکت های  اینکه  به  توجه  با  اما  کنیم،  تضمین  را  مالی  تامین 

گفتگو
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خارجی خواسته شان اطمینان رسمایه گذاری در ایران است، ممکن است ما 
به توافقاتی با دولت و بانک ها برسیم تا فرآیند تامین مالی این رشکت ها 

تسهیل شده و اصالحی در قوانین صورت گیرد.

ساخت شهرک  های شیمیایی و صنایع تکمیلی در کنار پتروشیمی  ها 
به کجا رسید؟

هم اکنون در تالش هستیم که شهرکهای شیمیایی و صنایع تکمیلی پرتوشیمی 
در استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان رشقی و خوزستان ایجاد شود؛ 
ضمن آنکه مجوز احداث طرحهای جدید پرتوشیمی در کنار ساخت زنجیره 
تکمیل ارزش در این صنعت به متقاضیان داده می شود.طرح های پرتوشیمی 
با توجه به پتانسیل های هر منطقه و تحت آمایش رسزمین انجام می شود، 
با توجه به آمایش رسزمینی سعی می کنیم که در جاهایی که تجمع صنعت 
وجود نداشته باشد و خوراک صنایع پرتوشیمی تامین شود، این صنایع را 
انرژی  تامین  امکان  به  توجه  با  پرتوشیمی  کنیم.توسعه صنعت  راه اندازی 
در کنار آب های خلیج فارس و عامن می تواندمناسب باشد، بنابراین توسعه 
صنایع در ماهشهر و عسلویه نیز جزو برنامه های ماست که قرار است در 
این مناطق مکان های مناسبی را برای راه اندازی شهرک های پرتوشیمی در 
نظر بگیریم. همچنین پروژه پارسیان را نیز رشکت ایمیدرو توسعه خواهد 

داد و در منطقه جاسک و چابهار نیز بخش خصوصی فعالیت خواهد کرد.

همکاری هندی ها با ایران در بخش پتروشیمی در چه مرحله ای است؟
در  نیز  چابهار  در  و  است  فرزاد  گازی  میدان  برای  هندی ها  اصلی  پروژه 
پروژه های پرتوشیمی فعالیت خواهند کرد.همچنین راه اندازی پارس جنوبی 
توانسته به ما در راه اندازی واحدهای جدید پرتوشیمی در عسلویه و توسعه 
نیازمند  کاویان  دو  واحد  که  ویژه  به  کند،  کمک  داشتیم  که  واحدهایی 
از  نیمی  با  خوراک  نبود  دلیل  به  نیز  آن  اول  واحد  و  است  بوده  خوراک 

ظرفیت کار می کرد.

در حال حاضر در بخش پتروشیمی چند طرح نیمه کاره داریم و دلیل 
اصلی نیمه تمام ماندن آن ها چیست؟

۵۵ طرح نیمه کاره پرتوشیمی نیازمند تامین خوراک است و ۲8 طرح جدید 
و  فارس  کنار خلیج  در  این طرح ها  که  است  تعریف شده  نیز  پرتوشیمی 
عامن آن هم با هدف استفاده از منابع گازی پارس جنوبی ایجاد خواهند 
شد.پیش بینی شده است که امسال شش تا هفت میلیون تن به محصوالت 

پرتوشیمی کشور اضافه شود و سال گذشته نیز از ظرفیت تولید 6۰ میلیون 
تن محصوالت پرتوشیمی 44 میلیون تن تولید داشتیم.

جاری  سال  در  پتروشیمی  صنعت  توسعه  و  طرح ها  تکمیل  برای 
نیازمند چه میزان سرمایه هستیم و چه تصمیمی برای پتروشیمی های 

نیمه تعطیل کشور گرفته خواهد شد؟
باید  که  دالر رسمایه ایم  میلیارد  تاهشت  نیازمند هفت  حال حارض  در   ما 
مشخص شود رشکت های خارجی چقدر توان تامین آن را دارند.طرح هایی که 
پیرشفت پایینی داشتهاند، در کمیته بازنگری مجوز گرفتند با این حال تعیین 
شده است که اگر در بازه زمانی مشخصی نتوانند فعالیت کنند، مجوز آن ها 
در کشور 16 طرح  پرتوشیمی  نیمه متام  بین ۵۵ طرح  از  لغو خواهد شد. 
پیرشفت در حدود 7۰ درصدی داشته و بقیه طرح ها بین ۲۰ تا 6۰ درصد 
پیرشفت داشته اند که در برخی موارد ال سی  آنها به تازگی باز شده و در 
برخی دیگر نیز خودشان در حال تامین منابع هستند.اما در حدود 3۰ درصد 

از پروژه های نیمه کاره پیرشفتی کمرت از 3۰ درصد دارند.

چه  و  است  چقدر  کشور  در  پتروشیمی  محصوالت  تولید  ظرفیت 
برنامه  ای برای توسعه آن دارید؟

در حوزه صنایع پلیمری ظرفیت تولید در کشور 7.4 میلیون تن است که 
این مقدار باید تا پایان برنامه ششم توسعه به 1۲ میلیون تن برسد.عالوه بر 
این سه واحد تولید پلی اتیلن در مجتمع های پرتوشیمی مهاباد، کردستان و 
لرستان نیز در سال جاری در مدار بهره برداری قرار می گیرد.دو واحد تولیدی 
پلی استایرن به ظرفیت 1.۲ میلیون تن نیز راه اندازی شده و با بهره برداری 
از این واحدهای پرتوشیمی، خوراک قابل توجهی برای تامین مواد اولیه مورد 

نیاز صنایع تکمیلی پرتوشیمی فراهم می شود.

و حرف آخر...؟
رشکت ملی صنایع پرتوشیمی در جهت بهره گیری از تجارب مدیریتی برای 
تکمیلی  صنایع  توسعه  بنابراین  برمی دارد،  گام  صنعت  این  بیشرت  توسعه 
و  مذاکره  و  تکنولوژی  رسانی  روز  به  و  فنی  دانش  انتقال  خوراک،  تولید 

حضور پررنگ در عرصه بین املللی را در دستور کار خود قرار داده است.

پایان
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مهشید انزهایی

ایران پالست دهم را می توان از خیلی جهات پلی بزرگ دانست. پلی بین 
رشکت های داخلی و خارجی صنعت پرتوشیمی و صنایع پایین دستی آن، 
پلی که روابط بین بخش خصوصی و دولتی ایران و جهان در این حوزه 
ارتباط به صورت کشور  این  را تقویت کرد، به طوری که اگر قرار بود 
به کشور برقرار شود، نه تنها رصف زمان زیادی را طلب می کرد، بلکه 
هزینه های زیادی برای کشورها ایجاد می کرد که در این میان بسیاری 
از فعاالن صنعت پرتوشیمی معتقدند ایران پالست راه میان بر را نشان 

صنعت پرتوشیمی داد.
آخرین روزهای  در  در حالی  ایران پالست  بین املللی  منایشگاه  دهمین 
فروردین ماه در تهران برگزار شد که در جریان این رویداد، رویکرد این 
از منایش  به کاربردی و تخصصی شدن نزدیک تر شد و بیش  منایشگاه 
محصوالت و توامنندی ها، همه در اندیشه تامین نیازهای خود در این 
منایشگاه بودند. ایران پالست دهم که از ۲۵ تا ۲9 فروردین ماه در محل 
صنایع  ملی  رشکت  میزبانی  به  تهران  بین املللی  منایشگاه های  دامئی 
پرتوشیمی برگزار شد، بیش از ۵۰۰ رشکت داخلی و 4۰۰ رشکت خارجی را 
در خود جای داده بود؛ رشکت هایی که در طول ایام برگزاری منایشگاه به 
نظر می رسید که از کیفیت برگزاری راضی هستند. از سوی دیگر حضور 
هیات ها و بازرگانان خارجی که به دعوت رشکت ملی صنایع پرتوشیمی 
و با رسمایه گذاری 6۰۰ میلیون تومانی برای بازدید به این منایشگاه آمده 
بودند، رنگ و روح تازه ای به این منایشگاه بخشیده بود و بر کیفیت 

آن افزود.

ایران پالست دهم چگونه آغاز شد؟
اما این منایشگاه دستاوردهایی را در طی این روزها برای فعاالن صنعت 
پرتوشیمی و پالستیک ایرانی و خارجی داشت که بخش عمده ای از آن را 
می توان به دلیل حضور رشکت های خارجی در این منایشگاه و بین املللی 

بودن واقعی آن دانست.
 ۲۵ چهارشنبه  روز   14 ساعت  حدود  از  امسال  پالست  ایران  منایشگاه 
فروردین ماه به طور رسمی با اجرای مراسمی آغاز به کار کرد؛ مراسمی 
پرتوشیمی  صنایع  ملی  رشکت  مدیرعامل  شاهدائی،  مرضیه  آن  در  که 
میزبانی مراسم را به عنوان مجری منایشگاه در اختیار داشت و محمدرضا 
نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – و بیژن زنگنه – وزیر نفت 
– نیز در این مراسم به نوعی مهامن او بودند و از سوی دیگر حضور 
اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور – انگیزه مضاعفی را برای 

برگزاری هر چه بهرت این منایشگاه به برگزارکنندگان می داد.
در این مراسم مدیرعامل رشکت ملی صنایع پرتوشیمی اشاره ای به حضور 
بر  منایشگاه،  این  در  پالستیک  در صنعت  تخصصی  تجاری  ۲۰۰ هیات 
لزوم ارتباط صنایع خودرو، بسته بندی و غذایی با پرتوشیمی تاکید کرد. 
شاهدایی ظرفیت تولید کشور در حوزه صنایع پلیمری را 7.4 میلیون تن 
عنوان و تاکید کرد که این رقم باید تا پایان برنامه ششم توسعه به 1۲ 
میلیون تن برسد. وی خرب خوشی را هم به تولیدکنندگان در این مراسم 
داد که آن اضافه شدن سه واحد پلی اتیلن با ظرفیت تولید یک میلیون 

و ۲۰۰ میلیون تن در سال از سال جاری بود.

آن چه در پنج روز ایران پالست گذشت؛
نبض پتروشیمی منطقه در سئول می تپید

گزارش
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توجه ویژه به توسعه صنایع میان دستی
میان  توسعه صنایع  این مراسم  در  نیز  تجارت  و  وزیر صنعت، معدن 
مورد  را  خوراک  تامین  برای  باالدستی  صنایع  به  بیشرت  توجه  و  دستی 
سابقه  خود  که  نعمت زاده  گفته  به  داد.  قرار  خود  هدف صحبت های 
زیادی در صنعت پرتوشیمی دارد، در حال حارض 1۲ هزار واحد تولیدی 
پرتوشیمی و 7۰۰۰ واحد پلیمری در کشور فعالیت می کنند که این تعداد 
کافی است، اما در زمینه ی طراحی، مهندسی و بخش های آزمایشگاهی 
باید واحد های کوچک با واحد های بزرگ رشیک شوند، چرا که واحد های 

کوچک به راحتی قادر به بازاریابی و تامین منابع نیستند.
اما بیژن زنگنه – وزیر نفت – نیز در این مراسم تاکید خود را بر افزایش 
دالر  میلیارد   4۰ به   14۰۰ سال  تا  پرتوشیمی  محصوالت  تولید  ظرفیت 
گذاشت و در عین حال پیشنهاد کرد که یک نهاد قانون گذاری در صنعت 
تخریب  را  یکدیگر  سامل  رقابت  عین  در  رقبا  تا  شود  ایجاد  پرتوشیمی 

نکنند.

پایان سخن گفتن، آغاز مذاکرات
با پایان یافنت مراسم افتتاحیه، منایشگاه به حال و هوای مذاکرات رفت 
و در هامن روز ابتدایی هیات های تجاری از کشورهایی چون پاکستان، 
به  توجه  با  که  کردند  بازدید  منایشگاه  از  آذربایجان  جمهوری  و  هند 
این حضور توانست زمینه زیادی را  این کشورها  با  ایران  ارتباط خوب 

برای همکاری کشورها در حوزه پرتوشیمی و پالستیک ایجاد کند.
کشور پاکستان یکی از واردکنندگان پلیمر و مواد خام به شامر می رود 
میلیون  یک  حدود  ساالنه  داخلی،  تولیدکنندگان  نداشنت  دلیل  به  که 
گسرتش  احتامل  امر  همین  و  می کند  وارد  پلیمری  محصوالت  تن 

همکاری های بین دو کشور را در این حوزه بیشرت می کند.
هیات  اهداف  درباره  پاکستان  منایندگی  هیات  رییس  سعید،  خرم 
این هیات  امسال، گفت که  از حضور در منایشگاه  تحت هدایت خود 
به دنبال توسعه روابط تجاری و رسمایه گذاری های دوجانبه میان ایران 
و  شیمیایی  محصوالت  پلیمر،  صنایع  نظیر  حوزه هایی  در  پاکستان  و 
پالستیک هاست. وی این را هم گفته بود که پاکستان واردکننده نزدیک 
به یک میلیون تن از دیگر انواع محصوالت شیمیایی است که می تواند 

فرصتی بی نظیر برای گسرتش همکاری های دوجانبه باشد.
کسب و کار جهانی؛ ابتکار ایرانی

کار  و  "کسب  شعار  با  پالست  ایران  بین املللی  منایشگاه  دهمین 
بتواند  تا  بود  کرده  تالش  بر حضور رشکت های خارجی،  جهانی" عالوه 
عمل  موفق  نیز  بازدیدکنندگان  و  نیاز رشکت کنندگان  تامین  زمینه  در 
نیز به آن اذعان داشتند که  کند؛ موضوعی که خود هیات های تجاری 
منایشگاه از این جهت بسیار قوی عمل کرده است. هامنطور که شاهین 
در هامن  آذربایجان  تجاری جمهوری  منایندگان هیات  از  یکی  اسداف، 
روز ابتدایی منایشگاه سطح تولیدات صنعت پالستیک ایران را  بسیار 
توسعه یافته و روبه رشد ارزیابی کرد و در مورد منایشگاه ایران پالست 
هم گفت که به رغم اینکه هنوز از متام منایشگاه بازدید نکرده اما به 
نظر می آید که می تواند دستگاه مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و 
کیفیت باال پیدا کند. از سوی دیگر تاجر دیگری از هیات آذربایجانی 
نیز طی بازدید خود از منایشگاه ایران پالست از متایل خود برای خرید 

محصوالت پالستیکی ایران خرب داده بود.
پالستیک،  و  پرتوشیمی  در صنعت  تجاری  روابط  برقراری  بحبوحه  در 
با توجه به  این قافله عقب منانند و  از  هندی ها هم قصد داشتند که 
از سایر  بیش  را  این حوزه جایگاه خود  تجارت در  برای  ایران  پتانسیل 
هیات های  حضور  تا  شد  سب  امر  همین  کنند.  باز  ایران  در  کشورها 
هندی در این منایشگاه اعم از غرفه دار و بازدید کننده مشهود باشد و 
بگذرانند. وورا مدیر  را در منایشگاه  از وقت خود  زیادی  آن ها ساعات 
یکی از رشکت های پلیمری هندی در این رابطه ابراز امیدواری کرد که 
با رفع مشکالت بانکی و برچیده شدن موانع ناشی از تحریم ها، ظرف 
شش تا 9 ماه آینده رشایط برای تسهیل و توسعه روابط دوجانبه ایران و 

هند به ویژه در عرصه صنایع پالستیک و پلیمر فراهم شود.
ایران  در  پررنگی  حضور  که  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  دیگر  از 
کردند  اعالم  خود  حضور  با  که  بودند  لبنانی ها  داشتند،  دهم  پالست 

که رشکت های لبنانی آماده همکاری و خرید محصوالت مختلف تولید 
کنندگان پلیمری ایران هستند.

پای شهرآورد به نمایشگاه باز شد!
یکی از نکات قابل توجه منایشگاه ایران پالست امسال، همزمان شدن 
فضای  که  بود  تهران  فوتبال  شهرآورد  با  منایشگاه  این  روز  سومین 
منایشگاه را کمی ورزشی کرد، به طوری که جمعی از بازیکنان و مربیان 
فوتبال کشورمان در روز جمعه از این منایشگاه بازدید کردند که با توجه 
ایجاد  باعث  منایشگاه  در  فوتبالی ها  حضور   ،٨٢ شهرآورد  برگزاری  به 
هیجان و جو فوتبالی در سطح منایشگاه شد. در این بازدید چند بازیکن 
تیم ملی  کاپیتان  تیموریان،  آندرانیک  جمله  از  ایران  فوتبال  شاخص 
فوتبال ایران و مجید جاللی که در این فصل در تیم سایپا با یکدیگر 
نتیجه دربی  همکاری می کنند حضور داشتند که هرچند که در مورد 
اظهار نظری نکردند اما آندرانیک با توجه به سابقه بازی در استقالل 

متایل و عالقه خود به برد این تیم را پنهان نکرد.
در ادامه روند برگزاری منایشگاه، منایندگان منایشگاه "پالست ویژن" هند 
در دیدار با محمد مقاره مدیر منایشگاه ایران پالست راه های همکاری 

دو جانبه را بررسی کردند.
داخلی  تولیدکنندگان  برای  دهم  پالست  ایران  که  بسرتهایی  از  یکی 
محصوالت  ماشین آالت،  پرتوشیمی،  محصوالت  فروش  آورد،  فراهم 
داخلی  واحدهای  حال  عین  در  بود،  خارجی  مشرتیان  به  پالستیکی 
می توانستند نیازهای خود را از رشکت کننده های خارجی این منایشگاه 
از  یکی  می توان  را  ارمنستان  کشور  راستا  همین  در  کنند.  تامین 
آن ها  به  را  ایران  تولیدی  محصوالت  می توان  که  دانست  کشورهایی 
فروخت. شاید به همین دلیل باشد که واروژان خلعتیان، تولیدکننده 
محصوالت پایین دستی پرتوشیمی ارمنستان هدف اصلی خود از رشکت 
در دهمین منایشگاه بین املللی ایران پالست را خرید دستگاه های تولید 
محصوالت پالستیکی و ظروف یکبار مرصف عنوان کرده و گفته است 
که در این منایشگاه عالوه بر دیدار با دوستان ارمنی مقیم ایران خود 
مبادالت جدید در زمینه خرید دستگاه های تولید محصوالت پالستیکی 
می شود. امکان پذیر  نیز 

مشارکت، از همسایه هاتا چشم روشن ها
به  تنها  اما  پالست  ایران  بین املللی  منایشگاه  دهمین  از  استقبال 
کیفیت  نیز  اروپایی ها  و  نشد  ختم  آسیایی  کشورهای  و  همسایه ها 
برگزاری این منایشگاه را قابل رقابت با سطح جهانی دانستند و نسبت 
به آینده روابط ایران و کشورشان ابراز امیدواری کردند، به طوریکه در 
زمان برگزاری همین منایشگاه گفته شد که رشکت های آملانی عالقه مند 
صنعت  بخش های  متام  در  فعال  ایرانی  رشکت های  با  همکاری  به 

پرتوشیمی هستند.
از  برای رشوع فصل جدیدی  مناسب  فرصتی  را  پالست  ایران  آملانی ها، 
همکاری ها میان صاحبان فناوری و رشکت های ایرانی دانستند و تاکید 
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کردند که مشتاقانه خواهان توسعه روابط دوجانبه هستند.
مدیرفروش یکی از رشکت های شناخته شده آملانی در حوزه تولید انواع 
قطعات و تجهیزات مورد استفاده در ماشین آالت صنعت پالستیک با 
حضور در این منایشگاه ابراز امیدواری کرد که با توسعه فعالیت های این 
رشکت در ایران و گسرتش روابط، بتوان این رشکت را در ایران با هدف 
فروش  از  پس  خدمات  و  تعمیرات  تا  فروش  از  رسویس ها  متامی  ارائه 

راه اندازی کرد.

بازدیدکنندگان خوش شانس
بازدیدکنندگان در  از منایشگاه برای  بازدید  بر  از نکاتی که عالوه  یکی 
که  به طوری  بود؛  قرعه کشی  در  رایگان  ثبت نام  بود،  گرفته شده  نظر 
هر بازدیدکننده اطالعات خود ر در زمان ورود ثبت و کارت بازدید خود 

را دریافت می کرد که با آن کد می توانست در قرعه کشی ثبت نام کند.
برندگان خوش شانس این قرعه کشی ها که بعضا خودشان هم احتامل برد 
پنج میلیون تومان دریافت  این قرعه کشی را منی دادند، مبلغ  خود در 
عنوان  به  نفر  یک  و  انجام شده  روز  هر  قرعه کشی  این  که  می کردند 
برنده معرفی می شد، از سوی دیگر ثبت نام بازدیدکنندگان این فرصت 
را به برگزارکنندگان منایشگاه می داد تا ضمن به دست آوردن آمار بازدید 
از منایشگاه با جمع آوری اطالعات مخاطبین، نسبت به شناسایی جامعه 

هدف و ارتقای سطح کیفی منایشگاه برای دوره های آینده اقدام کنند.
بررسی این آمار نشان می داد که از روزهای ابتدایی تا انتهایی منایشگاه 
هر روز بر تعداد بازدیدکنندگان منایشگاه افزوده شده است که عمده 
تعداد  مجموع  در  و  بودند  خصوصی  بخش  به  مربوط  بازدیدکنندگان 
پنج  نفر در طول  از 3۰ هزار  را می توان بیش  بازدیدکنندگان منایشگاه 

روز تخمین زد.
ایران پالست دهم در پنج روز فعالیت خود میزبان روس ها هم بود که 
می تواند  منایشگاه  این  که  بودند  معتقد  نیز  کشور  این  تولیدکنندگان 

یکی  مدیر  باشد.  روسیه  و  ایران  میان  همکاری ها  افزایش  زمینه ساز 
تحریم ها  برچیده شدن  با  که  امیدواری کرد  ابراز  از رشکت های روسی 
با  مهندسی  پروژه های  و  اتوماتیک  سیستم های  ارائه  زمینه  در  بتوان 

رشکت های ایرانی همکاری بیشرتی داشت.
به  منایشگاه،  این  در  رشکت  با  نیز  هلندی  رشکت های  دیگر  سوی  از 
پرتوشیمی  صنعت  با  ارتباط  در  خود  فعالیت های  رسگیری  از  دنبال 
ایران بودند، این را سارا پاپینگ، مدیر فروش رشکت هولند کالرز گفته 
باالی  تعداد  و  دنیا  مختلف  نقاط  از  گسرتده رشکت کنندگان  حضور  و 

بازدیدکنندگان این منایشگاه را قابل توجه دانسته بود.
حارض  خارجی  و  داخلی  رشکت کنندگان  توجه  مورد  که  نکاتی  از  یکی 
آشنایی  و  نوین  تکنولوژی های  ارائه  بود،  گرفته  قرار  منایشگاه  این  در 
با رشایط و تولیدات روز جهانی بود، تا جایی که حتی بارش باران نیز 
نتوانست از جذابیت آن برای بسیاری از بازدیدکنندگان بکاهد. هرچند 
که در این منایشگاه فعاالنی از بسیاری از کشورهای جهان حضور یافته 
بودند، اما رشکت های ایرانی نیز با قدرت در منایشگاه حضور یافتند و 

رشایط را برای برگزاری هرچه بهرت منایشگاه فراهم کردند.
افزودنی های  ویژه  به  و  اولیه  مواد  کننده  تامین  رشکت های  حضور 
ایران  باید یک نکته مثبت در منایشگاه  پیرشفته در صنایع پلیمری را 
این  مرصف  رشد  و  واردات  افزایش  زیرا  آورد،  شامر  به  دهم  پالست 
داخلی  بازار  در  تولیدات  کیفیت  پیرشفت  مثابه  به  کاالیی  گروه های 

خواهد بود.
به گفته بسیاری از رشکت کنندگان حارض در ایران پالست دهم، حضور 
پالستیک،  پرتوشیمی،  حوزه  خارجی  و  داخلی  رشکت های  بزرگ ترین 
ماشین آالت و ... در این منایشگاه سبب شد تا این منایشگاه به دور از 
ایران  بین  ارتباط  ایجاد  راستای  در  ارزشمندی  قدم  و منایش ها  شعارها 
پایین  اسرتاتژیک پرتوشیمی و صنایع میان دستی و  و جهان در حوزه 

دستی آن بردارد.

گزارش

www.payampetro.ir


9
w w w . p a y a m p e t r o . i r

95 اردیبهشــت    . هفــت  و  هشــتاد  شــماره   . ســال نهم   

منابع گفتگو
انسانی

محیط مقاالت
زیست

سرمایه گزارش
گذاری

صنایع 
تکمیلی

پژوهشخصوصی سر مقاله           

صنعت  منایشگاه  بزرگرتین  از  می کنیم  صحبت   K منایشگاه  از  وقتی 
پالستیک و الستیک جهان حرف می زنیم که هر سه سال یک بار در مرکز 
منایشگاهی شهر دوسلدرف آملان برگزار می شود. این منایشگاه بزرگرتین 
گردهامیی مهم ترین تامین کنندگان پالستیک و ماشین آالت الستیک، 
مواد اولیه و کمکی، محصوالت نیمه متام شده، قطعات فنی و تقویت 
محصوالت پالستیکی است. قطعا می توان گفت که منایشگاه پالستیک 
ابداعات و  ایده آل برای منایش محصوالت و  و الستیک K یک فرصت 

ارتباط با صاحبان این صنعت است. 

چه کسانی در K  شرکت می کنند؟
الستیک  و  پالستیک  جهانی  بازار  در  که  عمده  گروه  سه  به  طورکلی 
فعالیت دارند در این منایشگاه رشکت می کنند: گروه اول تولیدکنندگان 
تولیدکنندگان  گروه  در  اولیه  مواد  بازار  در  که  اولیه  مواد  شاخص 
دوم  گروه  می کنند.  ایفا  بازار  این  در  پیرشو  نقش  و  بوده  تأثیرگذار 
در حوزه  فعال  گروه سوم رشکت های  و  اولیه  مواد  پاالیشگر  رشکتهای 
تولید ماشین آالت. این سه گروه اصلی با رشکت در منایشگاه K می توانند 
روش های  صنعت،  در  موجود  تولید کنندگان  فنی،  پیرشفتهای  آخرین 
فعلی تولید، ساخت و پرداخت و همچنین چشم اندازی هرچه شفاف تر 

از این حوزه خاص را معرفی کنند.

چه محصوالتی در K  ارائه می شود؟
ماشین  چسب،  انواع  همچون  محصوالتی  دوسلدورف   K منایشگاه  در 

آالت قالب ریزی و پرس، خطوط اکسرتوژن، کف، جرنلرتس، ماشین های 
قالب  افزودنی های پالستیک،  اندازه گیری،  تزریق، وسایل  قالب گیری 
ریزی و سازه های پالستیکی، قطعات پالستیکی، محصوالت پالستیکی، 
مواد  پالستیک،  پالستیکی،  ابزارهای  پالستیک،  بازیافت  تجهیزات 
مصنوعی،  الیاف  الستیک،  پالستیک،  پردازش  آالت  ماشین  پالستیک، 
قرار  دید عالقه مندان  در معرض  و دستگاههای جوش  الیاف مصنوعی 

می گیرد. 
این منایشگاه با رویکردی مبتنی بر نوآوری پایدار خدمات متعددی را 
در  اشاره شده  بر ویژگی های  ارائه می دهد. عالوه  این حوزه  فعاالن  به 
با صنایع  این منایشگاه  باال، تعامل نزدیک و هامهنگی برگزارکنندگان 
استقالل  منایشگاهی،  دقیق  برنامه ریزی های  و  مختلف  انجمن های  و 
کامل در متامی تصمیم گیری ها و تدوین اسرتاتژی های الزم برای تک تک 
منایشگاه ها، خطرپذیری و خود گردانی در خصوص مباحث مالی، پوشش 
1۰۵ کشور از طریق 6۵ منایندگی فعال و پوشش کامل بخش های صنعت 
پالستیک و الستیک و  حضور متامی رشکت های موفق،  این منایشگاه را 
با بازارها و چالش های آینده قرار می دهد. همچنین  در انطباق کامل 
در  سازندگان   و  طراحان  بین  اطالعات  تبادل  فرصت  منایشگاه  این 
بخش های مختلف صنعت همچون خودروسازی، مهندسی الکرتونیک، 

بخش نظامی، کاالهای مرصفی و فن آوری پزشکی را ایجاد می کند.

گروه های هدف K  کدام هستند؟
سازندگان  شامل  دوسلدورف  پالستیک  منایشگاه  هدف  گروه های 

نمایشگاهK را بیشتر بشناسیم
همه آن چه باید درباره بزرگترین نمایشگاه پتروشیمی جهان بدانیم
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محصوالت پالستیکی و الستیکی، تولیدات الستیکی و روشهای تولید، 
بسته بندی و توزیع، صنایع ساختامنی و سازه، معامری و طراحی داخلی، 
ماشین  برق/الکرتونیک،  مهندسی  هوافضا،  و  هوانوردی  خودروسازی، 
پزشکی/مکانیک/  آوری  فن  کشاورزی،  تولیدی،  کارخانجات  و  آالت 
اپتیک، فناوری اطالعات و ارتباطات، فن آوریهای انرژی / فتوولتائیک،  

لوازم ورزشی/رسگرمی و صنایع شیمیایی هستند. 

تمرکز اصلی K  کجاست ؟
حوزه های مترکز منایشگاه پالستیک آملان شامل موارد زیر می شود:

1- مواد اولیه و تجهیزات جانبی: موادی برای آینده
آخرین  به  خاصی  توجه  دوسلدورف  الستیک  و  پالستیک  منایشگاه  در 
تحوالت در پژوهش های پلیمری شده است. در حقیقت توجه به بهبود 
بهره وری منابع، مواد اولیه و کمکی منجر به ایجاد توازن بین منافع 
اقتصادی و زیست محیطی خواهد شد. به یاد داشته باشید هدف نهایی 
رسیدن  بلکه  نیست،  پالستیکی  مواد  استانداردهای  سازی  بهینه  تنها 
به پلیمرهایی با کاربردهای پزشکی، اُپتیکی، برق و یا بیولوژیکی نیز 

مطلوب و رضوری است.
۲- محصوالت نیمه متام شده، قطعات فنی، پالستیک های تقویت شده: 

دسرتسی به بازارهای در حال رشد
در منایشگاه پالستیک آملان، شام با بازارهای مرصفی با پتانسیلهای رشد 
باال از رسارس جهان روبرو خواهید گشت. بازارهایی که بیش ازهمه چیز 
بر محصوالت پالستیکی و الستیکی با کاربردهایی در زمینه رصفه جویی 

باشد،  آینده  نیازهای  به  پاسخگو  انرژی و حفظ محیط زیست که  در 
تکیه خواهند داشت.

3- ماشین آالت و تجهیزات: برای اولین بار در جهان
منایشگاه پالستیک و الستیک به شام جایگاهی حرفه ای و کامل ارائه می 
بین املللی، صاحب  کارشناسان  برای  مناید. در واقع محصوالت پیرشفته 

نظران و تصمیم گیرندگان این صنعت در معرض منایش قرار می گیرد. 
این منایشگاه همواره بر روی سطح بازار جهانی اثر گذار است چرا که 
الستیک  و  پالستیک  )منایشگاه   K منایشگاه  در  گذاران  غرفه  همواره 
می  منایش  به  آن  در  را  خود  دستاوردهای  ترین  تازه  آملان(  دوسلدرف 
بهرتین شکل  به  نوآوریها  این  دارند  انتظار  که  گذارند و طبیعی است 
دوره  این  مراجعین  گیرد.  قرار  بازدیدکنندگان  دید  معرض  در  ممکن 
منایشگاه می توانند از امکانات جدیدی که برای دستیابی به جزییات 

موضوعات تخصصی بر روی سایت دایمی این منایشگاه در نظر گرفته 
شده است، بهره مند شوند.

سازماندهی K  چگونه است ؟
با نگاه به تجربه عملیاتی رشکت برگزارکننده این منایشگاه و مشاهده 
در یک دهه  برپاشده  از منایشگاه های شاخص  از هریک  نتایج حاصل 
اخیر یعنی از K ۲۰1۰  و K ۲۰13  می  توان ویژگی های اشاره شده در باال 
را به طور دقیق بررسی کرد و نتایج حاصل از این دریافت ها را به عنوان 
در  بین املللی  منایشگاه های  اجرای  در  موفقیت  به  نیل  برای  راهکاری 

ایران به اجرا گذاشت.
بر  بالغ  بازدیدکننده  نفرات  تعداد   K منایشگاه  قبلی  های  دوره  در 
نحوه  می رسد  ذهن  به  اینجا  در  که  سؤالی  است.  بوده   نفر   ۲۰۰,۰۰۰
ارائه خدمات جانبی سوای اهداف تجاری، به بازدیدکنندگان است. برای 
نفر   3۰,۰۰۰ بر  مشتمل  گروهی  بازدید کنندگان،  جانبی  نیاز های  تأمین 
به کار گرفته شدند که به  طور فعال در طول دوره برپایی منایشگاه به 
فعالیت و خدمت رسانی به رشکت کنندگان پرداختند. در دوره قبلی آسیا 
بازدیدکنندگان  بین  بازدیدکننده بیشرتین سهم را در  از 3۰۰۰۰  با بیش 
منایشگاه داشته و در این میان هند با بیش 11۰۰۰ متخصص اعزامی به 
این منایشگاه بزرگ ترین سهم را در میان کشورهای آسیایی داشته است.

در نظرسنجی های انجام  شده از رشکت های حارض در این منایشگاه، 86 
موفقیت های  به  منایشگاه  این  در  به علت حضور  که  اند  گفته  درصد 

تجاری دست  یافته اند. 

دو  که هر  است  مشابهی  نظرات  نظرسنجی ها،  در  توجه  درخور  نکته 
غرفه داران  کرده اند.  اعالم  به هم  نسبت  منایشگاه  این  در  طرف حارض 
به میزان 93 درصد از مهارت های تخصصی بازدید کنندگان اعالم رضایت 
کرده اند و در آن  سو 96 درصد از بازدیدکنندگان ضمن اعالم رضایت از 
بازدید های  از  آن ها  اهداف  که متامی  داشته اند  از غرفه هااذعان  بازدید 

انجام شده محقق شده است. 

نوآوری های K  چیست؟
انجام شده  نوآوری های  شود  واقع  غفلت  مورد  نباید  که  نکته ای  اما 
توسط متولیان و برگزارکنندگان این منایشگاه است. یکی از این ابداعات 
پخش فیلمی در پایان مراسم منایشگاه است که نقش و اهمیت صنعت 
پالستیک را در آینده نه  چندان دور در ابعاد مختلف از جمله زندگی 
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با ترسیم ضمنی نقشه راهی  افراد مورد تأکید قرار می  دهد و  روزمره 
برای آینده این صنعت به مدد هرن و این قبیل ابزار ها، جرقه ای در ذهن 

نوآوران برای دنبال کردن نیاز های جدید مشرتیان ایجاد می کند. 
درباره  عالی رتبه  دانشمندان  حضور  با  روزانه  میزگردهای  برگزاری 
مشخص  زمان های  در  و  خاص  سالن های  در  پیش رو  چشم اندازهای 
ارتقای  جهت  در  که  است  اقداماتی  دیگر  از  چندرسانه ای  به صورت  و 
عمل  به خوبی  منایشگاه  تبلیغات  سطح  همچنین  و  منایشگاه  کیفیت 

می کند. 
تعیین رویکردهای کلی برای منایشگاه و تأکید ویژه بر روی موضوعات 
از منابع نیز از جمله اقداماتی است  انرژی و حفاظت  رصفه جویی در 
که در مجموعه منایشگاه های k به چشم می خورد و  در این حوزه ها 
چشم انداز خوبی در انتظار صنعت پالستیک خواهد بود. معرفی و ایجاد 
فرصت های شغلی با اختصاص یک روز از میزگردها به نسل جوان تحت 

عنوان »مالقات با جوانان« نیز از کارکردهای دیگر این منایشگاه است. 
هدف از این بحث ها، آشنا کردن و عالقه مند کردن جوانان با فرصت های 
این  متخصصین  است.  پالستیک  و  الستیک  صنعت  در  موجود  شغلی 
و  کارآفرینی  کارآموزی،  دوره های  درباره  موجود  اطالعات  حوزه، 
فرصت های پیش رو را به همراه  تحلیلی از وضعیت بازار کار در این 

حوزه را در اختیار جوانان قرار می دهد.

 2016 K نمایشگاه
سال  سه  هر  ِکی  منایشگاه  شد،  مطرح  بحث  ابتدای  در  که  هامن طور 
منایشگاه  این  برگزاری  از  پیش  که  نکته ای  اما  می شود  برگزار  یک بار 
درخور توجه است فاصله زمانی بین دو منایشگاه است. در این فاصله 
زمانی سه ساله اقدامات اساسی و مهمی برای شناسایی رشکت کنندگان 
و  کافی  زمان  دیگر  سوی  از  و  می گیرد  صورت  آن ها  فعالیت  نوع  و 
قابل توجهی برای متقاضیان باقی می گذارد تا برنامه ریزی و زمان بندی 

منسجمی برای رشکت در این منایشگاه داشته باشند. 
با مشاهده صفحه اصلی وب گاه این منایشگاه، زمان سنجی که در این 
صفحه قرار داده شده است و شامرش معکوس رشوع K ۲۰16 را نشان 
می دهد، موید نقش و اهمیت زمان برای برگزارکنندگان این منایشگاه 
است. با نگاه به روند رو به رشد بازدیدکنندگان منایشگاه K در دو دوره 
و  رشکت کنندگان  از  گرفته  صورت  نظرسنجی های  همچنین  و  گذشته 
نتایج مطلوب و حداکرثی آنها، انتظار تداوم موفقیت این منایشگاه در 

سال ۲۰16 دور از ذهن نیست. 
دقت  مجریان،  توسط  انجام شده  اقدامات  دقیق  و  موشکافانه  بررسی 
به  توجه  آنان و همچنین  برنامه ریزی منسجم توسط  و  در زمان بندی 

ابعاد مختلف خدمات و تسهیالت ارائه شده که رصفا محدود به مکان 
منایشگاه نیست همگی مانند نقشه راه و خطوط کلی در جهت نیل به 
موفقیت یک منایشگاه بین املللی عمل کرده و تداوم اعتبار و اثرگذاری 

آن را در سطح بین املللی تضمین خواهد کرد.
در منایشگاه K ۲۰13 کشورهای آمریکا، آملان، ایتالیا، اتریش و سوییس 
کشورها  این  کنار  در  و  داشتند  رنگی  پر  بسیار  حضور  گذشته  مانند 
حضور تولیدکنندگان آسیایی نیز در مقایسه با منایشگاه K ۲۰1۰ افزایش  

یافته بود.
در دوره قبلی حدود ۲18۰۰۰ تاجر بازدیدکننده از بیش از 1۲۰ کشور در 
این منایشگاه رشکت کردند. و حدود ۵8 درصد)حدود 1۲6 هزار نفر( از 

رشکت کنندگان معترب از کشورهای خارجی حضور پیدا کردند.
به خصوص در قسمت رشکت کنندگان خارجی در منایشگاه k۲۰13 عالقه 
مندی به رسمایه گذاری بسیار زیاد بود و از هر ۲ نفر از رشکت کنندگان 

یکی با تصمیم به خرید محصول خاصی به دوسلدورف آمده بود.
از  و حتی  دیگر  از کشورهای  کنندگان  متام رشکت  از  نیمی  به  نزدیک 
نپال،  ماالوی،  جمهوری  ،یمن،  فالکلند  جزایر  بورکینافاسو،  آنگوال، 
نیوکلدونیا، عامن، پرو و ترکمنستان در دوسلدورف حضور یافتند. تعداد 
رشکت کنندگان از آسیا جمعی بزرگی از بازدید کنندگان را تشکیل می 
داد. حدود 3۰۰۰۰ رشکت حرفه ای از جنوب رشق و آسیای میانه و خاور 
نزدیک و خاورمیانه به دوسلدورف آمده بودند. مهامنانی از هند گروه 
عظیمی را تشکیل می دادند  و تعداد  بازدیدکنندگان از چین،  اندونزی،  

ایران، ژاپن و تایوان به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
افزایش قابل توجهی در تعداد بازدید کنندگان آمریکای شاملی نیز به 
چشم می خورد: در حدود 81۰۰ رشکت کننده از ایاالت متحده آمریکا 
و کانادا ثبت نام کرده بودند که نسبت به سال ۲۰1۰ حدود 13۰۰ رشکت 
کننده افزایش یافته بود. 11۰۰۰ رشکت کننده حرفه ای از آمریکای التین 

بودند که نسبت به سال ۲۰1۰ بیشرت شده بود.
منایشگاه تجاری K بهرتین مکان برای منایش نوآوری های صنعت الستیک 
و پالستیک و از نظر ویژگی های کمی و کیفی رویدادی بی همتا در 
جهان است. در سال ۲۰16، این منایشگاه دوباره بزرگرتین رویداد صنعتی 
و  محصوالت  مورد  در  مهم  های  گیری  تصمیم  برای  رشوعی  نقطه  و 

فرایندهای صنعت الستیک و پالستیک در دوسلدورف خواهد بود.

مسعود جعفرشعار
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اقتصادی کشورهای  امروزه رسمایه گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه 
جهان ایفا می مناید. کشورهای در حال توسعه سعی دارند با جذب رسمایه 
های خارجی روند توسعه خود را ترسیع منایند و لذا کشورهای توسعه یافته 
نیز با رسمایه گذاری در چنین کشورهایی هم از منافع مالی آن بهره مند 
گشته و هم در توسعه این دسته از کشورها مشارکت می منایند. در این 
از کشورهای توسعه یافته - و  تا وقتی که رسمایه گذارانی که عمدتاً  بین 
در مقیاس های کوچک تر، کشورهای در حال توسعه - هستند، از امنیت 
تبع  به  و  گذاری  روند رسمایه  ننامیند،  حاصل  اطمینان  خود  های  رسمایه 
افت شدیدی خواهد  آن روند توسعه کشورهای میزبان دچار اختالالت و 
ثبات حقوقی  از  باید  گذاری  به رسمایه  متایل  برای  این کشورها  زیرا  بود. 
ثبات حقوقی کشور  از طرفی  باشند.  داشته  اطمینان خاطر  میزبان  کشور 
میزبان عمدتاً به نظام حقوقی داخلی و سیاست گذاری های دولتمردان خود 
مربوط می باشد و بالشک هیچ تضمینی برای ثبات یا اساساً وجود چنین 
ثباتی نیست. از این رو موسساتی در عرصه بین املللی بر آن شدند که چنین 

رسمایه گذاری هایی را ترویج منایند.
برای نخستین بار، بحث پوشش ریسک های سیاسی، قبل از تاسیس آژانس 
تضمین رسمایه گذاری های چند جانبه )میگا( به سال 1948 باز می گردد. 
این ایده و تفکر تا سال 198۵ عملی نشد تا اینکه هیات مدیره گروه بانک 
جهانی )World Bank Group( فرایند شکل گیری این آژانس را مطرح منود 
بنگالدش،  از جمله کشورهای بحرین،  با ۲9 کشور عضو  و در سال 1988 
پاکستان، شیلی، قربس، دامنارک، اکوادور، مرص، آملان، اندونزی، جامیکا، ژاپن، 
اردن، کویت، هلند، عربستان سعودی، سنگال، آمریکا، انگلیس .... تاسیس 

هم  پیوست.  آژانس  این  به   ۲۰۰3 سال  در  نیز  ایران  اطالع،  مزید  گردید. 
اکنون میگا با بیش از 1۰۰ کشور عضو در امر تضمین و پوشش ریسک های 

رسمایه گذاری چند جانبه فعالیت می مناید. 
هامنگونه که اشاره رفت میگا یکی از اعضای پنجگانه گروه بانک جهانی 
گذاری  رسمایه  رونق  و  توسعه  آژانس،  این  تاسیس  عمده  هدف  است. 
مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه می باشد. به منظور حامیت 
از رشد اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری و همچنین بهبود معیشت زندگانی 
مردم در این کشورها، آژانس راهکارهای مناسب برای تضمین ریسک های 
تجاری رسمایه گذاران و صاحبان وام اعم از موسسات مالی و بانکی ارائه 
می مناید. همکاری این آژانس با موسسات بیمه ای خصوصی و دولتی به 
این شکل است که طرح های مناسب رسمایه گذاری در کشورهای در حال 
توسعه را از طریق بیمه اتكایی یا ثانویه و به طور مشرتك تضمین می کند. 
با طرح  ارتباط  در  و خارجی  داخلی  ای  بیمه  توان موسسات  آنجائیکه  از 
های بسیار بزرگ در مقیاس اندازه محدود می باشد لذا این همکاری مشرتک 
موجب فزونی توان پوشش بیمه ای فعالیت های رسمایه گذاری می گردد .

گاز،  نفت،  مانند  مختلف  صنایع  عرصه  در  فعاالن  اینکه  به  عنایت  با 
بهره  بهرت  آژانس  این  از مزایای  بتوانند   ... نیروگاه ها،  پرتوشیمی، معادن، 
مند گردند و در جهت جلب و جذب رسمایه های خارجی گام های مناسبی 
بردارند، از این رو، این مقاله سعی دارد که ویژه گی های میگا را، با توجه 
به اینکه طرح هاو فرصت های رسمایه گذاری فراوانی در کشور مطرح می 
باشد، معرفی مناید. امید است آشنایی با عملکرد آژانس برای فعاالن صنایع  

خصوصاً صنعت نفت، گاز و پرتوشیمی مفید و موثر واقع گردد.

آشنایی با آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه
 « میگا» 
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 آژانس با بانک های توسعه منطقه ای، موسسات اعتباری و کلیه سازمان هاو 
موسسات مالی و بانکی جهت پوشش ریسک های رسمایه گذاری همکاری 
می  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  اعم  گذاران  رسمایه  بنابراین،  کند.  می 
کشورهای  در  گذاری  رسمایه  امر  در  بیشرت  اطمینان  حصول  جهت  توانند 
در حال توسعه با میگا همکاری منایند. هر چه روند تبادل اطالعاتی میان 
به  میگا  ای  بیمه  پوشش  خدمات  و  باشد  بیشرت  آژانس  و  گذاران  رسمایه 
روشنی و رصاحت مطرح گردد، میزان رسمایه گذاری افزایش خواهد یافت. 
به بیان دیگر می توان گفت که عملکرد میگا تسهیل گری در امر رسمایه 
همکاریهای  سازمان  مانند  املللی  بین  های  سازمان  با  لذا  است  گذاری 
راهکارهای  ارائه  با  و  است  نزدیکی  همکاری  دارای   ، توسعه  و  اقتصادی 
مناسب برای پوشش ریسک موجب تسهیل در فعالیت های رسمایه گذاران 

خارجی می گردد. 
روش آژانس در ارتباط با پوشش بیمه ای به این شکل است که بر اساس 
هر طرح و میزان رسمایه گذاری، نرخ تضمین ریسک های تجاری را اعالم و 
متناسب با آن حق بیمه خود را معین می مناید. مدت ضامنت نیز معمواًل 
1۵ سال بوده و ممکن است با توجه به ماهیت طرح، این مدت تا ۲۰ سال 
افزایش یابد. مزید اطالع اینکه، اگر طرف قرارداد از حدود تعهدات اعالم 
شده، کوتاهی و یا احیاناً تعهدات مندرج در قرارداد را نقض مناید، عماًل میگا 

می تواند به قرارداد یاد شده خامته دهد.
سقف پوشش بیمه ای میگا برای رسمایه گذاری های مالی که رسمایه گذاران 
بالغ بر 9۰  دارایی خالص را بصورت پول نقد وارد می کنند، ممکن است 
درصد کل مبلغ رسمایه به اضافه 4۵۰ درصد عوارض مرتبط با آن باشد. آژانس 
با وام و تضاممین آن، اغلب 9۵ درصد از کل رسمایه به عالوه  در ارتباط 
3۵ درصد از آن را برای پوشش سود های پرداخت نشده، بر اساس رشایط 
مندرج در قرارداد پرداخت وام، تضمین می مناید. در خصوص قراردادهای 
بر  بالغ  است  ممكن  میگا  قراردادی،  توافقات  سایر  و  فناوری  به  مربوط 
با توجه به  تا 9۵ درصد(  9۰ درصد ارزش پرداخت را )در موارد استثنایی 
توافقات انجام شده در تنظیم قرارداد بیمه تحت پوشش بیمه ای قرار دهد .
باشد.  می  رئیس  یک  و  مجمع  یک  شورا،  یک  از  متشکل  آژانس  ساختار 
شورای حکام، اصلی ترین مرجع جهت اخذ تصمیامت در متامی موارد است 
که شامل منایندگان کشورهای عضو می باشد.  این شورا می تواند بخشی از 
اختیارات خود را به دیگر ارکان آژانس مانند مجمع یا رئیس تفویض مناید. 

اختیارات شورای حکام در موارد زیر قابل تفویض منی باشد:
عضویت،  تعلیق   - آنها،  عضویت  رشایط  احراز  و  جدید  اعضای  پذیرش   -
مبلغ  حد  افزایش   - رسمایه،  افزایش  یا  کاهش  هرگونه  به  راجع  تصمیم   -
کل مسؤولیت های احتاملی مطابق بخش )الف( مادة ۲۲، - معرفی عضوی 
به عنوان کشور عضو درحال توسعه مطابق بخش )ج( مادة 3، - طبقه بندی 
عضوی جدید در یکی از دسته های یک یا دو برای اهداف رأی گیری مطابق 
بخش )الف( مادة 39، و یا طبقه بندی عضوی کنونی برای هامن اهداف، 
- تعیین اجرت مدیران و علی البدل آنها، - توقف فعالیتها و انحالل آژانس، 
این  اصالح   - انحالل،  از  پس  آن  اعضای  بین  آژانس  دارایی های  -تقسیم 
اجالس  دارای  اجالس شورای حکام  آن گرچه  کنوانسیون، ضامیم و جداول 
سالیانه است، ولیکن در رشایط خاصی ) درخواست خود شورا، یا درخواست 
مجمع(، شورا می تواند اجالس اضطراری برگزار مناید. مزید اطالع، درخواست 
 ۲۵ دارای  که  مدیرانی  یا  مدیر  پنج  توسط  باید  اضطراری  اجالس  برگزاری 

درصد حق رای کل هستند، صورت پذیرد تا وجهه قانونی داشته باشد.
مجمع باالترین رکن اجرایی آژانس است که تصمیامت شورا را جامه عمل 
می پوشاند. بعبارت دیگر، شورای حکام رکن قانونگذاری، سیاستگذاری و 
تصمیم گیری است و لی مجمع رکن اجرایی می باشد. البته فعالیت های 
روزمره آژانس در حوزه صالحیت رئیس و کارکنان می باشد. وفق ماده 3۲ 
اعالم  مجاز  کنوانسیون  در  که  را  اقدامی  نوع  اختیار هر  الف، مجمع  بند 
شده است، دارد. مطابق ماده مزبور بند ب، مجمع، در صورت درخواست 
رئیس و یا به درخواست سه تن از مدیران، با حضور کلیه مدیران و اعضای 
علی البدل )در غیاب مدیران صاحب حق رای می باشند( تشکیل می شود 
و در حال حارض، اعضای این مجمع ۲4 نفر می باشند. انتخاب مدیران با 
شورای حکام است ولیکن تعداد یک چهارم مدیران بصورت جداگانه انتخاب 
می شوند که از این میان، یکی از آنها توسط کشوری که بیشرتین رسمایه 
رسمایه را دارد و بقیه ی یک چهارم توسط کشورهای در حال توسعه معین 

می شوند.
اختیارات رئیس در حوزه فعالیت های روزمره آژانس بوده و به نوعی با 
کمک کارکنان آژانس را اداره می کند. انتخاب رئیس نیز مطابق با ماده 33 
بند الف کنوانسیون به این ترتیب می باشد که مجمع شخصی را نامزد و 

سپس در یکی از جلسات، وی را انتخاب می کند.
شورای  شامل  آژانس  مختلف  های  بخش  محرتم،  خواننده  استحضار  مزید 
حکام، مجمع مدیران، رئیس و کارکنان، دپارمتان مدیریت مرکزی،  دپارمتان 
دعاوی و امور حقوقی، دپارمتان مشاوره عمومی، دپارمتان برآورد عملیات، 
دپارمتان مالی و مدیریت ریسک، دپارمتان سیاست و محیط زیست، دپارمتان 

ثبت درخواست ها، دپارمتان خدمات بازاریابی رسمایه گذاری
چنانچه رسمایه گذار مایل باشد از خدمات میگا بهره مند شود باید پیش از 
انجام رسمایه گذاری، مشخصات طرح برای آژانس ارسال شود. پس از بررسی 
و حصول از برنامه های رسمایه گذاری، متقاضی باید فرم اصلی را به انضامم 
کلیه اسناد مرتبط با طرح به میگا تحویل دهد و همچنین مبلغی را نیز باید 
پرداخت مناید. هامنگونه که در صدر این مقاله متذکر گشت، محل رسمایه 
میگا(  )عضو  توسعه  کمرت  یا  و  توسعه  حال  در  کشورهای  در  باید  گذاری 
باشد، تا آژانس بتواند حامیت خود را از رسمایه گذاران خارجی با پوشش 
بیمه ای بعمل آورد. با تضمین بیمه ای میگا، می توان گفت که رسمایه گذار 
خارجی در محل انجام رسمایه گذاری در حاشیه امنیت واقع شده و با فراغ 
خاطر می تواند به روند رسمایه گذاری خود ادامه دهد. باید به نکته نیز 
توجه داشت که رسمایه گذاران ایرانی نیز می توانند به رسمایه گذاری در 

کشورهای در حال توسع عضو میگا اقدام منایند.

هامنگونه که قباًل مذکور شد، ایران برای آنکه بتواند از ظرفیت های خود 
جهت جذب رسمایه های خارجی استفاده مناید و از سوی دیگر چرت حامیتی 
فراهم  ایرانی  گذاران  رسمایه  برای  آژانس  خدمات  از  استفاده  با  مناسبی 
آورد، در 17 سپتامرب ۲۰۰3 به میگا پیوست. آنچه از بررسی سایت آژانس 
چندجانبه تضمین رسمایه گذاری به دست می آید، این است که ایران تنها 
موفق شده از خالل عضویت در میگا دو پروژه رسمایه گذاری ) شامل طرح 
پرتوشیمی مهر و طرح گونی بافی و بسته بندی ( وارد مرزهای خود مناید. 
به  از یک طرف  فزونی جذب رسمایه های خارجی  روند  که  دانست  باید 
فقدان موانع قانونی و یا وجود مشوق های قانونی کشور میزبان بستگی 
دارد و از طرف دیگر، عضویت در سازمان هایی مانند میگا و اکسید  باعث 
می شود که رسمایه گذاران خارجی با عنایت به امکانات بیمه ای برای تحت 
پوشش در آوردن ریسک های تجاری به میگا مراجعه و  نیز برای حل و 
فصل اختالفات ناشی از رسمایه گذاری خارجی به یک مرجع بین املللی بنام 
قوانین عاری  تدوین  و  قانونگذاری  بنابراین، موضوع  اکسید رجوع منایند. 
از ابهام، رصیح و شفاف بی تاثیر بر جذب رسمایه های خارجی منی باشد. 
ثبات سیاسی، ثبات مقررات و قوانین مربوط به رسمایه گذاری، رویه های 
قضایی و ... از جمله عوامل مناسب برای جذب رسمایه گذاری خارجی است. 
به قانون تشویق و حامیت  نامه اجرایی مربوط  آیین  در کشور ما، گرچه 
از رسمایه گذاری های خارجی )FIPPA(  محدودیتی برای میزان مشارکت 
رشکای خارجی تعیین ننموده است ولی در عمل روال معمول بر این است 
که صاحبان رسمایه گذاری در صنایعی مانند نفت و گاز بیشرت از 49 درصد 
منی توانند مشارکت منایند. البته میزان مشارکت خارجی در سایر صنایع تا 

8۰ درصد وجود دارد.  
گرچه بحث سلب مالکیت و ملی سازی از حقوق کشور های میزبان رسمایه 
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است و کشورها در جهت منافع عمومی می توانند اقدام به سلب مالکیت 
منایند و لیکن در ماده 9 قانون مربوط به تشویق و حامیت از رسمایه گذاری 
خارجی مصوب 1381 سعی شده است که رسمایه گذار را مطمنئ مناید که 
سلب مالکیت و ملی شدن اتفاق نخواهد افتاد و در صورت بروز این اتفاق، 
غرامت به ارزش واقعی آن رسمایه گذاری )قبل از سلب مالکیت( پرداخت 
شود.  بحث ریسک انتقال ارز نیز با توجه به مواد 13 و 14 قانون فوق به 
این عبارت » سود و اصل رسمایه پس از کرس عوارض قانونی، قابل انتقال به 

خارج است« منتفی می باشد. 
با عنایت به ماده ۲ بند الف کنوانسیون میگا، باید دانست که تنها ریسک 
عضو  کشورهای  طرفین  که  گذاری  رسمایه  با  ارتباط  در  تجاری  غیر  های 
باشند، تحت پوشش قرار می گیرند. بنابراین، میگا ریسک های تجاری شامل 
کشور  گمرکی  های  هزینه  و  عوارض  مالیاتی،  ارزی،  کنرتل  مقررات  تغییر 
به ماده 11  با توجه  میزبان رسمایه را تحت ضامنت خود قرار منی دهد. 
کنوانسیون، ریسک محدودیت انتقال ارز ، ریسک سلب مالکیت و اقدامات 
های  آشوب  و  جنگ  ریسک  و  قراردادی   تعهدات  نقض  ریسک   ، مشابه 

داخلی  تحت پوشش میگا قرار می گیرد. 
در ماده 13 نیز اشاره می مناید که رسمایه گذاری هایی را که اجرای آنها پس 
از ثبت درخواست ضامنت نامه صورت گیرد، ضامنت می مناید. به واقع، 
آژانس تاکید زیادی بر رشوع فرایند رسمایه گذاری پس از ثبت درخواست 
ضامنت نامه دارد تا به این وسیله بتواند از تقلب رسمایه گذاران نسبت به 

ضامنت نامه های صادره از آژانس جلوگیری مناید .
به صدور  آژانس مکلف  ثبت درخواست مقدماتی،  برغم  که  دانست  باید 
بیمه نامه نیست و حتی نیاز به ثبت درخواست قطعی توسط رسمایه گذار 
تواند  می  مقدماتی  درخواست  ثبت  مبنای  بر  آژانس  اما  دارد.  وجود  نیز 
برآوردی از کلیت پروژه مورد رسمایه گذاری داشته باشد و ضمناً می تواند 
نقطه عطفی برای رشوع رسمایه گذاری باشد تا رسمایه گذار بتواند در زمان 

مشخصی صفت جدید بودن پروژه مورد رسمایه گذاری را اثبات مناید. 
عبارت »سلب مالکیت و اقدامات مشابه« که در ماده 11 کنوانسیون میگا 
درج شده، باید مشخص شودکه شامل چه مواردی است تا با تفاسیر مضیق 
و یا موسع، رسمایه گذار در کشور میزبان رسمایه مواجه نشود. به عبارت 
دیگر باید عبارت »اقدامات مشابه« را معین منود که به چه مواردی ترسی 
می یابد. اما آنچه که مشخص است مباحث ملی سازی ، مصادره ، توقیف 
از  مصادیقی  مستقیم(  غیر  یا  )مستقیم  مالکیت   سلب  اموال،  ضبط  و 

»اقدامات مشابه« می باشند.
در حقوق بین امللل خصوصاً در خصوص مسائل اقتصادی، قراردادهای میان 
بسیار  آن  ماهیت  و  بوده  اهمیت  حائز  خارجی  گذاران  رسمایه  و  دولت 
جلب  دولت هادر  که  رفتارهای  شیوه هاو  متامی  برغم  باشد.  می  پیچیده 
رسمایه گذاری می منایند، رسمایه گذاران همواره نگران عکس العمل دولت 

های در برابر قراردادهای یاد شده در امر رسمایه گذاری خارجی می باشند. 
از این رو، ریسک نقض قرارداد موضوعی است که میگا به آن توجه خاص 
داشته و مخاطرات در این حوزه را تحت پوشش قرار می دهد، بطوریکه در 
ماده 11 کنوانسیون یاد آوری منوده که خطرات مورد به نقض قرارداد قابل 
پوشش می باشد. البته پوشش این دسته از مخاطرات بطور کامل نبوده و 

باید دارای سه خصیه ذیل باشند:
- عدم امکان توسل به مراجع قضایی یا داوری
- عدم تصمیم گیری دادگاه هادر زمان معقول

- عدم قابلیت یا ضامنت اجرای تصمیم دادگاه
یاد آوری می گردد چنانچه رسمایه گذاِر دارای ضامنت، نتواند به دلیل وجود 
موانع نامعقول دادرسی به محاکم یا مراجع داوری مراجعه مناید، فرض می 
از طرفی دیگر،  نداشته است.  را  این مراجع  به  توسل  امکان  شود که وی 
کشور  دادرسی  آیین  در  موجود  مراحل  متام  است  موظف  تضمین  دارنده 
میزبان را طی مناید، به بیان دیگر اگر وی در مدت مقرر در قرارداد ضامنت 
طرح دعوی نکند یا برای مثال، درخواست تعویق دادرسی را مناید مشمول 
پوشش قرار نخواهد گرفت. نکته دیگر اینکه، اصواًل در قراردادهای تضمین 
اقدامات الزم جهت طرح دعوی و مواعد مقرره برای اعامل حقوق مرتبه 
در  گیری  تصمیم  موضوع  گردد.  می  بیان  تضمین  قرارداد  در  رصاحت  به 
ارتباط با وجود یا انرصاف از عمل به چنین رشایطی با آژانس می باشد. به 
این مفهوم که در مواردی که آژانس انجام چنین اقداماتی را بی فایده تلقی 

مناید، رسمایه گذار را از عمل به آن معاف خواهد منود.
از  به جنگ و آشوب های داخلی در کشورم میزبان  ریسک های مربوط 
بوده  آژانس  پوشش  تحت  الف،  بند   11 ماده  در  که  است  مواردی  جمله 
یا  و  جاسوسی  های  فعالیت  نه  است  نظامی  تحرکات  از جنگ،  منظور  و 
تعاریف  دارای  که  است  دو موضوعی  آشوب  و  بنابراین، جنگ  اطالعاتی. 
خاص خود می باشند که با توجه به عرف معمول در سطع بین امللل شناخته 
شده بوده بطوریکه که در جنگ، خصیصه عمده فعالیت های نظامی است 
کودتا،  انقالب،  که  گردید  متذکر  باید  داخلی  های  آشوب  باب  در  ولیکن 
جنبش های مردمی در زمره آشوب بوده ولیکن هر گونه اقدامات تروریستی 
مشمول پوشش بیمه ای میگا منی باشد. به لحاظ محدوده جغرافیایی چنین 
خطراتی باید گفت که الزم نیست این آشوب هاو یا جنگ حتاًم در داخل 
کشور میزبان رخ دهد. تاثیر بروز نا آرامی بر رسمایه گذاری که در یک شهر 
همجوار مرزی در کشور همسایه مشغول فعالیت می باشد، یا تاثیر تعطیلی 
ناوگان حمل و نقل یک کشور در اثر جنگ بر یک رسمایه گذار که از این راه 
برای انتقال محصوالت خود استفاده می کند، می تواند جزو پوشش بیمه 

آژانس محسوب گردد.

نجار بهرام - رسپرست رئیس روابط با کشورهای منطقه و آسیا
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رهربی فرآیندی آنچنان رمزآلود است که از زمان های دور مورد توجه 
افراد عادی، دانشمندان و پژوهشگران  قرار گرفته است. مردم جامعه 
در جستجوی رهربی بوده اند تا با متسک به او از ظلامت زندگی خاکی 
به رسچشمه حیات جاودانگی رسند، و از سوی دیگر دانشمندان اغلب 
و  تجزیه  مورد  را  رهربی  متفاوت  عوامل  جنبه هاو  اند  داشته  سعی 
رهربی  های  ویژگی  بتوانند  رهگذر  این  از  شاید  تا  دهند  قرار  تحلیل 
مورد نیاز مردمان زمانه خویش را برشامرند. همچنین جوهر بسیاری از 
اسطوره هاو افسانه های ملل مختلف حضور، کاردانی و قدرت تصمیم 
رهربانی شجاع و زیرک بوده است که توانسته اند در لحظاتی حساس، 
ملتها، گروهها و سازمانها را از لبه پرتگاه حوادث به سالمت عبور داده 
و به رسمنزل مقصود برسانند. تاثیر رهربی آنچنان قاطع و پر اهمیت 
عوامل  سایر  به  اندیشیدن  برای  جائی  آدمی  ذهن  در  اغلب  که  است 

توفیق یا شکست باقی منی گذارد.
از  استفاده  مردمان  در  انگیزه  ایجاد  شیوه  ترین  کهن  و  مشهورترین 
بیم و  یا  پاداش،  به  امید  و  تنبیه  از  ترس  است.  بوده  تنبیه  و  تشویق 
امید، فرهنگ انسانها را رقم زده است. و تاریخ و ادبیات کالسیک جهان 
مصادیق  از  برخی  سازمان  در  است.  پدیده  این  تبیین  و  توضیح  از  پر 
پاداش، و احرتام.  ارتقا،  افزایش حقوق،  از:  تشویق های ممکن عبارتند 
و تنبیه طیف گسرتده ای را در بر می گیرد از جلوگیری از تشویق هاتا 
سنتی  نظام  بودن  ناکافی   . اخراج  و  خدمت  انتظار  حقوق،  کاهش 
اوایل  لیکن در   ، بوده  توجه  تا حدودی مورد  تنبیه همیشه  و  تشویق 
پیچیدگی  پاسخگوی  نظام  این  که  شدند  معتقد  مدیران  بیستم،  قرن 

فزاینده سازمان هانیست.
پیش از جنگ جهانی اول با رشد و پیرشفت دانش روانشناسی مدیران 
بتوانند  تا  کند  یاری  آنها  به  تواند  می  دانش  این  که  شدند  امیدوار 
متام امکانات بالقوه کارکنان خود را به فعل در بیاورند.  از این جهت 
روانشناسی کاربردی در این زمان مورد توجه قرار گرفت و از تئوری هاو 
یافته های روان شناسان در انتخاب و انتصاب افراد خصوصاً در نیروهای 
از جنگ جهانی دوم نهضت های  اما پس  آمد.  استفاده بعمل  نظامی 
تا  گردید  موجب  آموزش  و  اقتصادی  رفاه  لیربالیسم،  خواهی،  آزادی 
کارکنان صنایع از طریق حرکت های جمعی و با کمک اتحادیه هابتوانند 
یا  مشکل  را  تنبیهات  از  بسیاری  اعامل  و  منوده  تعدیل  را  کار  نظام 
غیرممکن سازند. این تغییرات به وجود آمده کار مدیران را مشکل تر 
ساخته بود. بدین معنی که ترس از اخراج و محرومیت کاهش یافت و 
تاثیر عمده تشویق های مادی رنگ خود را از دست داد. این وضعیت 
پیش  از  بیش  را  سازمانی  رهربی  و  رهربی  پژوهش  و  مطالعه  رضورت 
مطرح منود، زیرا یکی از راه حل های پراهمیت و شگفت انگیز انگیزش 
کارکنان ، استفاده از رهربی اثربخش است. رهربی به دلیل نقشی که در 
اثربخشی فردی و گروهی ایفا می کند عنوان بسیار مشهوری در مبحث 
را  انسانها  رهربی،  موضوع  که  آنجا  از  و  است  انسانی  منابع  مدیریت 
طی اعصار گوناگون مفتون خود کرده است، تعاریف فراوانی از آن شده 
است)رضائیان،1383: 37۵(. می توان تعاریف مختلف رهربی را در مناظر 

مختلف دسته بندی کرد:
الف: دیدگاه تاکید بر گروه

رهبری در سازمان

منابع 
انسانی
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اراده  تجلی  و  دارد  قرار  گروهی  تغییرات  فعالیت هاو  مرکز  در  رهرب   "
گروه است"

ب: دیدگاه تاکید بر شخصیت افراد
" رهربی عبارت است از ترکیب صفات و ویژگی های خاص یا شخصیت 
را  قادر می سازد که دیگران  را  انها  از آن برخوردارند و  افراد  هایی که 

تشویق به انجام کار کند یا کار را از طریق دیگران انجام دهند"
ج: دیدگاه تاکید بر تغییر

" رهربی عمل یا رفتاری است که موجب تغییر در گروه می شود"
د: دیدگاه تاکید بر رابطه قدرت بین رهرب و پیروان

" رهربان می توانند از قدرت خود برای ایجاد تغییر در دیگران استفاده 
می کنند"

تفاوت رهبری با مدیریت
ممكن است در كارتان سمت " مدیر " داشته باشید اما در می یابید كه 
" رهربی " چیزی فراتر از مدیریت و مطلوب تر است. اگر چه بعضی 
از افراد رهربی و مدیریت را مرتادف هم می دانند. اما به اعتقاد بعضی 
که  باورند  این  بر  ای  عده  سو  یک  از  شد.  قائل  تفاوت  آنها  بین  باید 
رهربی یک جنبه مهم از مدیریت است و توانایی رهربی موثر یکی از 
که  معتقدند  ای  عده  دیگر  از سوی   . است  بخش  اثر  مدیریت  رشوط 
رهربی در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیعرتی دارد. مدیریت نوع 
خاصی از رهربی محسوب می شوند که در آن کسب هدفهای سازمانی 
بر سایر اهداف الویت دارد . اختالف اساسی میان این دو مفهوم از کلمه 
هر  به  فردی  که  گیرد  می  زمانی صورت  رهربی  خیزد.  برمی  "سازمان" 
دلیل می کوشد بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد. این امر می تواند برای 
نیل به اهداف خود فرد یا دیگران بوده و یا اهداف سازمان نیز سازگار 

یا ناسازگار باشد.
خالصه ای از تفاوت بین رهربی و مدیریت در جدول زیر بیان شده است. 

١ 
 

  در سازمانرهبري 

  

  ويژگيهاي  رهبران  نويژگيهاي مديرا

 انتصابي هستند 

  ي هستندسلسله مراتب

  اهداف سازماني الويت دارد

  براي برخورد با پيچيدگي ها است

  اداره مي كند

 كند  نگهداري مي 

 ديدگاه محدود دارد 

 وضع موجود را مي پذيرد  

 به كارايي توجه بيشتري دارد

  . در پستهاي پر مخاطره كار نمي كنند

  ترجيح مي دهند با افراد كار كنند

 از درون گروه ظهور مي كنند

  سلسله مراتب وجود ندارد

  اهداف پيروان مورد نظر است

  با ايجاد تغيير سروكار دارد

   ابداع مي كند 

 بهبود مي بخشد بر افراد تمركز دارد 

 به افق توجه مي كند

 با وضع موجود در جدال است 

 به اثر بخشي توجه بيشتري دارد

  . در پستهاي پر مخاطره كار مي كنند

  .با كارهاي فكري سرو كار دارند

  

 رابطه قدرت و رهبري

تأثير گذاردن بر افراد است و مدير همانطور كه در تعريف رهبري مالحضه شد، رهبري مستلزم نفوذ كردن و 

در نقش رهبر كسي است كه بتواند بر افراد تحت سرپرستي خود نافذ و موثر باشد و به عبارت ديگر 

مسئله نفوذ و قدرت رهبري به منابعي كه قدرت و نفوذ از آن . زيردستان نفوذ و قدرت او را بپذيرند

رابطه قدرت و رهبری
نفوذ  مستلزم  رهربی  شد،  مالحضه  رهربی  تعریف  در  که  هامنطور 
افراد است و مدیر در نقش رهرب کسی است  بر  تأثیر گذاردن  کردن و 
که بتواند بر افراد تحت رسپرستی خود نافذ و موثر باشد و به عبارت 
دیگر زیردستان نفوذ و قدرت او را بپذیرند. مسئله نفوذ و قدرت رهربی 
به منابعی که قدرت و نفوذ از آن رسچشمه می گیرد ارتباط پیدا می 
کند. اصواًل قدرت عبارت است از توانایی اعامل نفوذ بر دیگران و نفوذ 
عبارت است از اعاملی که مستقیم یا غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار 

یا نظرات دیگران می گردد. به این ترتیب قدرت و نفوذ با یکدیگر در 
آمیخته اند و مسئله رهربی با هر دوی آنها در ارتباط است. زیرا رهربی 
از قدرت رشچشمه می  نیز  یابد و نفوذ  با نفوذ بر دیگران تحقق می 
گیرد. منابع گوناگونی به عنوان منشا قدرت در نظر گرفته می شوند، 
که تعدادی از آنها عبارتند از: قدرت مرجع بودن، قدرت قانونی، قدرت 

تخصصی،  قدرت پاداش و تنبیه.
بر کارکنان  تواند  به قدرتهای فوق بیشرت مجهز گردد می  هرچه مدیر 
نفوذ بیشرتی داشته و در انجام وظیفه رهربی و هدایت خود موفق تر 

باشد.
نظریه هاو تئوریهایی که در مورد رهربی بیان شده اند بسیارند ولی می 

توان آنها را به طور کلی در  چند دسته خالصه کرد.
نظریه خصوصیات فردی رهربی

در این گروه از نظریات برای رهرب خصوصیاتی ذاتی ذکر می گردد. بر 
اساس این نظریات رهربان ابر مردانی هستند که به علت ویژگی هایی 
که موهبت الهی است شایسته رهربی گردیده اند.هنگامی كه مارگارت 
تاچر نخست وزیر بریتانیای كبیر بود، بخاطر قدرت رهربی با قاعده ای 
كه داشت زبان زد عام بود. او با عناوینی نظیر: بی پروا، اراده آهنین، 
بانوی آهنین، مصمم و قاطع خوانده می شد، این عناوین همه ویژگی 
های وی بودند و در حالی كه پشتیبانان و منتقدان وی این جلوه هارا 
در آن زمان تشخیص داده بودند، به هنگام توصیف وی با این خصایص 

خود به عنوان حامیان این ویژگی مبدل می شدند. 
نظریه رفتار رهربی

را  محققان  رهربی،  ویژگیهای  نظریه  در  شده  مطرح  های  محدویت 
توسط رهربانی خاص  انجام شده  رفتارهای  بر روی  به مطالعه  مجبور 
كرد. آنان بر این گامن بودند كه رهربان دارای قدرتی عالی هستند كه 
به عبارت دیگر نظریه های رفتاری  در رفتارشان قابل مشاهده است. 
مانند نظریه خصوصیات فردی رهرب، رهربی را عامل اصلی در عملکرد 
و نگهداری منابع انسانی می داند. اما در این گروه از نظریات، بجای 
کند.  می  تاکید  دهند،  می  انجام  رهربان  که  آنچه  بر  شخصی،  صفات 
یعنی در پی آن هستند که دریابند سبک و روش رهربی چگونه است 

و رهربان در برخورد با مرئوسان به چه شیوه هایی توسل می جویند. 
نظریه موقعیتی و اقتضایی

گریگور  موتن، مک  و  بلیک  مانند  پژوهشگران  از  برخی  که  حالی  در 
بر این باورند که بهرتین سبک رهربی وجود دارد، سبکی که بهره وری، 
برساند،  حداکرث  به  وضعیت هارا  متام  در  بهبود  و  رشد  خاطر،  رضایت 
ولی بیشرت پژوهش هایی که در چند دهه اخیر صورت پذیرفته نشان 
می دهد که "بهرتین سبک" وجود ندارد و رهربان موفق و اثربخش می 
تئوری  طبق  دهند.  وفق  وضعیت  اقتضائات  با  را  خود  سبک  توانند 
های اقتضایی، اثربخشی رهرب به موقعیت بستگی دارد. به طوری كه 
بعضی از رهربان در یك موقعیت یا سازمان اثربخش و كارآمد بوده و در 

موقعیت یا سازمان دیگر ممكن است اثربخش نباشد.

رهبری کاریزماتیک
كاریزما، در اصطالح به خصوصیت كسی گفته میشود، دارای قدرت رهربی 
فوقالعاده است. این اصطالح اغلب در علوم سیاسی و جامعهشناسی به 
كار برده میشود تا زیرمجموعهای از رهربانی را كه با استفاده از نیروی 
پیروان  در  استثنایی  و  عمیق  تأثیراتی  میتوانند  خود  توانایی شخصی 

خود داشته باشند، توصیف كنند. 
از  بهگونهای  استثنایی،  جاذبه  مبتنیرب  رهربی  یا  كاریزماتیك  رهربی 
پیروان  به  الهامبخشی  توانایی  و  دارای قدرت  كه  گفته میشود  رهربی 
باشد و این در حالی است كه تواناییها رصفاً از نیروی شخصیت و تعهد 
فرد رسچشمه گرفته باشد. در این نوع رهربی، رابطهای بدون استفاده از 

پاداشهای مالی و اعامل زور برقرار می شود.
رهربان، وقتی كاریزماتیك هستند كه چشامندازهای آنان بسیار متضاد 
با وضعیت كنونی باشد، ولی در عین حال باید برای پیروان آزادی عمل 

وجود داشته باشد كه آن را بپذیرند یا نه.
رهربی تحول آفرین 

به نوعی رهربی اطالق می شود که در آن رهربان  آفرین  رهربی تحول 
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بر  نفوذ  با  و  فراهم  ویژه  توجه  و  معنوی  انگیزش  خود  پیروان  برای 
چشم  یک  آفرین  تحول  رهربان  کنند.  می  هدایت  را  آنها   ، قلبشان 
انداز سازمانی پویا خلق می کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای 
فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشرت را رضوری می سازد. رهربی تحول 
آفرین همچنین به دنبال برقراری یک رابطه بین عالئق فردی و جمعی 

است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد. 
رهربان تحول آفرین به چند دلیل موثر هستند : آنها قادرند هم پیروان 
دهند.  تغییر  را  پیروان  باورهای  و  اهداف  هم  و  کنند  متحد  را  خود 
رهربان تحول آفرین تصویری از یک چشم انداز آینده را به پیروان خود 
ارائه می کنند. از آنجا که چنین رهربانی قادرند یک چشم انداز روشن 
برای  کارکنان  برانگیخنت  به  قادر  احتامال   ، دهند  شکل  را  نیاز  مورد  و 
مشارکت در آن چشم انداز هم هستند. رهربان تحول آفرین زیردستان 

را برای انجام کار بیش از حد انتظار بر میانگیزانند.

رهبری خدمتگزار
انگیزش در رهربی  ایده آل و  تأثیرگذاری  رهربی خدمتگزار نشان دهنده 
رهربان  است.  اجتامعی  محیط  در  آن  عینیت  و  است  تحول آفرین 
آنان  افراد هستند.  دیگر  و  خود  پیروان  برای  منونه  الگویی  خدمتگزار 
موقعیت  تغییر  برای  تا  می کنند  تشویق  و  مشتاقانه  را  خود  پیروان 
با  محکمی  و  عمیق  بسیار  روابط  خدمتگزار،  رهربان  بکوشند.  فعلی 
کارکنان دارند و به خوبی آنها را یاری می رسانند تا استعدادهای بالقوه 
خود را کشف کنند. این رهربان اگر مشکلی برای کارکنانشان پیش آید، 
همدرد و شنونده خوبی برای ایشان هستند و در نهایت، خود را متعهد 

به رشد افراد می دانند. 

رهبری اصیل
سوی  از  میالدی   ۲۰۰4 سال  در  بار  نخستین  برای  اصیل  رهربی  نظریه 
دیگر  با  نظریه  این  اصلی  متایز  شد.  مطرح  گالوپ  رهربی  مؤسسه 
اصیل  رهربی  تئوری  که  است  این  رهربی  زمینه  در  اخیر  نظریه های 
ریشه ای،  سازة  از  منظور  دارد.  مترکز  ریشه ای  سازة  بر  و  است  کلی تر 

پایه ای است که رهربی مثبت را شکل می دهد. 
تئوری رهربی اصیل، بر خود کنرتلی )خود نظمی( و خودآگاهی رهرب و 
سازمانی  مثبت  گر  تعدیل  نقش  و  روان شناسی  مثبت  پیروان، رسمایه 
مترکز دارد. رهربی اصیل الزاماً تحول آفرین نیست. برای مثال، به دنبال 
تبدیل پیروان به رهرب نیست. رهربی اصیل در بیشرت موارد منظور خود 
را با عمل، نه با حرف و در قالب اصول، ارزش ها و اخالقیات به دیگران 
منتقل می کند، درحالی که به طور مثال رهربی کاریزماتیک، با سخنوری 

و لفاظی به دنبال تأثیرگذاری و متقاعد کردن دیگران است.
ازاین رو، می توان گفت نتیجه تالش های اندیشمندان غربی و رشقی تا به 
امروز، به تئوری رهربی اصیل انجامیده است؛ این تئوری همه تالش خود 
را به کار گرفته تا نواقص نظریه های دوره های پیشین را برطرف سازد. 

تئوری های قبلی دستورالعمل های خود را بدون توجه به ذات معنوی 
و الهی انسان ارائه کرده اند. این تالش ها ارزشمند، اما ناکافی بود؛ زیرا 
تئوری های خلق شده، در طول سال ها مورد نقد قرار گرفتند و بعضاً نیز 
در حد یک نظریه باقی ماندند. در نهایت، هنوز تئوری رهربی جامع و 

کامل که رضایت علمی کاربران را برآورده سازد، خلق نشده است.

حسن عباس زاده – کارشناس 
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باشیم،  داشته  گذشته  های  سال  در  ایران  اقتصاد  به  تری  عمیق  نگاه  اگر 
بزرگ ترین مشکل پیش روی صنایع کشور در سال های اخیر را می توان کمبود 
نقدینگی و منابع مالی برای راه اندازی پروژه های جدید دانست؛ همین امر 
سبب شده تا با بهبود رشایط سیاسی کشور در دوران پسابرجام مترکز دولت 
روی جذب رسمایه خارجی در صنایع داخلی به ویژه صنایع سودآور از جمله 
پرتوشیمی و صنایع پایین دست آن باشد، موضوعی که با ایجاد ارتباط بین 
رشکت های داخلی و خارجی به نحو بسیار موثری می تواند از سوی طرفین 
پیگیری شود؛ اقدامی که دهمین منایشگاه بین املللی ایران پالست به خوبی 

توانست از پس آن برآید.
برقراری این ارتباط در حوزه پرتوشیمی و سایر صنایع مرتبط عالوه بر اینکه 
می تواند رشكت ها و موسسات مالی معترب خارجی فعال در حوزه نفت و 
انرژی، پالستیک و ... را با رشایط ایران به ویژه طرح های در دست اجرایی 
كه به دلیل نداشنت رسمایه طی سال های گذشته معطل مانده اند آشنا کند، 
بلکه این توانایی را دارد که زمینه ساز توسعه روزافزون این صنعت ارزش 
آفرین در كشور شود. حضور رسمایه گذاران خارجی و فراهم شدن امكان 
بین املللی خارجی عالوه  مالی موسسات  تسهیالت  از  استفاده  یا  مشاركت 
بر گشودن گره توسعه طرح های معطل نیمه متام صنعت پرتوشیمی ایران 
تحقیقاتی  نگاه موسسات  از  كاهش ریسك رسمایه گذاری خارجی  از جنبه 

بین املللی نیز می تواند موثر واقع شود.
این  شاخص های  حوزه،  این  در  فعال  رشکت های  برخی  گزارش  اساس  بر 
آزادی  اقتصادی، درجه  ریسك  اقتصادی،  آزادی  قبیل  از  مواردی  موسسات 

بازار، رقابت پذیری و بی ثباتی اقتصادی هستند. نكته مهم این كه در ارزیابی 
درجه ریسك رسمایه گذاری كشورها، ایران وضعیت چندان خوبی نداشته و 
به این ترتیب میزان رسمایه گذاری مستقیم خارجی یكی از موضوعاتی است 
كه تاثیر چشم گیری بر شاخص ریسك پذیری كشورها دارد و طبیعی به نظر 
بین  این  در  ایران  با جذب رسمایه های خارجی هرچه شاخص  که  می رسد 
بهبود یابد، رسمایه گذاران بیشرتی عالقه به حضور در صنعت ایران از خود 

نشان خواهند داد.
طبق گزارش های سازمان های بین املللی، شاخص ریسک پذیری ایران در سال 
۲۰۰1 چهار بوده که این رقم در سال های اخیر به هفت هم تنزل پیدا کرده 
پرتوشیمی  صنعت  فعالیت های  مهم ترین  از  که  دهم  پالست  ایران  است. 
در دوران پسابرجام به شامر می رود، با ایجاد پلی بین رشکت های داخلی 
و خارجی در قالب یک منایشگاه توانست بسیاری از رشکت های معترب را با 
یکدیگر ارتباط داده و هرچند برخی از دستاوردهای این منایشگاه در همین 
چند روز به خوبی قابل رویت بود، اما مهم تر آنکه این اقدامات در آینده 

باعث پیرشفت چشمگیر صنعت پرتوشیمی کشور می شود.
برای  را  رشایط  این  خارجی  رشکت   4۰۰ و  داخلی  رشکت   ۵۰۰ حضور 
تولیدکنندگان بخش های مختلف پرتوشیمی و پالستیک فراهم کرده بود تا 
ضمن تامین نیازهای خود از طرف های مقابل و با توجه به ظرفیت بسیار 
گسرتده صنعت پرتوشیمی ایران، برای انعقاد قراردادهای همکاری در قالب 
طی  کنند.  اقدام  متام  نیمه  و  جدید  متوقف،  طرح های  در  رسمایه گذاری 
سال های گذشته بسیاری از رشکت های بزرگ پرتوشیمی و پالستیک دنیا به 
دلیل تحریم ها از بازار ایران جدا شدند و همین موضوع سبب شد تا این 

سرمایه گذاری؛ حلقه مفقوده توسعه شتابان صنعت
جهانی شدن پتروشیمی ایران روی پل ایران پالست دهم

سرمایه 
گذاری
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صنعت در این مدت به شکل مطلوب به تکنولوژی های نوین دنیا دسرتسی 
پیدا نکند، اما حاال با فراهم شدن بسرت سیاسی، رشکت های معترب آسیایی، 
اروپایی و آفریقایی برای حضور در بازار ایران، رسمایه گذاری و همکاری های 

بین دو کشور در همین ایران پالست دهم، اعالم آمادگی کرده اند.
انواع ماشین آالت نوین  از  این سال ها  ایرانی در  از سوی دیگر رشکت های 
و  داشتند  آن  به  هزینه ای  پر  و  دشوار  دسرتسی  یا  بوده   محروم  صنعتی 
به همین دلیل حاال می توانند تجهیزات جدید خود را به راحتی از طریق 
گسرته  هرچه  و  کنند  دریافت  کیفیت  با  و  معترب  تولیدی  رشکت های 
فروشندگان این دستگاه ها به ایران بیشرت باشد، رشکت های ایرانی نیز قدرت 
ایران  منایشگاه  که  دارند  خود  آالت  ماشین  انتخاب  برای  بیشرتی  انتخاب 

پالست این بازار متنوع را برای رشکت های ایرانی ایجاد کرده است.
سایر  منایندگان  از  بسیاری  و  سوئیسی ها  اتریشی ها،  هندی ها،  تایوانی ها، 
گسرتش  دنبال  به  که  کرده اند  عنوان  پالست  ایران  منایشگاه  در  کشورها 
همکاری خود با رشکت های ایرانی و فروش ماشین آالت و تجهیزات به این 

رشکت ها هستند.
برای منونه، خوآن مارتینز، مناینده یک رشکت سوئیسی، در حاشیه دهمین 
حضور  طوالنی  سابقه  به  اشاره  ضمن  پالست،  ایران  بین املللی  منایشگاه 
مالقات ها  منایشگاه  این  برگزاری  خالل  در  که  گفت  ایران،  در  رشکت  این 
پالستیک  و  پلمیر  صنعت  فعاالن  و  مشرتیان  با  سازنده ای  دیدارهای  و 
ایران داشته است. وی این را هم گفته بود که ایران پالست امسال ضمن 
برخورداری از استانداردهای باال از لحاظ کیفیت برگزاری، قابل مقایسه با 

رویدادهای بین املللی مشابه است.
میان  در  شده  شناخته  نام های  از  رشکتش  که  است  معتقد  مارتینز 
تولیدکنندگان ماشین های تولید کامپاند و مواد حساس به حرارت به شامر 
می رود و چشم انداز روشنی برای صنعت پالستیک ایران پیش بینی می کند 
و از این رو امیدوار است که بتوان با توسعه فعالیت های صادراتی خود، 

نقش پررنگ تری در بازار پالستیک ایران ایفا کند.
با وجود تاکید اقتصاددانان و کارشناسان بر کاهش خام فروشی نفت و ایجاد 
ارزش افزوده بیشرت در بخش نفت و مشتقات آن از طریق رسمایه گذاری 
در تولید فرآورده های نفتی و محصوالت پرتوشیمی، شتاب رسمایه گذاری تا 
سال 13۵7 و پیروزی انقالب کند بود و از مجموع 16۰ میلیارد دالر فروش 
تولید صنایع  در  دالر رسمایه گذاری  میلیارد   ۲.۵ تنها  ارزی،  درآمد  و  نفت 
از  پرتوشیمی  گذاری  رسمایه  سهم  عبارتی  به  و  گرفت  صورت  پرتوشیمی 
درآمد ارزی تنها 1.۵ درصد بوده است، اما از سال های 1368 به بعد و پس 
از جنگ تحمیلی، آهنگ رسمایه گذاری در صنایع پرتوشیمی شتاب بیشرتی 
به خود گرفت ، به طوری که در صنایع پرتوشیمی کشور از سال 1368 تا 

1389 بالغ بر 41 میلیارد دالر رسمایه گذاری شد. 
به ظرفیت های بخش پرتوشیمی کشور نشان می دهد که  نگاهی گذرا  اما 
بسیار  حجم  که  دارد  را  توانایی  این  مناسب  برنامه ریزی  صورت  در  ایران 
این  گسرتده ای از رسمایه گذاری را چه به صورت داخلی و چه خارجی در 
حوزه جذب کند. برخورداری اقتصاد ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز، انرژی 
ارزان، نزدیکی به آب های بین املللی و قرار گرفنت در حاشیه خلیج فارس، 
صنایع  رقابت پذیری  درجه  ایرانی،  متخصصان  توانایی  و  ارزان  کار  نیروی 
الگوی  اگر دیپلامسی و  افزایش داده است و  ایران را به شدت  پرتوشیمی 
سیاست خارجی توسعه گرا و جذب رشکت ها و رسمایه گذاران معترب خارجی 
ایران  پرتوشیمی  و  گاز  نفتت،  در صنعت  بزرگ  انقالبی  باشد،  توجه  مورد 
به مثر  برای  را می توان جرقه ای  ایران پالست دهم  افتاد که  اتفاق خواهد 

رسیدن این سیاست در سال های آینده دانست.
البته ایران در حال حارض نیز رسمایه گذاری خوبی در بخش پرتوشیمی کرده و 
ظرفیت این صنعت برای توسعه و افزایش رسمایه گذاری به این معنی نیست 
که اقدامی در آن صورت نگرفته است، تایید این مورد را می توان از زبان 
یک کارشناس انگلیسی گرفت که در حاشیه دوازدهمین هامیش بین املللی 
صنعت پرتوشیمی ایران  )IPF(اعالم کرده بود که حجم رسمایه گذاری ایران 
در صنعت پرتوشیمی، تحسین برانگیز است، اما  در عین حال تاکید کرده 
بود که ظرفیت بزرگی ایجاد شده فرصت هایی برای آینده وجود دارد. وی با 
تاکید بر لزوم واقع بینی درباره پیامدهای رفع تحریم، اعالم کرد که بازگشت 

صنعت پرتوشیمی ایران به رشایط عادی، به زمان نیازمند است.
پیرشفت نحوه برگزاری منایشگاه، حضور پررنگ رشکت ها و بازدیدکنندگان 

خارجی و همزمان شدن این دوره منایشگاه با دوره پسابرجام را می توان از 
مهم ترین ویژگی های دهمین دوره منایشگاه بین املللی ایران پالست دانست 
که سبب شد رشکت های خارجی عالقه مندی بیشرتی به توسعه همکاری ها با 

رشکت های ایرانی در حوزه پرتوشیمی و پالستیک نشان دهند.
ارهاد وینکمپ، مناینده منایشگاه "کا دوسلدورف" آملان با حضور در ایران 
پالست دهم با اشاره به حضور پرتعداد رشکت های آملانی در این منایشگاه، 
گفت که در گذشته به دلیل تحریم های بین املللی امکان حضور رشکت های 
آملانی در منایشگاه های ایران وجود نداشت، اما از سال گذشته این امکان 
فراهم شد و به دلیل عالقمندی رشکت های آملانی برای افزایش سطح تعامالت 
خود با بازارهای بین املللی و حضور در پروژه های جهانی، رشکت های زیادی 

برای غرفه گذاری در منایشگاه ایران پالست ابراز متایل کردند. 
وی همچنین تاکید کرد که فرصت های رسمایه گذاری و سودآوری در ایران 
صنعت  زمینه  در  فعال  رشکت های  حضور  برای  امر  همین  و  دارد  وجود 

پالستیک ایجاد جذابیت می کند.  
سادوخاس میرعلی اف، یکی از فعاالن صنعت پرتوشیمی در قزاقستان نیز 
را  پالست  ایران  منایشگاه  دهمین  در  پرتوشیمی  رشکت  این  حضور  دلیل 
بررسی بازار ایران برای رسمایه گذاری این کشور در ایران دانست و گفت: 
بازار ایران پس از تحریم بسرت مناسبی برای رسمایه گذاری خواهد بود و ما 
در حال بررسی این بازار هستیم. وی که با برخی رشکت های بزرگ ایرانی 
برای عقد قرارداد مذاکره کرده بود، این را هم گفت که بدلیل متکیل نشدن 
برخی  با  متعددی  جلسات  اما  نیستند،  قرداد  عقد  رشایط  در  پروژه شان، 
رشکت های بزرگ ایرانی حارض در منایشگاه برگزار شده و مذاکرات پس از 

منایشگاه نیز ادامه خواهد داشت.
پرتوشیمی  صنایع  ملی  رشکت  پیشین  مدیرعامل  گذشته،  سال  ابتدای  در 
ماندگی های گذشته  برای جربان عقب  این صنعت  که  بود  پیش بینی کرده 
نیازمند هشت میلیارد دالر رسمایه گذاری در سال است و هرچند در دوره 
جهش قبلی، ساالنه بیش از ۲.7 میلیارد یورو هزینه نشده است، اما با توجه 
پرتوشیمی،  صنعت  به  ورود  برای  خارجی  رسمایه گذاران  آمادگی  اعالم  به 
برنامه  اهداف  به  رسیدن  و  برنامه ها  این  تحقق  برای  خوبی  امیدواری 

چشم انداز وجود دارد.
لغو  با  پرتوشیمی  صنایع  ملی  که رشکت  می رسد  نظر  به  راستا  همین  در 
تحریم ها، برنامه های خود را در راستای توسعه این صنعت قرار داده، به 
طوریکه مرضیه شاهدائی، مدیرعامل رشکت ملی صنایع پرتوشیمی در مراسم 
افتتاحیه ایران پالست دهم، یکی از برنامه های این رشکت برای سال جاری را 
جذب رسمایه به منظور تکمیل طرح های صنعت پرتوشیمی عنوان می کند و 
می گوید که تاکنون این طرح ها با استقبال خوبی از سوی کشورهای اروپایی 
و  آسیایی مواجه شده و برجام نیز زمینه را برای انتقال ارز و عملیات مالی 

آن ها فراهم کرده است.

تامین  نیازمند  پرتوشیمی  نیمه کاره  طرح   ۵۵ حال حارض  در  وی،  گفته  به 
خوراک و ۲8 طرح جدید پرتوشیمی نیز تعریف شده است که این طرح ها 
در کنار خلیج فارس و عامن آن هم با هدف استفاده از منابع گازی پارس 
جنوبی ایجاد خواهند شد و پیش بینی شده است که امسال شش تا هفت 

میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت پرتوشیمی کشور اضافه شود.
پرتوشیمی  در صنعت  افزایش همکاری  برای  که  از کشورهایی  دیگر  یکی 
با ایران ابراز عالقه و اعالم آمادگی کردند، تونس بود و هیات تجاری این 
کشور برای گسرتش روابط تجاری خود با ایران با برخی رشکت های پرتوشیمی 

سرمایه 
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ایرانی از جمله تخت جمشید، تربیز و تاپیکو وارد مذاکره شد. مناینده این 
از  یکی  ایران  تحریم ها  شدن  برداشته  از  بعد  که  بود  کرده  تاکید  هیات 

تامین کنندگان مهم محصوالت پرتوشیمی در کشور تونس خواهد بود.
ایران  در منایشگاه  ایرانی حارض  نشان می داد، رشکت های  امر  آنچه ظاهر 
منایشگاه  این  در  خارجی ها  حضور  و  بازدید  میزان  از  نیز  امسال  پالست 
خشنود بودند و به نظر می رسید که مذاکرات خوبی از سوی این رشکت ها 
است.  گرفته  انجام  همکاری ها  افزایش  و  برای رسمایه گذاری  خارجی ها  با 
منایشگاه  که  است  معتقد  آسیا  بسپارپلیمر  رشکت  مدیرعامل  هامنطورکه 

ایران پالست دهم فرصت خوبی را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم کرد.
حسین جدیدی در حاشیه این منایشگاه اشاره ای به حجم قابل قبول مذاکرات 
انجام شده این رشکت با رشکت های دیگر کرد و گفت: با کشورهای اروپای 
غربی، آملان، دامنارک، بلژیک و ایتالیا مذاکراتی را برای تامین ماشین آالت 
انجام دادیم و مذاکراتی نیز با کشور تایوان و کشورهای اروپایی در خصوص 

دانش و فناوری انجام شد.
انجام  به  اشاره  با  نیز  یکتا  پالست  افق  داخلی رشکت  مدیر  قربعلی،  میرتا 
توسعه  برای  پاکستان  و  ترکیه  عراق،  ارمنستان،  کشورهای  با  مذاکراتی 
صادرات گفت که منایشگاه امسال برای نخستین بار عالی برگزار شد، چراکه 

با استقبال مشارکت کنندگان مواجه بودیم.
به گفته وی، حضور در این منایشگاه به دلیل مقایسه کاالهای تولیدی خود 
با سایر رشکت های داخلی و خارجی سبب افزایش کیفیت این کاالهای تولید 

داخل می شود.
با وجود اشاره به برخی اظهارات هیات های تجاری خارجی و رشکت کنندگان 
پالست  ایران  منایشگاه  تاثیر  و  گرفته  انجام  مذاکرات  خصوص  در  داخلی 
این موارد  افزایش رسمایه گذاری در حوزه پرتوشیمی و پالستیک، قطعا  بر 
امیدوار  می توان  و  بوده  پالست  ایران  روز  پنج  اتفاقات  از  کوچکی  بخش 
بود که به زودی شاهد افزایش همکاری ها در این حوزه از طریق این ایجاد 
ارتباط باشیم، چراکه رشکت های ایرانی این پتانسیل را دارند که در صورت 
همکاری با رشکت های برتر دنیا، به سبب زمینه و ظرفیت موجود در کشور 
به تولیدکنندگان جهانی و برتر این حوزه تبدیل شوند که دهمین منایشگاه 
بین املللی ایران پالست را می توان نیروی محرکه این حرگت عظیم اقتصادی 

در حوزه پرتوشیمی خواند.
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در  آنها  اساسی  نقش  که  هستند  صنایع  بزرگرتین  از  پرتوشیمی  واحدهای 
اقتصاد کشور غیر قابل انکار است و در عین حال به عنوان دسته ای از واحد 
های صنعتی تبدیلی که از ماده اولیه نفت و گاز استفاده می کند تاثیرات 
بسزایی بر زیست بوم و وضعیت محیطی اطراف خود دارند، تاثیراتی که در 
صورت عدم مهار و و پیش بینی پیشگیری مناسب به طور قالب تخریبی و 

بسیار خطرناک هستند.
ایجاد پساب های نفتی و شیمیایی، آلودگی صوتی، سوزاندن گازهای تفكیكی، 
جمع شدن مواد زائد شیمیایی، دفع زباله و مواردی از این دست، چالش  
بزرگ زیست محیطی است كه معموال در کنار واحد های نفتی و پرتوشیمی 
استاندارد ساز  بررسی های دقیق و  آیند و در صورتی که مورد  پدید می 
قرار نگیرند می توانند چالش آفرین باشند. نکته جالب اینجاست که ظهور 
صنایع و محصوالت پرتوشیمی تاثیر شگرفی بر بهبود بهداشت محیطی و 
بهبود وضعیت  به  بزرگی  آلودگی های عمومی داشته و کمک  از  جلوگیری 

محیط زیست داشته است.
با وجود این هشدار نسبت به پیامد های مربوط به تبعات زیست محیطی 
پرتوشیمی ها، رشکت های پرتوشمی همواره سعی داشتند تا در این باره با 
اشاره به استاندارد سازی های مجموعه خود برای کنرتل آسیب هاو آلودگی 
هایی که ایجاد میشوند، توجه خود نسبت به موضوع محیط زیست را نشان 
دهند. اهمیت این موضوع تا جایی است که وزارت نفت بعد از سه سال 
تکاپو و مطالعه برای برای رسیدن به یک مدل کنرتلی، نهایتا در سال 138۰ 
با استقرار نظام مدیریت HSE در صنعت نفت موافقت کرد و مقرر شد  كه 

پس از بررسی منابع موجود در این خصوص، مدل و راهنامیی جهت استقرار 
نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دستور كار شورای مركزی 
نظارت بر ایمنی و آتش نشانی قرار گیرد و یک سال بعد در سال 138۰ از 
سوی بیژن نامدار زنگنه وزیر وقت نفت جهت اجرای الزامات نظام مدیریت 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست در متامی سطوح صنعت نفت ابالغ گردید. 
بررسی منابع و نیروی انسانی، ساختار سازمانی همچنین تسهیالت مورد نیاز 

از مواردی بود كه به ترتیب در دستور كار قرار گرفت.
عملكرد  بهبود  و  كنرتل  برای  مدیریتی  ابزار  یك   HSE مدیریت  سیستم 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و پروژه های 
صنعتی یا تشكیالت سازمانی بوده  است که با ایجاد بسرت فرهنگی خالق مدار 
و نگرشی نو و سیستامتیك در راستای توسعه پایدار و كرامت انسان، بطور 
امكانات  و  انسانی  نیروهای  افزای  با همگرایی و چیدمان هم  و  یكپارچه 
ای،  كارآمد، ممیزی های دوره  از سیستم آموزش  استفاده  با  و  و تجهیزات 
ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت 
بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه كلیه 
كاركنان و همكاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث 
و آسیب های ناسی از كار از طریق كنرتل یا حذف رشایط ناایمن و ارتقاء 
سطح سالمت افراد از طریق اعامل راهكارهای كنرتلی مدیریتی، مهندسی 
و اجرایی در كلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به 

عنوان رسمایه برشیت می شود.
با چنین رویكردی كه در آن مدیریت ریسك را منوط به بررسی جنبه هاو 
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مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی می دانستند قابلیت رشكت هادر 
مباحث مذكور افزایش یافت و نتایج رضایت بخش و مطلوبی را برای آنها 
فراهم آورد. در صنعت نفت نیز پس از بررسی عملكرد رشكت های موفقی 
نظیر Shell و Total همچنین نحوه مدیریت برنامه های مرتبط با كنرتل 
اول و توسعه  ایجاد روندی سیستامتیك در وهله  باور كه  این  با  حوادث، 
و  به طرح  را  ما  صنایع  بعدی،  مرحله  در   )Proactive( پیشگیرانه  نگرش 
برنامه های بهبود یافته و اثربخش با به كارگیری ابزارها و تكنولوژی نوین 

قادر خواهد ساخت به این عرصه وارد گردید.
الگو برداری از نظام مدیریت HSE رشكت های نفتی عضو OGP، می تواند 
با بومی سازی مطالب با توجه به نوع صنعت و تسهیالت موجود با توجه به 
اصل همپایانی )Equifinality( صورت پذیرد. اصل همپایانی رصاحتاً اعالم 
می مناید برای رسعت بخشیدن به برنامه هاو ایجاد جهش مؤثر در كارها می 

توان از تجارب موفق رشكت معترب با عملكرد مشابه استفاده منود.
 امروزه در صنعت نفت ایران بینش و آمادگی برای مدیریت برنامه های 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست بصورت یكپارچه ایجاد شده است. صنعت 
از معیارها  نفت بعنوان صنعتی اسرتاتژیك در كشور، همواره در استفاده 
پیشگام  مدیریتی  نظامهای  کردن  روز  به  و  معترب جهانی  استانداردهای  و 
بوده و بر این اساس از حداكرث توان خود برای ایجاد محیط های كاری سامل 
ایمنی و  بهره می گیرد. نظام مدیریت یكپارچه بهداشت،  پایدار  و توسعه 
محیط زیست در صنعت نفت مسیر دستیابی به اهداف را كه هامنا ایجاد 
محیط های كاری بدون حادثه، بدون آسیب و بدون آالینده زیست محیطی 

است، كوتاه می کند.
HSE   ضمن كاهش هزینه هاو مخاطرات و افزایش ایمنی و فرصتها، امكان 
ممیزی یكپارچه و مطمنئ را نیز فراهم می آورد. بدین ترتیب در كنار هم 
اثرات سیرنژیك و هم  این سه مقوله تحت مدیریت یكپارچه،  قرار گرفنت 
آن،  نتایج مثبت جمع جربی  و  بر یكدیگر داشته  ای  قابل مالحظه  افزایی 
مدیریت  نظام  اندازی  راه  گرچه  بود.  خواهد  گذشته  از  بیشرت  مراتب  به 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست از جمله اقدامات موثر کالن برای بهبود 
وضعیت زیست محیطی واحد های نفتی و پالیشگاهی بود اما به هر حال 
تنها یك بازدید كوچك از مناطقی حومه این واحد هامثل بندر امام، استشامم 
آمونیاك موجود در هوا، مشاهده پسابهای ورودی به دریا و شنیدن درددل 
بومیانی كه زندگی خود را متاثر از این آلودگی ها می بینند، هر فرد منصفی 

را به تصدیق وجود این مشكالت وا می  دارد.
در این بین رشکت ملی پرتوشیمی فعالیت هایی را نظیر تصفیه فاضالبهای 
صنعتی و بهداشتی؛ از طریق شناسایی دقیق فاضالبها و اندازه  گیری كمی 
و كیفی آالینده ها در كلیه واحدهای پرتوشیمی پیش گرفته و سیستم های 
تصفیه فاضالب های صنعتی و بهداشتی در كلیه این مجتمع ها که در حال 
مجتمع ها  در  تولیدی  فاضالب های  پرتوشیمی،  مجتمع های  متام  در  حارض 
سازمان  استانداردهای  مطابق  و  گشته  تصفیه  اصولی  بطور  و  جمع آوری 
محیط زیست به محیط تخلیه می شود و آبهای حاصله مجدداً در خط تولید 

مورد استفاده قرار می گیرد.
 تالش برای جلوگیری از آلودگی هوا؛ که با توجه به مطالعات ارزیابی كمی 
و كیفی صورت گرفته از آالینده ها و اقدامات الزم جهت كنرتل آنها در حال 
انجام است مورد رسیدگی قرار می گیرد، در حالی برخی مجتمع هاو  رشكت 
ملی صنایع پرتوشیمی با حامیت از برخی رشكت ها و صنعتگران، نسبت به 
جمع آوری و بازیافت زایدات پالستیكی و PET اقدام کرده اند، پروژه های 
متعددی جهت شناسایی، طبقه بندی، تفكیك، پردازش و دفع اصولی مواد 
زاید جامد اعم از صنعتی و شهری، در مجتمع ها هم در این خصوص در 
حال انجام است، انجام پژوهش های زیست محیطی؛ اصالح فرآیند و كاهش 
ضایعات  بازیافت  و  هوا  آلودگی  كنرتل  آب وفاضالب،  تصفیه  دورریزها، 
پلیمری از جمله محور هایی است که رشكت ملی پرتوشیمی در راستای در 
راستای توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه ، انجام پژوهشهای زیست محیطی 

مربوط به آنها را رشوع کرده است.
اصلی  اهداف  از  یكی  سبز،  فضای  با  صنعت  تلفیق  سبز؛  فضای  توسعه   
طبق  که  میکنند،  اشاره  آن  به  همواره  نیز  مسولین  که  است  مجتمع ها 
به فضای  از فضای صنعتی  باید 1۰  درصد  استانداردهای زیست محیطی، 
سبز اختصاص داده شود که البته در پرتوشیمی درصدهای باالتری به این 
مساله اختصاص داده شده است. به عنوان مثال، در پرتوشیمی اصفهان در 
مقابل 6۵ هكتار فضای صنعتی، 8۵ هكتار فضای سبز احداث شده است. 
در حال حارض، حدود 1۰۰۰ هكتار فضای سبز در اطراف و داخل 9 مجتمع 
تولیدی فعلی، احداث شده است و از آنها نگهداری می شود و نکته حائز 
توجه این است که آبیاری این فضای سبز با استفاده از پساب های صنعتی 
تصفیه شده صورت می پذیرد كه تا حد زیادی از مرصف آب خام كاسته است.

ولی با متام این تفاسیر به نظر میرسد، با توجه به گسرتدگی این صنعت و 
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فعالیت های پرتوشیمی، آنچه به آن اشاره شده پایین تر از حد مورد نیاز 
و انتظار است که البته با توجه به سیاست های اعالم شده توسعه در این 

زمینه از جمله اهداف و اولویت های این صنعت به شامر می شود.
در این باره کارشناسان مربوط، مواردی را موثر بر محیط زیست اعالم کردند 
فعالیت های  به  مربوط  عوارض  پرتوشیمی  آن هادر صنایع  فقدان  گاه  که 
صنعتی این واحد هارا افزایش داده است. در این بین گاه عدم استفاده از 
تكنولوژی های روز از جمله مواردی است که کارشناسان مدعی اند مقایسه 
وضعیت آالیندگی صنایع كشور نظیر صنعت پرتوشیمی با صنایع مذكور در 
از  برخورداری  عدم  بین  مستقیمی  ارتباط  نشانگر  توسعه یافته،  كشورهای 
تكنولوژیهای روز و كارآمد با آلودگی محیط زیست است؛ به عنوان منونه، 
محصوالت پلیمری كه در حال حارض تولید می شود، از مونومرها و مواد اولیه 
آلی خطرناكی ساخته می شود كه بسیار رسطان زا است. بخشی از این مواد 
در پروسه تبدیل مواد اولیه به محصول، در پلیمر باقی می مانند كه در پایان 
آلودگی های فراوان زیست محیطی خواهند  به  فرآیند، دفع شده و منجر 
شد. دلیل اصلی این مشكالت عدم بهره گیری از تكنولوژی های مناسبی است 
كه در كشورهای پیرشفته مورد استفاده قرار می گیرد؛ از آنجاییكه صنعت 
پرتوشیمی كشور، از تكنولوژی های بروز و كارآمدی كه مواد اولیه را به طور 
كامل مرصف كرده و متاماً به پلیمر تبدیل سازد، بی بهره است، فرآوری كامل 

صورت نپذیرفته و مواد تضییع شده به محیط دفع می گردد.
زمانی كه یك استاندارد جدید محیط زیست وضع می شود، به  دلیل فشارهای 
زیست محیطی، برای از بین بردن آلودگیهای موجود، هزینه و نیروی انسانی 
دهد.  كاهش  را  آلودگی ها  از  درصدی  تا  می سازد  خود  متوجه  را  زیادی 
مورد  در صنعت  كه  تكنولوژی جدیدی  اگر  كه  ساخته  محاسبات مشخص 
نظر به كار گرفته می شود، با استانداردهای مورد نظر مطابقت داشته باشد، 
نیز  تولید  افزایش  باالی خود موجب  راندمان  با  آلودگی،  كاهش  بر  عالوه 
نیز فراهم  را  ارتقای تكنولوژی  لذا حفظ محیط زیست می تواند  می شود. 
آورد. این روش در كشورهای اروپایی به كار گرفته شده و تكنولوژی هایی 
كه به پایان عمر خود رسیده اند و با استانداردهای مذكور مطابقت ندارند، 
حال  در  كشورهای  به  تكنولوژی ها  این  گاهی  البته  می شوند.  جمع آوری 

توسعه فرستاده می شود كه ایران نیز در این بین بی نصیب نبوده است.
از  روز  تکنولوژی  به  صنعتی  های  واحد  تجهیز  میرسد،  نظر  به  اینجا  در 
ملزوماتی است که باید جهت حفظ منابع طبیعی آن را در اولویت های 
پیرشوی پرتوشیمی کشور قرار داد و وضعیت پساتحریم را به عنوان فرصتی 

مغتنم جهت رفع نیاز های وارداتی این صنعت قلمداد کرد.
آوردن  به دست  توانایی  زیست محیطی،  آالیندگی های  كنرتل  زمینه  در 
واحدهای  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز  دقیق  آمار  و  اطالعات 
تولیدی  و  واسطه  مواد مرصفی،  و گسرتدگی  پیچیدگی  دلیل  به  پرتوشیمی 
بررسی های  لحاظ  از  شده،  گرفته  به كار  كنرتلی  سیستم های  تنوع  و 
زیست محیطی رشایط سخت تری را نسبت به صنایع دیگر دارند. لذا بررسی 

آالیندگی آنها، نیازمند توان كارشناسی باال و كسب اطالعات دقیق می باشد. 
مواد  انتشار  نحوه  و  آلودگی ها  نوع  و  میزان  از  دقیق   اطالعات  چنانچه 
آالینده در دست نباشد، مشكالت موجود به درستی شناخته نشده و پی آمد 

آن، روش های درمانی نیز تأثیر چندانی نخواهند داشت.
مدیریت در مجتمع های پرتوشیمی یکی از مهمرتین فاکتور هایی است که 
باشد، مثاًل هنگامی كه تصمیمی  کارا  برای حفظ محیط زیست  تواند  می 
در ارتباط با احداث مجتمعی در كنار دریا اتخاذ می شود، به دلیل نداشنت 
شناخت، دریا محیط آبی وسیعی فرض می شود كه ورود یك یا چند فاضالب 
كوچك در آن به چشم نیامده و زیان چندانی ایجاد منی مناید. این موضوع 
ذره  ذره  شیمیایی  مواد  و  اندك  آلودگیهای  كه  پرتوشیمی  صنایع  مورد  در 
وارد دریا شده، جمع گشته و باعث ایجاد تخریب های شدید و آلودگی های 
مخرب می گردد، بیشرت اهمیت پیدا می كند. اگر یك مدیر از دیدی وسیع 
برخوردار بوده و آینده نگر باشد، این رضرهای درازمدت را درك می كند و 
جهت اصالح مشكالت موجود كمر همت می بندد. اما چنانچه یك مدیر در 
زمینه محیط زیست ناآگاه بوده و یا منافع اقتصادی و كوتاه مدت خود را 
بیشرت مدنظر قرار دهد، عالوه بر عدم حصول نتیجه مورد نظر، موجبات 
خروج نیروهای كارآمد را از سیستم فراهم می مناید. از این رو نحوه مدیریت 
و میزان آگاهی مدیران نقش بسیار اساسی در كاهش معضالت و آلودگیهای 
البته متصدیان حفظ محیط  زیست در پرتوشیمی  زیست محیطی دارد و 
بر این عقیده اند كه ارتباط موثر و منسجمی میان مدیران مجتمع ها، دفاتر 
محیط زیست و دفرت محیط زیست NPC برقرار است؛ مدیران ارشد كلیه 
مجتمع های تولیدی به اندازه كافی با مباحث زیست محیطی آشنا بوده و 
از عالقه بسیار زیادی در زمینه رفع آلودگی های محیط زیست و گسرتش 
فضای سبز برخوردارند؛ چرا كه انجام پروژه های متعدد زیست  محیطی در 
متام مجتمع های پرتوشیمی بدون نظر مساعد و موافق مدیریت مجتمع ها 

عملی نخواهد بود.

منابع:
- وبگاه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

- وبگاه رشکت ملی صنایع پرتوشیمی
- وبگاه رشکت پرتوشیمی تربیز
- وبگاه رشکت پرتوشیمی فجر

- وبگاه رشکت پرتوشیمی شازند
- وبگاه رشکت پرتوشیمی
- وبگاه شبکه تفکر ایران

- مقاله »بررسی اثرات صنعت پاالیشگاه و پرتوشیمی بر محیط زیست در 
شهرهای عسلویه و ماهشهر و نقش سیستم HSE برای کنرتل آنها«؛ نوشته 
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دهمین دوره منایشگاه ایرن پالست با حضور رشکت های مختلف داخلی و 
خارجی در زمینه هاو سطوح مختلف صنایع مربوط به پالستیک، پلیمر و 
پرتوشیمی در منایشگاه بین املللی تهران در رشایطی برگزارشد که به اعتقاد 
به  نسبت  منایشگاه  این  خصوصی،  بخش  داخلی   های  رشکت  از  بسیاری 
دوره قبلی آن که پر رونق تر و پویا تر بوده است و مهم ترین وجه متایز 
این دروه از ایران پالست را حضور پررنگ و موثر رشکت های خارجی در 

منایشگاه می دانند.
پس از اجرایی شدن برجام، "ایران پالست" اولین منایشگاهی است که در 
سطح گسرتده و در سطح بین املللی برگزار می شود و نگاه های بنگاه هاو 
فعاالن اقتصادی را بیش از دوره های قبل به خود جلب کرده است و قبل 
از آغاز به کار آن بسیاری منتظر بودند که ببینند حضور رشکت هاو فعاالن 

تجاری خارجی در چه ابعادی در این دوره اتفاق خواهد افتاد. 
های  اکرث رشکت  که  دهد  می  غرفه هانشان  و  منایشگاه  سطح  بررسی هااز 
خصوصی که در دهمین دوره منایشگاه ایران پالست رشکت کرده اند معتقد 
هستند که حضور رشکت های خارجی چه در سطح کمی و چه در سطح 
کیفی دست کم در مقایسه با دوره های قبل مفیدتر بوده است و نتایج آن 
در مواردی در قالب تفاهم نامه هاو قراردادهایی جنبه عینی وعملی پیدا 
کرده است، هرچند که البته بعضی رشکت هادر برخی زمینه هااعتقاد دارند 
این  در  آن ها  توقعات  و  است  نبوده  چشمگیر  چندان  خارجی  حضور  که 

زمینه برآورده نشده است.
از سوی دیگر یکی از شعارهایی که برای دهمین دوره منایشگاه ایران پالست 
از پیش تعریف شد این بود که رویکرد منایشگاه از بازدید محور بودن به 

سمت رویکرد کسب و کار محور بودن تغییر کند موضوعی که به اعتقاد 
محقق  قبولی  قابل  حد  تا  منایشگاه  در  حارض  خصوصی  های  رشکت  اکرث 
شده است.  اما یکی از مباحث مهم در زمینه صنایع پالستیک حضور بخش 
است.  حوزه  این  در  فعالیت  برای  آن  روی  پیش  های  چالش  و  خصوصی 
عرصه ای که به نظر می رسد بخش خصوصی تا اندازه قابل قبولی موفق 
شده است جای خود را در آن باز کند و با بخش دولتی رقابت کند و حتی 

در موارد زیادی نسبت به بخش دولتی جلو بزند. 
به گفته برخی رشکت کنندگان درمنایشگاه ایران پالست بخش خصوصی در 
زمینه صنایع مربوط به پرتوشیمی و پالستیک امکان رقابت با رشکت های 
دولتی را دارد اما همچنان مسائل مالی و بحث رسمایه در گردش را یکی از 
مهمرتین مشکالت فعاالن بخش خصوصی در این صنعت می دانند.  از سوی 
دیگر نیز برخی دیگر از فعاالن و تولید کنندگان بر این باورند که وضعیت 
صادرات این محصوالت به کشور های مختلف از کشورهای منطقه و سایر 
صادرات  میزان  که  دارد  وجود  ظرفیت  واین  است  ناچیز  بسیار  کشورها 
و  شود  موجو  وضعیت  از  بیشرت  بسیار  پرتوشیمی  و  پالستیکی  محصوالت 

رشکت های داخلی به سمت بازارهای صادراتی حرکت کنند.
بهرامی – مدیر فروش رشکت بیرنوش تولید کننده در بطری، پت و پریفورم 
ارزیابی کرد و  را مثبت  ایران پالست  – حضور در منایشگاه دهمین دوره 
ترصیح کرد که منایشگاه از بازده مطلوبی برخوردار بوده است. وی عنوان 
کرد: درمجموع رشایط منایشگاه راضی کننده بوده و نظم و رسیدگی قابل 
قبولی در برگزاری این دوره بر قرار بوده است و به لحاظ امنیت غرفه هاهمه 

چیز لحاظ شده است.

استقبال بخش خصوصی از کسب وکار محوری ایران پالست
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مدیر فروش رشکت بیرنوش همچنین حضور رشکت های خارجی را در این 
دوره مثبت ارزیابی کرد و گفت: حضور بازرگان هاو رشکت های خارجی در 
این دوره از منایشگاه ایران پالست در مقایسه با آخرین دوره این منایشگاه 
که دو سال پیش برگزار شد وضعیت مطلوب تری داشته است.  وی اضافه 
کرد: درغرفه خودمان مشرتیان زیاد داخلی و خارجی داشتیم و با طرف های 
آینده  نامه هابرای  تفاهم  امضا  برای  خوبی  مذاکرات  صحبت هاو  خارجی 

صورت گرفت. 
محوری  بازدید  از  منایشگاه  رویکرد  چقدر  اینکه  درباره  همچنین  بهرامی 
هدف  این  کرد:  ترصیح  است  کرده  تغییر  محوری  کار  و  کسب  سمت  به 
امکان محقق شدن دارد چرا که بعد از رفع تحریم هاحضور رشکت های بین 
امضا  از طرفی هم  و  است  بیشرت شده  کنندگان خارجی  مراجعه  و  املللی 

قراردادهای همگی زمینه را برای تحقق این هدف فراهم کرده است.

از  پس  منایشگاه  اولین  پالست  ایران  منایشگاه  دوره  دهمین  وی  گفته  به 
به منایشگاه های گدشته داشته  بازدهی بیشرتی نسبت  تحریم هااست که 

است.
همچنین مسعود رشیفی – مدیر رشکت اسبب بازی رویدی – گفت: امسال 
اولین باری است که در منایشگاه ایران پالست رشکت می کنیم و درمجموع 
رشایط مثبت بوده است و بازدید کنندگان زیادی نیز داشته ایم. وی درباره 
قابل قبول  از منایشگاه چقدر  این دوره  اینکه حضور رشکتهای خارجی در 
نبوده  توجه  قابل  خارجی هاچندان  ما حضور  در صنف  گفت:  است  بوده 
است و تفاهمنامه و قرارداد  چندانی به امضا نرسید و توقع ما برای صنف 

ما در این زمینه محقق نشد.
به  نگاه منایشگاه  تغییر  بازی رویدی همچنین درباره  اسباب  مدیر رشکت 
سمت کسب و کار محوری عنوان کرد: این هدف تا حد زیادی می تواند 
بوده  ضعیف  منایشگاه  تبلیغات  که  اینجاست  در  مسئله  اما  شود  حاصل 
به  بیشرتی  کننده  بادید  گرفت  می  بهرتی صورت  رسانی  اطالع  اگر  است. 
قابل  منایشگاه  از  بازدیدکنندگان  تعداد  حال  این  با  اما  آمد  می  منایشگاه 

قبول است.  
مهدی عسگری – مدیر اداری رشکت موج اندیشه نوین تولید کننده قطعات 
الستیکی و پالستیکی – نیز رشایط برگزاری منایشگاه ایران پالست را بسیار 

مشابه  های  منایشگاه  و  قبل  های  دوره  های  منایشگاه  به  نسبت  بهرتی 
پالست  ایران  در  خارجی  تجار  رشکت هاو  حضور  درباره  وی  کرد.  ارزیابی 
امسال گفت: در مجموع حضور خارجی هادر منایشگاه این دوره مفید بود و 
در میان رشکت های خارجی رشکت های اروپایی حضور بیشرت و پررنگ تری 
داشته اند.   عسگری افزود: تا کنون امضا تفاهم نامه یا قراردادی را مشاهده 
نکردم اما با توجه به رشایط امیدواری برای برقراری برای ققراردادهای جدید 

وجود دارد.
که  کرد  امیدواری  اظهار  همچنین  نوین  اندیشه  موج  رشکت  اداری  مدیر 
رویکرد  پالست،  ایران  منایشگاه  از  دوره  این  برگزاری  به وضعیت  توجه  با 
منایشگاه از باردید محوری به سمت کسب و کار محوری تغییر کند.  صالح 
– حسابدار و مدیر بازرگانی رشکت سینا پالستیک پاکیزه – نیز عنوان کرد: 
رسد  می  نظر  به  اما  است  بوده  مفید  و  مثبت  ما  رشکت  برای  منایشگاه 

بادیدکنندگان از شهرستان کم بوده است. 
از  امسال  گفت:  منایشگاه  در  خارجی  تجاری  فعاالن  حضور  درباره  وی 
کشورهای اروپایی و آسیایی رشکت هاو بازرگانان زیادی در منایشگاه حضور 
داشتند و در مجموع حضور رشکت های خارجی در منایشگاه قابل قبول و 
مثبت بوده است. صالح همچنین ترصیح کرد که رشایط برای امضا قرارداد 

جدید بین رشکت های ایرانی و طرف های خارجی فراهم است.
پاکیزه درباره تغییر رویکرد منایشگاه  بازرگانی رشکت سینا پالستیک  مدیر 
ایران پالست از بادید محوری به کسب و کار محوری گفت: اگر این موضوع 
دارد.  وجود  منایشگاه  برای  رویکرد  تغییر  این  امکان  نباشد  شعار  حد  در 
همچنین محمد امین هاشمی – مسئول کنرتل کیفیت رشکت سامان پلیمر 

– منایشگاه این دوره ایران پالست را مطلوب و قابل استفاده ارزیابی کرد.
بیشرت   بسیار  خارجی  های  ۲۰14 حضور رشکت  سال  به  نسبت  گفت:  وی 
جذاب تر در منایشگاه دنبال شده است و آن چیز هایی که به شخصه در 
سال های مربوط به اروپایی هادیدم بسیار برایم قابل استفاده بود و بهره 
کافی را بردم. هاشمی اضافه کرد: حضور خارجی هادر منایشگاه کامال جنبه 

عملی و عینی داشت و منجر به امضا قرارداد و تفاهم نامه هایی شد.
نگاه  و  رویکرد  تغییر  درباره  پلیمر  سامان  رشکت  کیفیت  کنرتل  مسئول 
تغییر  این  زیادی  حد  تا  گفت:  محوری  کار  و  کسب  به سممت  منایشگاه 

رویکرد اتفاق افتاده است و نگاه هابه سمت کسب و کار برگشته است.
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صنایع  ملی  رشکت  که  نقشی  و  پرتوشیمی  پایین دستی  صنایع  توسعه 
پرتوشیمی ایران در تحقق این آرمان ایفا می کند در متام سال های گذشته 
دغدغه ای  هست.  و  بوده  صنعت  این  فعاالن  جدید  دغدغه های  از  یکی 
نسبتا پیچیده که NPC سعی کرده به درستی آن را برطرف کند و از همه 
ابزارهای خود از جمله دهمین منایشگاه ایران پالست برای تحقق این آرمان 

استفاده می کند.
فعاالن صنایع پایین دستی که همواره خواستار حامیت های الزم قانونی و ... 
برای توسعه این صنایع هستند، دغدغه هایی دارند که منایشگاه ایران پالست 
دهم فرصتی ایجاد کرد که ضمن بیان این دغدغه ها، نسبت به رفع آن ها 
اقدام کنند به طور منونه دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته 
پرتوشیمی  صنعت  دستی  پایین  صنایع  دغدغه های  مهمرتین  ترشیح  به 
پرداخت و ترصیح کرد که باید با در نظر گرفنت سیاست های تشویقی در 
صنایع پایین دستی رسمایه گذاران را به سمت رسمایه گذاری در این بخش 
افزوده و  ارزش  ایجاد  امکان  از  پایین دستی  عالقه مند کرد چرا که صنایع 

اشتغال زایی بیشرتی در مقایسه با صنایع باال دستی برخوردار است.   
پس از اجرایی شدن برجام ایران پالست اولین منایشگاهی بود که در ابعاد 
رشکت های  بنگاه هاو  توجه  و  شد  برگزار  املللی  بین  سطح  در  و  گسرتده 
داخلی و خارجی را بیشرت از دوره های قبل به سمت خود جلب کرد. یکی از 
بخش های مورد توجه در دهمین دوره منایشگاه ایران پالست بخش صنایع 
پایین دستی و حوزه های مرتبط با آن بود. صنایعی که به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان در سال های اخیر در صنعت پرتوشیمی در مقایسه با صنایع 
بال دستی مغفول واقع شده است چرا که سیاست گذاری ها در جهتی بوده 

است که رسمایه گذاران را به سمت صنایع باال دستی سوق داده است وعمال 
باعث شده است انگیزه ای زیادی برای رسمایه گذاری در صنایع پایین دستی 
به  می توان  پرتوشیمی  دستی  پایین  صنایع  جمله  از  باشد.  نداشته  وجود 
پالستیک، الستیک، کود و سموم، الیاف و نساجی، داروهای شیمیایی، مواد 

آرایشی بهداشتی، شوینده و ... اشاره کرد.
با توجه به وجود منابع غنی نفت و گاز كشور در صنایع باال دستی پرتوشیمی 
تحوالت خوبی اتفاق افتاده است . اما صنایع پایین دستی با وجود دارا بودن 
تر،  بیش  اشتغال  افزوده و  ارزش  بودن  دارا  از جمله  تر  بیش  مزیت های 

نسبت به صنایع باال دستی چند ان مورد توجه قرار نگرفته است 
 با توجه به بررسی های انجام شده صنایع پایین دستی پرتوشیمی كشور، 
مشكالتی مانند عدم تعهد به تأمین به موقع خوراك و مواد اولیه مورد نیاز، 
به وجود آمدن بازار سیاه به علت سهمیه بندی مواد اولیه مورد نیاز، عدم 
توزیع مناسب محصوالت پرتوشیمی و عدم هامهنگی نهادهای متولی در 
زمینه توسعه صنایع پایین دست را به عنوان چالش های اصلی خود عنوان 

می کنند.
فعاالن این صنایع برای بهبود وضعیت موجود راهكارهایی از جمله شناور 
سازی قیمت مواد اولیه، در نظرگرفنت مشوق های صادراتی برای محصوالت 
تولیدكنندگان  با  پرتوشیمی  بازرگانی  رشكت  تر  بیش  هامهنگی  نهایی، 
اولیه  محصوالت نهایی ، حذف تخصیص جایزه صادراتی به صادرات مواد 

مورد نیاز صنایع داخلی و ... را پیشنهاد می کنند.
پایین  توسعه صنایع  كلی  به طور  که  معتقدند  پایین دستی  فعاالن صنایع 
دستی دارای حداقل مزیت های از جمله كاهش واردات و  افزایش صادرات، 

ایران پالست و تالش برای پاسخ به یک سئوال قدیمی
نقش NPC در توسعه صنایع پایین دستی چیست؟

صنایع 
تکمیلی

www.payampetro.ir


27
w w w . p a y a m p e t r o . i r

95 اردیبهشــت    . هفــت  و  هشــتاد  شــماره   . ســال نهم   

منابع گفتگو
انسانی

مقاالت جهان 
پتروشیمی

محیط 
زیست

سرمایه گزارش
گذاری

صنایع 
تکمیلی

پژوهشخصوصی سر مقاله           

بهره مند شدن از ارزش افزوده باال در مقایسه با تولیدات صنایع باال دستی 
پرتوشیمی، ایجاد اشتغال بیش تر،جذب بخش خصوصی به رسمایه گذاری، 
تشویق بخش خصوصی به رسمایه گذاری در صنایع وابسته است. لذا الزم 
است دولت و وزارتخانه های مربوطه توجه خاصی به توسعه صنایع پایین 

دستی پرتوشیمی معطوف دارند. 
وابسته  صنایع  و  انرژی  صادرات  فدراسیون  دبیرکل    - صالحی  حمیدرضا 
برشمردن  ضمن   – تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب  و 
بیان برخی مشکالت موجود  به  پایین دستی پرتوشیمی  مزیت های صنایع 
دراین عرصه پرداخت و گفت: یکی ازمهمرتین دغدغه ها در این حوزه این 
است که در سالیان گذشته بیشرترسمایه گذاری های صورت گرفته در بخش 

صنایع باال دستی بوده است.
وی ادامه داد: در صنایع باالدستی مزایایی وجود دارد که می توان به رسعت 
اما  پیدا کرد  برای شان  بازار ای مناسبی  و  آماده صادرات کرد  را  فراورده ها 
عیب بزرگ آن این است که نیروی انسانی کمرتی را به خود درگیر می کند 
و به اشتغال زایی کمک زیادی منی کند اما در صنایع پایین دستی می توان 
از طرفی ارزش افزوده بیشرتی از خوراکی که بدست می آید ایجاد کرد و از 
سوی دیگرهم نیروی انسانی بیشرتی را درگیر می شود و در نتیجه اشتغال 
بیشرتی ایجاد می شود. صالحی افزود: لذا باید از این به بعد در صنایع پایین 
دستی رسمایه  گذاری بیشرتی انجام شود و با اتخاذ سیاست های جدید به 
باال  به سمت رسمایه  گذاری در  صنایع  تا کسانی که  کنیم  سمتی حرکت 
دستی رفته اند متایل شان به فعالیت در زمینه صنایع پایین دستی بیشرتشود.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ترصیح کرد: می توان از 
اگر  این معنی که  مشوق هایی برای رسیدن به این هدف استفاده کرد به 
امتیازی برای صنایع باال دستی وجود دارد به گونه ای جهت دهی شود که 
امکان رسمایه  بتوان  باال دستی  از فروش صنایع  ناشی  از محل درآمدهای 
گذاری در صنایع پایین دستی نیز مهیا شود و با تدوین قوانینی که می توان 
در این زمینه به عنوان مشوق در نظر گرفت مالکین صنایع پایین دستی 
را به رسمایه گذاری در صنایع پایین عالقه مند کرد. وی ادامه داد: ما امروز 
این نیاز را داریم که داشته های مان را تبدیل به ارزش افزوده کنیم چرا که 
در راستای اقتصاد مقاومتی اگر بتوانیم درداخل ارزش افزوده ایجاد کنیم 

می توانیم اقتصادی درون زا و مبتنی بر تولید را شکل بدهیم اتفاقی که در 
نهایت منجر به صادرات نیز خواهد شد.

از وضعیت حضور بخش خصوصی در صنایع  ارزیابی  با  صالحی همچنین 
پایین دستی پرتوشیمی گفت: مطالبه اصلی بخش خصوصی این است که 
رشکت ملی پرتوشیمی حامیت الزم را از صنایع پایین دستی پرتوشیمی انجام 
بخش  در  رسمایه گذاری  به  عالقه  مند  خارجی ها  اینکه  به  توجه  با  و  دهد 
صنایع پایین  دستی هستند و از این طریق این امکان وجود دارد که رسمایه 
مناسبی به این بخش وارد شود باید مترکز بیشرتی در صنایع پایین دستی 
انجام شود و بیشرت رسمایه گذاری ها در آینده در این حوزه صورت بگیرد 
و همچنین متولیان آن یعنی وزارت نفت و وزارت صنعت فضا را به سمت 
وجود  به  نیز  تکنولوژی  انتقال  امکان  تا  دهند  تغییر  دستی  پایین  صنایع 

بیاید. 
ایران پالست دهم که با رویکرد کسب و کار جهانی برگزار شد، تالشی جدی 
برای حل این معضل داشت، از دعوت از بازرگانان خارجی گرفته تا تالش 
برای رخ دادن اتفاقات تجاری در دل منایشگاه که هم به جذب رسمایه گذار 
کمک می کرد و هم مشرتیان جدیدی را برای خدمات رشکت های پایین دستی 

فراهم می کرد.
کرد:  اضافه  ادامه  در  تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
بخش خصوصی ما  در زمینه صنایع پایین دستی توانسته است به جایگاه 
مناسبی برسد اما نکته حائزاهمیت این است که قوانین و چارچوب های که 
درسیاست های مان تدوین می کنیم در نهایت مسیر حرکت بخش خصوصی 
و چگونگی رشد آن را تعیین می کند. در گذشته بخش خصوصی ما بیشرت به 
سمت صنایع باال دستی سوق داده می شد چرا که در آن بخش مشوق های 
انجام  دستی  باال  صنایع  در  هم  مناسب  صادرات  و  داشت  وجود  خوبی 
سیاست های  هم  دستی  پایین  صنایع  برای  اگر  افزود:  صالحی  می گرفت. 
تشویقی در نظر گرفته شود  بخش خصوصی ما استعداد و تکنولوژی الزم را 
دارد که در این بخش فعال شود وبا توجه به رشکت های عالقه مند خارجی 
بیشرتی  افزوده  ارزش  پرتوشیمی  دارای خوراک  عنوان کشور  به  می توانیم 

داشته باشیم و صادرات غیر نفتی مان بیشرتی داشته باشیم.

صنایع 
تکمیلی
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مقدمه:
فرایندهای مستندسازی دانش های کسب شده و یافته های پژوهشی 
با بهره گیری از مصادیق مالکیت های فكری )به ویژه ثبت اخرتاعات( 
و حقوق ناشی از آن ها، از فرایندهای رضوری جهت پشتیبانی از انجام 
فناوری و کسب درآمد  پژوهش و خلق دانش، توسعه و تجاری سازی 
ناشی از آن در سازمان های دانش بنیان و پژوهش محور هستند. رشكت 
جهت  محصول،  تا  ایده  خلق  مسیر  در  پرتوشیمی  فناوری  و  پژوهش 
و  پژوهشی  پروژه های  اجرای  و  برنامه-ریزی  فرایندهای  از  پشتیبانی 
دستیابی به فناوری و تجاری سازی فرایندها از بدو تاسیس توجه ویژه 
بطوری  است،  داشته  فكری  مالكیت  و  مستندسازی  فرایندهای  به  ای 
و  مستندسازی  امور  عنوان  تحت  ساختاری  آن  سازمانی  چارت  در  که 
ثبت اخرتاعات در نظر گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی مخترص 
و  مستندسازی  امور  های  مسئولیت  و  وظایف  معرفی  و  ساختار  این 
ثبت اخرتاعات، اهمیت فعالیت هاو فرایندهای تدوین، مستندسازی و 
ثبت دانش های كسب شده و دستاوردهای پژوهشی با بهره گیری از 
حقوق مالكیت فكری به عنوان یك الزام برای سازمان های دانش بنیان 

و پژوهش محور بحث می گردد.
رضورت توجه به ساختار و فرایندهای مستندسازی و مالکیت فکری

چرخه پژوهش و خلق، توسعه و ارائه فناوری شامل مجموعه فعالیت هاو 
فرایندهایی از خلق ایده تا تبدیل آن به یك محصول فناورانه و ارائه ی آن 
به بازار با ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی برای حامیان پژوهش و تامین-
کنندگان است. در کنار انجام  فعالیت های مذکور؛ شناسایی، استخراج، 

تدوین و مستندسازی دستاوردهای پژوهشی و دانش های حاصله یکی 
از اقدامات اساسی در سازمان های پژوهش محور و ارائه کننده فناوری 
خواهد بود، بطوری که در صورت بی توجهی به این مقوله، نه تنها کلیه 
ارائه فناوری جمع آوری و دسته بندی نشده  مولفه های الزم، هنگام 
و آماده ارائه نخواهند بود؛ بلکه امکان پشتیبانی و ارائه خدمات پس 
از واگذاری فناوری وجود نخواهد داشت. چه بسا ممکن است هنگام 
واگذاری و فروش فناوری و همچنین پس از این مرحله )جهت پشتیبانی 
در  دستاوردها  پدیدآورندگان  و  پژوهندگان  شده(،  واگذار  فناوری  از 
تنگاتنگ سازمان های  نباشند. ضمنا در عرصه رقابت  خدمت سازمان 
ارائه کننده فناوری، توسعه، بهبود و بهینه سازی الزمه باقی ماندن در 
میدان رقابت است و هر گونه برنامه ریزی در این زمینه با استفاده از 
قبلی سازمان میرس  پژوهش های  و مستندات  دانش های مدون شده 
کلیه  مستندسازی  و  تدوین  استخراج،  شناسایی،  ایرنو  از  بود.  خواهد 
نتایج، دستاوردها و دانش های حاصله حین اجرای طرح هاو پروژه های 
پژوهشی و جمع بندی آن هادر سازمان های دانش و پژوهش محور یکی 

از رضوری ترین فرایندهای سازمانی خواهد بود. 
ارائه  و  محور  پژوهش  های  سازمان  در  اساسی  اقدامات  از  دیگر  یکی 
کننده فناوری همراه با انجام فعالیت های خلق ایده تا ارائه محصول 
عبارت  به  یا  از دستاوردهای فکری  به مقوله حفاظت  توجه  فناورانه، 
دارایی های هر سازمان،  است.  فکری  مالکیت های  بر  مدیریت  دیگر 
به دارایی های مشهود )مالی و فیزیکی که به راحتی قابل شناسایی و 
ارزش گذاری هستند( و دارایی هایی غیر مشهود )که به سهولت قابل 

مدیریت مستندسازی و مالکیت فکری در سازمانهای دانش بنیان و پژوهش محور

پژوهش
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بندی می  تقسیم  نیستند(  گذاری  ارزش  و  ارزیابی  استخراج،  شناخت، 
شوند. مالکیت فکری )Intellectual Property( به مالکیت های حاصل 
غیرمشهود  های  دارایی  زیرمجموعه  )که  انسان  فكری  های  ازخالقیت 
به  فکری  مالکیت  اصطالح  دیگر  عبارت  به  شود.  می  گفته  هستند(، 
دستاوردهای وابسته به اندیشه، دانش، ادبیات، هرن، صنعت، فن، نوآوری 
و ذوق برشی؛ اطالق می شود. بنابراین مالکیت های فکری عمدتاً به دو 
زمینه كّلی مالکیت های صنعتی )نظیر اخرتاعات، طرح های صنعتی، 
عالئم و نام های تجاری( و مالکیت های ادبی و هرنی )نظیر آثارمكتوب، 
نرم افزارهای رایانه ای، موسیقی، شعر، فیلم( تقسیم می شوند. با توجه 
به اینکه در عرص حارض عمده دارایی های سازمان های دانش بنیان و 
به مدیریت  توجه  اهمیت  نامشهود است،  دارایی های  پژوهش محور 
بدیهی است،  امری  دارایی های فکری در عرص حارض  بیشینه سازی  و 
بطوری که غفلت از آن هاموجب حذف سازمان هااز جرگه رقابت در ارائه 

فناوری خواهد شد.
اهمیت توجه به دارایی های فكری در افزایش ارزش رشكت هاو موسسات:
سازی  تجاری   یا  فروش،  لیسانس،  ارائه  طریق  از  فكری  های  دارایی 
سبب  و  منایند  می  ایجاد  درآمد  شده  حامیت  خدمات  یا  محصوالت 
افزایش ارزش و ثروت رشكت هادر نظر رسمایه گذاران و موسسات مالی 
می گردند. همچنین در صورت فروش، ادغام یا متلك، دارایی های فكری 
موجب افزایش دو چندان ارزش موسسات  می-شوند. ضمنا دارایی های 
فكری برخی از سازمان هادرصد بسیار قابل توجهی از دارایی  کل سازمان 
جهت  سازمان هامتهیداتی  در  که  هامنگونه  لذا  می-دهند.  تشکیل  را 
احراز، تثبیت و حفاظت از دارایی های مالی و فیزیکی مد نظر قرار می 
گیرد، برای احراز، تثبیت و حفاظت از دارایی های فکری نیز می بایست 
متهیدات موثری در نظر گرفت. با توجه به اینكه ثبت اخرتاعات در میان 
زندگی  در  كه  نقشی  لحاظ  )به  فكری  مالكیت های  مصادیق مختلف 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  دارد(،  و  انسان هاداشته  پیرشفت  و  برش 
در حوزه ی  فعال  سازمان های  برای  آن  اهمیت  كه  بطوری  و  هستند 
خلق و توسعه فناوری های صنعتی بسیار باالتر است، در ذیل به مهم 
ترین نتایج و آثار ثبت اخرتاعات برای سازمان های دانش بنیان، پژوهش 

محور و توسعه دهنده ی فناوری پرداخته می شود:
در  سازمان  فکری  دستاوردهای  معرفی  و  تثبیت  احراز،  شناسایی،   -1

قالب اسناد ثبت اخرتاع
۲- ایجاد خالقیت و برانگیخنت حس رقابت در پژوهشگران

3- تحكیم جایگاه سازمان در بازار رقابتی
4- ایجاد فرصت اعطای لیسانس و ارائه فناوری یا فروش اخرتاع

۵- افزایش قدرت چانه زنی درفروش دانش فنی و قراردادهای لیسانس
6- پشتیبانی از فعالیت های تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

7- ارائه تصویر مثبت ازجایگاه سازمان دراذهان عمومی
نظارت بر انتشار دستاوردهای فكری در قالب کتاب، مقاله، ارائه 

سمینار در همایش ها
هر چند که در چرخه پژوهش و خلق، توسعه و ارائه فناوری، مدیریت 
از  یكی  عنوان  به  اخرتاعات(  ثبت  قبیل  )از  صنعتی  های  مالکیت  بر 
مهم ترین اقسام مالكیت های فكری از اهمیت واالیی برخودار است، 
اما نظارت بر انتشار دستاوردهای پژوهش و فناوری به صورت انتشار 
کتاب، مقاله، ارائه سمینار در هامیش هاو غیره )که در قالب مالکیت 
های ادبی و هرنی یا حقوق کپی )Copy Right( به عنوان قسم دیگر 
و می  توجه هستند  قابل  نیز  گیرند(  قرار می  فكری  مالكیت های  از 
بایست در این زمینه هانیز متهیداتی در نظر گرفته شود، بطوری كه از 
از  از حفاظت  پیش  فكری  دستاوردهای  تجاری  منافع  افتادن  به خطر 
آن هادر با استفاده از یكی  از جنبه های حقوق مالكیت های صنعتی 

جلوگیری منود.
مدیریت مستندسازی و مالكیت فكری به عنوان بخشی از فرایندهای 

مدیریت دانش:
استقرار  راستای  در  فكری  مالكیت   و  مستندسازی  مدیریت  استقرار 
استقرار  رضوری  های  جنبه  كلیه  شامل  اما  هستند،  دانش  مدیریت 

مدیریت دانش منی گردند. پر واضح است كه در عرص حارض جهت رشد 
و بالندگی سازمان هااستقرار همه جانبه مدیریت دانش از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است. ولی آنجا كه استقرار مدیریت دانش متام ساختار و 
فرایندهای سازمان را در بر می گیرد و اجزای آن بسیار متنوع و متعدد 
هستند، در این نوشتار فرصت پرداخنت به متام جنبه های مدیریت دانش 
به  فقط  سازمانی رصفا  ساختار  لحاظ  به  ایرنو  از  است.  نداشته  وجود 
بخشی از جنبه های استقرار مدیریت دانش یعنی مدیریت مستندسازی 

و مالكیت  فكری پرداخته شده است.

ساختار مستندسازی و مالکیت فکری در شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی

یکی از سیاست های کالن رشکت پژوهش و فناوری پرتوشیمی، ایجاد 
با  دانش  مدیریت  نظام   استقرار  و  متعالی  و  محور  دانش  سازمانی 
رویكرد تسهیم دانش در رشكت و حفاظت از حقوق دارایی های فكری 
و توسعه خالقیت و نوآوری است. در راستای این سیاست، بنیان گذاران 
ساختاری  آن،  تشكیل  ابتدای  از  پرتوشیمی  فناوری  و  پژوهش  رشکت 
سازمانی در این زمینه طرح ریزی و استقرار منوده اند. به عبارت دیگر 
نهادینه كردن ساختار مستندسازی و مالكیت فكری كه  با  این رشكت 
الزامات ساختاری در سازمان های دانش و پژوهش محور  از مهمرتین 
ابتدای تاسیس تاكنون گام به گام فرایندهای  از  در عرص كنونی است، 
را هم  فكری  مالکیت های  بر  مدیریت   ، اخرتاعات  ثبت  مستندكردن، 
راستا با فرایندهای انجام پژوهش، خلق دانش و ارائه فناوری پیش برده 
است. از طرفی دیگر با گذشت زمان و افزایش بلوغ سازمانی و توسعه 
اصالح،  موضوع  رشکت،  سازی  تجاری  و  فناوری  پژوهش،  فرایندهای 
تقویت و توسعه فرایندهای مستندسازی و مالکیت فکری نیز در این 

رشکت مطرح بوده است. 

وظایف و مسئولیت های امور مستندسازی و ثبت اختراعات
فناوری  و  پژوهش  رشکت  دستاوردهای  اصلی  ماهیت  اینکه  به  نظر 
حفاظت  مستندسازی،   است؛  فناوری  و  دانش  جنس  از  پرتوشیمی، 
علمی و دقیق از آن ها، به عنوان یكی از زیرساخت های اساسی توسعه 
فناوری؛ نقش محوری در تجاری سازی و کسب درآمد از این دستاوردها 
هدف  با  اخرتاعات،  ثبت  و  مستندسازی  امور  ایرنو  از  داشت.  خواهند 
فکری  مالکیت  از حقوق  و حفاظت  دانش های حاصله  مستند منودن 
پی  امور  این  است.  گردیده  گذاری  پایه  پژوهشی رشکت  دستاوردهای 
در  پژوهشگران  راهنامیی  و  نظارت  های  مسئولیت  و  وظایف  گیری 
درخواست  و  متون  مهندسی،  مدارك  پروژه هاو  گزارش  تدوین  و  تهیه 
با فعالیت های پژوهشی و  های ثبت اخرتاعات و نوآوری های مرتبط 
آرشیو و به اشرتاك گذاری آن ها، انجام مراحل ثبت اخرتاعات، ثبت نرم 
افزارها و ثبت عالئم تجاری محصوالت رشكت، نظارت بر مفاد مالكیت 
فكری قراردادها و تفاهم نامه ها، نظارت بر انتشار دستاوردها در قالب 
كتاب، مقاله و ارائه سخرنانی در هامیش ها، افزایش آگاهی پژوهندگان 
از  اطالعاتی  بانک  و  اسناد  مرکز  ایجاد  و  فكری  مالكیت  زمینه  در 

دستاوردهای پژوهش پرتوشیمی بر عهده دارد. 
فعالیت های حرفه ای این امور از سال 1384 با ثبت اولین اخرتاع آغاز 
شده و به تدریج با توسعه و سازماندهی روزافزون، این امور به یكی 
است.  گشته  تبدیل  فكری  مالكیت  و  تخصصی مستندسازی  ادارات  از 
پرتوشیمی  صنعت  به  تنها  نه  امور  این  خدمات  هم-اكنون  بطوریكه 
بلكه همچنین  نفت عرضه می گردد،  مالكیت فكری وزارت  و كمیته 
اداره  به  اخرتاع  ثبت  بررسی ماهوی درخواست های  خدمات تخصصی 

ثبت اخرتاعات ایران )به عنوان مرجع استعالم( ارائه می شود.

خالصه ای از فعالیت های امور مستندسازی و ثبت اختراعات:
و  پژوهش  های  فعالیت  نتایج  مستندسازی  و  تدوین  گیری  پی   -1   

فناوری
  ۲- بررسی و شناسایی دستاوردهای مهم رشكت جهت مستندسازی و 

حفاظت از آن ها
  3- ثبت اخرتاعات از دستاوردهای پژوهش و فناوری رشکت

پژوهش
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منابع گفتگو
انسانی

مقاالت جهان 
پتروشیمی

محیط 
زیست

سرمایه گزارش
گذاری

صنایع 
تکمیلی

سالمت خصوصی
کارکنان

سر مقاله           

  4- ارائه خدمات علمی- فنی و مالكیت فكری به متقاضیان ثبت اخرتاع
  ۵- ارائه مشاوره های حقوقی جهت حفظ مالكیت فكری دستاوردهای 

پژوهشی به ساختار پژوهش پرتوشیمی
  6- همكاری و نظارت بر تهیه بسته های دانش فنی حاصل از پروژه هاو 

طرح های پژوهش و فناوری
فنی-مهندسی  اسناد  و  پایانی  مستندات  متركز  و  دهی  سازمان   -7   

پروژه ها
پروژه  به دستاوردهای  پژوهشگران  فراهم منودن رشایط دسرتسی   -8   

های پژوهش و فناوری و اشرتاك گذاری دانش های حاصله 
  9- توسعه كتابخانه فیزیكی و الكرتونیكی 

متون  قبیل:  از  پژوهشگران  نیاز  مورد  اطالعاتی  منابع  تامین   -1۰
استانداردها، كتابهای تخصصی و مقاالت، گزارشات تحلیلی، فنی و 

       ارزیابی اقتصادی فرایندهای مختلف پرتوشیمی و ...
11- اطالع رسانی در زمینه آخرین دستاوردهای رشكت

1۲- هامهنگی و برگزاری سمینارهای اختتام پروژه های پژوهشی
13- نظارت بر انتشار دستاوردهای پژوهشی در قالب مقاله، کتاب، ارائه 

سمینار و غیره.

نگاهی مختصر بر عملکرد امور مستندسازی و ثبت اختراعات
انجام  به  نسبت  ای  ویژه  توجه  اخرتاعات،  ثبت  و  مستندسازی  امور 
فعالیت های مرتبط با شناسایی نوآوری های دارای رشایط ثبت اخرتاع، 
تدوین گزارش اخرتاع، تنظیم ادعانامه اخرتاع و  پی گیری مراحل اجرایی 
ثبت اخرتاع داشته و دارد؛ به نحوی که همواره در جهت رشد و ارتقاء 
توامنندی کارشناسان از طریق آموزش های ضمن کار و اصالح و تقویت 
ساختار بررسی درخواست های اخرتاع، تدوین گزارش اخرتاع و ادعانامه 
و همچنین تهیه بانک های اطالعاتی بررسی پیشینه اخرتاعات پرداخته 
است و در این زمینه موفق به استخراج و ثبت 19۵ عنوان اخرتاع گردیده 
انتشار دستاوردهای  بر  به عنوان متولی نظارت  امور  این  است. ضمنا 
ارائه  و  خارجی  و  داخلی  نرشیات  در  مقاالت  انتشار  قالب  در  رشكت 
 87۲ تاكنون  خارجی  و  داخلی  های  هامیش  در  سمینار  و  سخرنانی 
مطالب  درج  عدم  نظر  از  را  سمینار  ارائه  یا  مقاله  انتشار  درخواست 
محرمانه و تكنولوژیك رشكت بررسی و مجوز انتشار آن هارا صادر منوده 
است. عالوه بر آن با توجه به مسئولیت ارزیابی امكان ثبت اخرتاع از 
نوآوری های صورت گرفته در پروژه های پژوهشی جهت حفظ حقوق 
اختتام  سمینار  عنوان   ۵96 حدود  برگزاری  به  نسبت  فكری،  مالكیت 
و  زمینه وظایف  در  است. همچنین  اقدام منوده  پژوهشی  پروژه های 
مسئولیت های مستندسازی و اشرتاك دستاوردهای پژوهشی مجموعا 

1۰38 عنوان گزارش پروژه یا مدارك مهندسی پروژه مستند منوده است.

نتیجه گیری:
الزمه ادامه حیات، رشد و توسعه سازمان های پژوهش و فناوری؛ طرح 
از  حفاظت  و  مستندسازی  فرایندهای  و  ساختارها  استقرار  و  ریزی 
عبارت  به  بود.  خواهد  فکری  های  مالکیت  و  پژوهشی  دستاوردهای 
دیگر در عرص حارض توجه به مدیریت مستندسازی و مالکیت فکری 
دستاوردهای پژوهش و فناوری، دیگر رصفا به عنوان یک مزیت رقابتی 
گرفته منی  نظر  در  فناوری  کننده  ارائه  و  محور  پژوهش  سازمان های 
رقابت  میدان  در  ماندن  باقی  الزامات  از  یکی  موارد  این  بلکه  شوند؛ 
سازمان هاپس  آن،  به  توجه  عدم  در صورت  و  سازمان هااست  این  برای 
از پیدایش، رشد و صعود به سمت سقوط و انحالل سوق پیدا خواهند 

منود.
پرتوشیمی  فناوری  و  پژوهش  رشكت  گذاران  بنیان  شد،  بیان  چنانچه 
و  دستاوردها  فكری  مالكیت  و  مستندسازی  مدیریت  به  نسبت 
دانش های حاصله رشكت توجه داشته اند و متناسب با ماموریت هاو 
اهداف اولیه رشكت ساختار امور مستندسازی و ثبت اخرتاعات را )هر 
چند محدود و بدون توجه به همه جوانب( در چارت سازمانی رشكت 
لحاظ منوده اند. اما در ادامه با توجه به رشد و توسعه رشكت و تغییر 
های ضمن خدمت  آموزش  طریق  از  گذاری جدید،  سیاست هاو هدف 
ارتقاء  امور  توامنندی  و  تخصص  كاری،  فرایندهای  بازنگری  و  اصالح  و 

یافته است، هر چند كه ساختار فعلی به جهت كمبود نیروی انسانی 
فكری،  های  مالكیت  مصادیق  همه  زمینه  در  تجربه  با  و  متخصص 

فاصله زیادی تا حد ایده ال دارد. 

مهندس كاظم شادمنش 
رئیس مركز تهران رشكت پژوهش و فناوری پرتوشیمی
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