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  امروزه نقش صنعت پرتوشیمی در رشد و توسعه کشورها و نیاز روزافزون 

جامعه برشی به محصوالت پرتوشیمی برکسی پوشیده نیست. صدها رشکت 

عظیم پرتوشیمی در رسارس دنیا، روزانه هزاران تن محصوالت و فرآورده های 

شیمیایی، الستیکی و پالستیکی را با استفاده از مشتقات نفت و گاز تولید 

جهانی  بازار  پرتوشیمی،  محصوالت  تنوع  و  کارخانجات  تعدد  می کنند. 

تولیدات این صنعت را به بازاری کامال رقابتی تبدیل کرده است.

ایران دارد، می توان  با رشایط بسیار ویژه ای که کشور  اقتصاد کشور  در 

ایران  از امتیازات اقتصاد  گفت که صنعت پرتوشیمی به طور بالقوه یکی 

تلقی می شود. از یک طرف، برخوردار از دومین ذخایر گازی جهان است، و 

از طرف دیگر محصوالت پرتوشیمی خوراک ده ها واحد صنعتی و کشاورزی 

محرک  تواند  می  بالقوه  صنعت  این  دیگر،  عبارت  به  کنند.  می  تأمین  را 

هزاران واحد اقتصادی باشد زیرا هم به ارزش افزوده کشور می افزاید و هم 

امتیاز  این  فراهم می کند.  بیکار کشور  نیروهای  انبوه  برای  فرصت شغلی 

به حدی برجسته بود که برخی متخصصین، صنایع پرتوشیمی را برگ برنده 

محور  می تواند  صنعت  این  که  بودند  معتقد  و  می دانسته  ایران  اقتصاد 

توسعه باشد.

در  اجرا  و  حاكمیت  پرتوشیمی،  حوزه  در  سازی  خصوصی  رشوع  از  قبل 

اختیار دولت و بطور مشخص در اختیار وزارت نفت و رشكت ملی صنایع 

صنایع  ملی  رشكت  و  نفت  وزارت  بین  روابط  طبیعتاً  و  بود  پرتوشیمی 

پرتوشیمی از طریق قوانین و مقررات داخلی و درونی این دو نهاد دولتی 

این  با ورود بخش خصوصی به حوزه اجرا در  تنظیم می شد. 

پرتوشیمی  صنایع  ملی  رشكت  كامل  خروج  و  صنعت 

مقررات  و  روابط  تنظیم  طبیعتاً  تولید،  و  اجراء  حوزه  از 

حوزه  در  بخش خصوصی  فعالین  بین  و همچنین  اجرا  و  حاكمیت  بین 

پرتوشیمی به منظور جلوگیری از آثار انحصارات طبیعی، می بایست نه از 

طریق یك نهاد نظیر رشكت ملی صنایع پرتوشیمی ، كه از طریق یك رگوالتور 

غیر ذینفع و در عین حال مركب از بخش حاكمیت و اجرا صورت پذیرد.

اصواًل با ساختارهای ذکر شده باید گفت تقریباً تضمینی وجود خواهد تا 

با توجه به  برنامه های توسعه تدوین شده به اهداف خود نزدیک شوند. 

نگرش های موجود، بنظر می رسد زیرساخت های قانونی الزم برای تشكیل 

رگوالتوری در صنعت پرتوشیمی با استفاده از مفاد فصل نهم قانون اصل 44 

)تسهیل رقابت و منع انحصار( وجود دارد و می توان پیشنهاد داد در شورای 

مختلف  های  حوزه  در  رگوالتوری  برای  مختلفی  های  کمیسیون  رقابت، 

... ( تشکیل شود و مقدمه ای برای رشوع  )صنعت خودرو، پرتوشیمی و 

پرتوشیمی  صنایع  ملی  رشكت  نقش  به  باتوجه  همچنین  باشد.  رگوالتوری 

بعنوان یك سازمان توسعه ای در صنعت پرتوشیمی كشور، حضور این نهاد 

در رگوالتوری این صنعت و بصورت مستقل از وزارت نفت، در كنار حضور 

بخش خصوصی می تواند راهگشا باشد.

                                  رضا خلج

مدیر مسئول نرشیه الکرتونیکی پیام پرتوشیمی 

رگوالتوری صنعت پتروشیمی

سر مقاله           
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مختلفی  حوادث  با  گدشته  ماه  یک  در  کشورمان  پرتوشمی  صنعت   
مواجه شد که این حادثه ها سبب شد تا یک بار دیگر نقش مهم و تاثیر 
گذار واحد های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در طرح ها و مجتمع 

های پرتوشیمی مورد توجه قرار گیرد.
 آتش سوزی در مجتمع های پرتوشیمی بوعلی و بیستون و نیز وقوع 
حادثه در مسیر خط لوله اتیلن غرب تغییر رویکرد و نگاه به مقوله 
)اچ . اس. یی ( در صنعت پرتوشیمی کشورمان را بیش از بیش رضوری 

ساخته است.
صنایع  ملی  رشکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون  شاهدایی  مرضه 
پرتوشیمی که هفته های پر حادثه ای را  طی یک ماه اخیرسپری کرده 
است در گفتگو با خربنگار پیام پرتوشیمی به تبیین آخرین دیدگاه های 
پی  در  گفتگو  این  مرشوح  که  ؛  است  پرداخته  زمینه  این  در  را  خود 

می آید:
آیا با شرکت هایی که الزام های) اچ. اس. یی ( را رعایت نمی کنند 

برخوردی صورت می گیرد؟
های  دستورالعمل  و  قوانین  ها،  الزام  که  بخش خصوصی  های  رشکت 
قاطع  برخورد  با  نفت  وزیر  ابالغیه   اساس  نکنند،بر  رعایت  را  ایمنی 
قاطع  بطور  و  شد  خواهند  مواجه  خوراک  قطع  جمله  از  نفت  وزارت 
و قانونی با پرتوشیمی هایی که قوانین و دستور العمل های HSE را 

رعایت منی کنند، برخورد خواهد شد.
براساس دستور و ابالغیه وزیرنفت، متامی هلدینگ ها و مجتمع های 

پرتوشیمی باید بطور کامل اصول HSE را رعایت کنند و با رشکت های 
متخلف برخورد های الزم انجام می شود ورشکت ملی صنایع پرتوشیمی 
مسئول پایش و نظارت مستمر رشکت های پرتوشیمی است و باید این 
نکته را یاد آوری کرد که با همکاری دولت و مجلس به دنبال آن هستیم 

تا نقش رگوالتوری رشکت ملی صنایع پرتوشیمی را نهایی کنیم.

همکاری های الزم را بربای اجرای این قوانین در صنعت پرتوشیمی 
دارند؟

منایندگان حامی صنعت پرتوشیمی آمادگی خود را برای همکاری در راه 
تدوین و تصویب آئین نامه ها و ماده واحده های الزم اعالم کرده اند و 
با همکاری دولت امید است روند نهادینه شدن تصویب رگوالتوری برای 

ایفای نقش حاکمیت شتاب گیرد.

نکته های کلیدی که رشکت ها باید رعایت کنند چیست؟
بخش نخست این بخشنامه ها در خصوص هشدار ایمنی درباره وقوع 
حوادث در فصل تابستان و نظارت بر فعالیت های پر ریسک و نیز اخذ 

پروانه برای متامی فعالیت هایی که خطرزا هستند، است.
های  العمل  دستور  اساس  بر  ها  فعالیت  کلیه  انجام  بحث   همچنین 
و  برداری  بهره  رسپرستی  های  گروه  بر  نظارت   sop عملیات  ایمنی 
تعمیرات، فعالیت های خطرناک، خودداری از فعالیت های غیر معمول 

و بررسی تجهیزات از نکات مهم بخش نخست این بخشنامه است. 

HSE ضامن توسعه صنعت پتروشیمی ایران

گفتگو
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بخشنامه دوم ، نیز شامل لزوم انجام ممیزی ایمنی در مراحل پیش راه 
اندازی واحدهای پرتوشیمی و طرح های جدید است.

از سوی دیگرلزوم به روزآوری منظم شبکه آبرسانی آتش نشانی، برقراری 
سیستم کشف گاز، برقراری سیستم فوم ریزی و کولینگ مخازن و انجام 

سایر ممیزی ها از دیگر نکات این دستورالعمل است.
به  توجه  و  اصول  کارگیری  به  جمله  از  مواردی  شامل  نیز  سوم  بخش 
نکات ایمنی در مخازن ذخیره سازی مواد شیمیایی و طمینان از کارایی 
برقراری  از  اطمینان  همچنین  و  سازی  کولینگ  و  ریزی  فوم  سیستم 
و  مخازن  طراحی  مستمر  های  بررسی  و  نشانی  اتش  آبرسانی  شبکه 

سیستم های موجود است.
 در بلند مدت نیز به دنبال ممیزی طرح ها و مجتمع های پرتوشیمی 
در بخش HSE هستیم و با همکاری مشاوران به دنبال آن هستیم تا 
رعایت اصول و الزام های ایمنی محیط زیست و آتش نشانی بطور کامل 

دررشکت های پرتوشیمی محقق شود.
نیز  به دست آمده در حادثه پرتوشیمی بوعلی و  گفتنی است تجربه 
موارد  ها  سایر رشکت  تا  اعالم می شود  ها  سایر مجتمع  به  بیستون  

ایمنی را رعایت کرده و پیشگیری های الزم را معمول کنند.

در  پرتوشیمی  صنایع  ملی  رشکت  با  ها  رشکت  همکاری  نحوه   
مقوله اچ. اس.یی چگونه است؟

همکاری رشکت ها  باید افزایش یابد و همگرایی و همکاری ها گسرتش 
یابد هرچند که باید یاد آوری کرد که پس از خصوصی سازی، ممیزی 
ایمنی و آتش نشانی از سوی رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ایران در حال 
انجام است، اما متاسفانه برای چنین اقدام هایی بخش خصوصی متایل 
به مخاطره های  ندارد و برخی رشکت ها  برای رسمایه گذاری  چندانی 

عدم رسمایه گذاری در این زمینه آگاه نیستند.

گفتگو
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مهشید انزهایی

صنعت پرتوشیمی ایران به عنوان صنعتی پیرشو و رو به رشد با بیش از 
50 سال قدمت  در مسیر توسعه خود با همدلی و تعامل میان دولت و 

بخش خصوصی  گام به سوی آینده ای روشن را برداشته است.
 این صنعت امسال و سال آینده با 15 طرح جدید که به تولید می رسند 
می تواند منافع ملی کشورمان را در متام ابعاد تحکیم بخشد و در این 
پشتیبان  موجود  های  چالش  متام  وجود  با  امید  و  تدبیر  دولت  مسیر 

صنعت ارزش آفرین پرتوشیمی است.
در این میان و در آستانه هفته دولت متولیان امر در صنعت پرتوشیمی 
کشورمان در تالش هستند دستاوردهای کسب شده و برنامه های آتی 
صنعت را تبیین کنند و قرار است در این هفته با توجه به برنامه ریزی 
های انجام شده تالش های صورت گرفته در قالبی گسرتده اطالع رسانی 

شود.
انقالب  بزرگ  دولتمرد  دو  شهادت  مناسبت  به  شهریورماه،  اول  هفته 
اسالمی، شهید محمدعلی رجایی )رئیس جمهور( و شهید حجت االسالم 
واملسلمین دکرت محمدجواد باهرن)نخست وزیر( هفته دولت نام گرفته 

است. 
زمینه های  در  دولت  دستاوردهای  و  عملکرد  با  مردم  هفته،  این  در 
گوناگون عمرانی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی آشنا می شوند. و دولت 
با توجه به وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی )ره( و رهنمودهای 
مقام معظم رهربی، می کوشد در زمینه های گوناگون به موفقیت های 
بیشرت و مهم تری دست یابد و آینده بهرتی برای ملت بزرگ و پرافتخار 

ایران به وجود آورد.

هفته دولت 
که  دارد  وجود  شیرینی  و  تلخ  نشیب های  و  فراز  ملت،  هر  تاریخ  در 
تعیین کننده رسنوشت و سازنده فرهنگ آن ملت است. نظام جمهوری 
اسالمی در ایران به رهربی بزرگ مردی که جهان مانند او را کمرت به خود 
دیده است وهمچنین جان فشانی فرزندان فداکار این مرز و بوم، حرکت 
خود را آغاز کرد. در این میان، شهادت دو شخصیت فداکار اسالم، رجایی 
و باهرن که به آتش کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت را به نام 

»هفته دولت« در تاریخ انقالب گشوده است. 
رجایی،  شهید  دولت  که  است  این  هفته ای  چنین  نام گذاری  علت 
کشور،  بر  لیربال ها  حاکمیت  از  پس  که  بود  مکتبی  و  دولت  نخستین 
عهده دار امور شد. این دولت در آن دوره بحرانی، بیش ترین حد تالش و 
کوشش را برای خدمت به اهداف مقدس انقالب از خود نشان داد، تا آنجا 

که جان خویش را رس آن نهاد.
باهرن  مقام معظم رهربی درباره ویژگی های اخالقی شهیدان رجایی و 
می فرماید: »شهید باهرن، مرد بی تظاهری بود که هیچ کس از ظاهر آرام 
او منی فهمید در باطن و ذهن و اندیشه مّواج او چه می گذرد. وی یکی 
نوشته های  بود.  انقالب  ایدئولوگ های  و  تئوریسین ها  و  متفکرین  از 
زیادی داشت و کتاب های زیادی را تنظیم کرده بود....ارتباطات نزدیکی 
با شهید مطهری و شهید بهشتی داشت و هر دوی اینها، برای عظمت 
بودند... نقش شهید  قائل  زیادی  ارزش  او  تفکر عملی  فکری و قدرت 
رجایی و باهرن در افشا کردن ماهیت لیربالی و منافقانه بنی صدر، بسیار 

پتروشیمی برگ زرین توسعه ایران

گزارش

www.payampetro.ir


6
w w w . p a y a m p e t r o . i r

95 مــرداد    . نــود  شــماره   . ســال نهم   

منابع گفتگو
انسانی

مقاالت جهان 
پتروشیمی

محیط 
زیست

سرمایه گزارش
گذاری

صنایع 
تکمیلی

پژوهشخصوصی سر مقاله           

برجسته بود. شهید رجایی با صرب خود و متانت و حوصله عظیم و با 
قبول دردها و رنج های قلبی و غیرقابل افشایی که داشت، توانست، بنی 

صدر خائن را افشا و رسوا کند و به زمین بکوبد.

توسعه صنعت پتروشیمی راهبردی ملی
امروز صنعت پرتوشیمی ایران نقش غیر قابل انکاری در اقتصاد کشور 
دارد و همزمان با تامین نیاز داخل در زمینه صادرات نیز عملکرد قابل 
قبولی را در چند سال گذشته داشته و در صورتی که بخش های میان 
دستی و تکمیلی نیز توسعه متوازنی داشته باشند ایران به عنوان یک 
قطب بزرگ پرتوشیمی در سطح منطقه می تواند در عرصه بین املللی 

نیز حضوری پررنگ تر داشته باشد.
صادرات  رقم  بیشرتین  دارنده  عنوان   به  کشورمان  پرتوشیمی  صنعت 
داشنت  که  است  ویژه ای  جایگاه  دارای  کشور  اقتصاد  پیرشان  غیرنفتی 
نقش اساسی درتحقق اهداف کالن اقتصاد ملی در افق چشم انداز 20 
ساله، موتور محرکه اقتصاد ملی، پیشربد دیپلامسی اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاری ها 

و تعامالت منطقه ای و بین املللی از ان جمله است. 
از اصلی ترین مزیت های  امروز یکی  تردید  صنعت  پرتوشیمی بدون 
اقتصاد ایران به شامر می رود به طوری که بخش عمده ای از صادرات 
غیر نفتی هامنطور که پیشرت اشاره شد از این صنعت تامین می شود. 

امروزصنعت پرتوشیمی ایران با وجود همه چالش های موجود همچنان 
روند توسعه خود رابا شتاب طی می کند و در صورت تامین مالی طرح 
های در دست توسعه در این صنعت ایران می تواند در افق ١٤٠٤ قدرت 

اول پرتوشیمی در سطح منطقه باشد.
از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که یکی از مهم ترین ارکان 
اقتصاد مقاومتی توسعه صنعت پرتوشیمی است و با وجود زیر ساخت 
های مناسب در کشورمان این صنعت می تواند به یکی ازسودآورترین 
صنایع ایران بدل شود و برای رسیدن به هدف های پیش بینی شده در 
مسیر توسعه این صنعت ، افزون بر رسمایه گذاری های جدید و تکمیل 
پروژه های در دست ساخت باید از خام فروشی پرهیز و سبد کاالهای 

صادراتی پرتوشیمی را با هدف توسعه صادرات متنوع کرد.
با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و تغییر در نگرش ها و برنامه های 
دولت صنعت پرتوشیمی به دنبال ارزش افزوده بیشرت است و با سیاست 
گذاری های وزیر نفت و مدیریت جدید رشکت ملی صنایع پرتوشیمی 
امید می رود   با تجربه است،  این رشکت که کارآمد و  و هیئت مدیره 

پرتوشیمی بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.

گزارش
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تولیدات  کل  از  باالیی  سهم  که  است  محصوالتی  از  یکی  آمونیاک 
آن ها  جمله  از  که  داشته  زیادی  کاربردهای  این  دارد.  ایران  پرتوشیمی 
بین  در  را  سهم  بیشرتین  که  کرد  اشاره  شیمیایی  کودهای  به  می توان 
این  کاربردهای  دیگر  می دهد.  اختصاص  خود  به  مختلف  کاربردهای 
تولید  اولیه  ماده  حرارتی،  مربد  به عنوان  استفاده  صنعتی،  مهم  ماده 
اسید نیرتیک و مواد منفجره، تولید آکریلو نیرتیل، الیاف سنتزی نیرتو 
پارافین و نیرتو سلولز و نیز تصفیه فاضالب، استخراج فلزات از سنگ 
معدن و الستیک سازی هستند. این محصول در زنجیره ارزش افزوده گاز 

متان قرار می گیرد.
سال  در  ایران  آمونیاک  تولید  اسمی  ظرفیت  که  می دهد  نشان  آمارها 
1393 بالغ بر 3855 هزار تن بوده ولی حجم واقعی تولید این محصول 
در حدود 3239 هزار تن است. ایران با این حجم از ظرفیت تولید بیش 
از 23 درصد ظرفیت تولید آمونیاک خاورمیانه را در اختیار دارد که این 

مقدار معادل 2 درصد کل ظرفیت تولید آمونیاک دنیا است.
پرتوشیمی پردیس و رازی مهم ترین مجتمع های پرتوشیمی ایران هستند 
که به ترتیب 35/5 و 34/6 درصد از ظرفیت تولید آمونیاک کشور را در 
اختیار دارند در مجموع 70 درصد از ظرفیت تولید آمونیاک ایران متعلق 
به این دو مجتمع می باشد. پرتوشیمی شیراز، خراسان و کرمانشاه نیز 
ایران را  از جمله رشکت های دیگری هستند که بخشی از کل آمونیاک 

تولید می کنند.

منودار 1- ظرفیت اسمی تولید آمونیاک ایران در سال 1393 به تفکیک 
مجتمع هایپرتوشیمی

 
منبع: رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ایران

صادرات آمونیاک 
بزرگ ترین متقاضی آمونیاک ایران در سال های 1393-1388 همواره هند 
بوده است. پس از هند، کشورهای کره جنوبی، تایوان، ترکیه، اندونزی 
و فیلیپین رتبههای بعدی را به خود اختصاص می دهند. البته اندونزی 

 وضعیت موجود و چشم انداز بازار جهانی آمونیاک و اوره و سهم ایران
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و فیلیپین از سال 1392 و کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی مانند 
فرانسه، بلژیک، هلند و نروژ از سال 1390 از بازار تقاضای این محصول 
کنار رفته اند و روند کاهش صادرات این محصول نیز از همین دوره آغاز 
شده است. هر چند، می توان تحریم های صورت گرفته علیه پرتوشیمی 
ایران را نیز از عوامل مؤثر بر این کاهش صادرات دانست. جدول 1 ارزش 
ایران  از  واردکننده  عمده  کشورهای  به  را  آب  بدون  آمونیاک  صادرات 

نشان می دهد.
عمده  کشورهای  به  ایران  آب  بدون  آمونیاک  صادرات  ارزش   -1 جدول 
دالر(  میلیون  )ساالنه؛   1388-1393 بازه   در  این محصول  کننده  تقاضا 

منبع: گمرک جمهوری اسالمی

ایران از سال 1390 به این سو، پس از عربستان بزرگ ترینمبدأ وارداتی 
آمونیاک بدون آب هند بوده و بیش از یک پنجم نیاز وارداتی این کشور 
از طریق ایران تأمین می شود. رقبای ایران در بازار هند در این محصول، 
 43/74 ایران   2010 سال  در  بوده اند.  اوکراین  و  قطر  عربستان سعودی، 
درصد از نیاز خارجی هند به آمونیاک بدون آب را تأمین می کرده است 
به  و  بوده  همراه  نوسان  با  بعد  سال های  در  نسبت  این  که  حالی  در 
ترتیب به 22/92، 15، 23/51 و 22/32 درصد کل بازار رسیده است. منودار 
2 سهم هر یک از کشورها را در تأمین بازار آمونیاک بدون آب هند در 

سال 2014نشان می دهد.

منودار 2- سهم هر یک از کشورها در تأمینآمونیاک بدون آب هند در 
سال 2014

 

منبع: مرکز تجارت جهانی

تایوان و ترکیه دو مقصد صادراتی دیگر برای آمونیاک ایران هستند در 
بازار تایوان ایران رتبه هشتم را در صادرات آمونیاک بدون آب به این 
کشور داشته است. پیش از ایران کشورهای عربستان، اندونزی، اسرتالیا، 
در  این  از  قبل  دارند.  قرار  کویت  و  ترینیدادوتوباگو  مالزی،  اوکراین، 
ایران  از  باالتر  عربستان  و  مالزی  اندونزی،  تنها   2011 و  سال های 2010 
صادرکننده  چهارمین  کشور،  سه  این  از  پس  ایران  و  بودند  گرفته  قرار 
مهم آمونیاک بدون آب به تایوان بود. در سال های 2012 و 2013 صادرات 

ایران به تایوان قطع شده بود اما در سال 2014 مجدداً از رس گرفته شد.
در ترکیه بیشرتین سهم و نقش در این محصول همواره بر عهده روسیه 
ایران  داشته اند.  قرار  عامن  و  الجزایر  اوکراین، مرص،  آن  از  پس  و  بوده 
در سال 2014 پس از کشورهای یاد شده در رتبه ششم صادرات به این 

کشور قرار داشته و تنها حدود 1/24 درصد از نیاز وارداتی ترکیه برای 
این محصول را پوشش می دهد. سهم روسیه در سال های اخیر به ویژه 
از سال 2012 به شدت افزایش یافته و در سال 2014 به حدود 45 درصد 
کل بازار آمونیاک بدون آب وارداتی ترکیه رسیده است. منودار 3 سهم 
ترکیه نشان می دهد.  بازار آمونیاک بدون آب  از  را  کشورهای مختلف 
در  را  ترکیه  آمونیاک  بازار  از  ناچیزی  سهم   2014 سال  در  ایران  اگرچه 
اختیار داشته اما در سال 2011 حدود 7/5 درصد بازار این کشور در اختیار 
ایران بوده است و این امر نشان دهنده توانایی بالقوه ایران برای ورود 

بازار ترکیه است.

منودار 3- سهم کشورهای مختلف از صادرات آمونیاک بدون آب به ترکیه 
در سال 2014

 

منبع: مرکز تجارت جهانی

چشم انداز ظرفیت تولید و سهم تجارت آمونیاک ایران
بر طبق آمارها ظرفیت تولید آمونیاک ایران در سال 2014 بالغ بر 6365 
هزار تن در سال بوده است. ایران در سال 2015 بیش از 23 درصد ظرفیت 
تولید آمونیاک خاورمیانه را در اختیار دارد و بر طبق پیش بینی ها سهم 
ایران تا سال 2025 به 44 درصد افزایش خواهد یافت. بررسی آمارها و 
پیش بینی های ارائه شده نشان می دهد که سهم تجارت آمونیاک ایران 
از کل تجارت خاورمیانه نیز افزایش خواهد یافت. هم اکنون این سهم 
افزایش  به 40 درصد  آینده  در حدود 19/2 درصد است که در ده سال 

می یابد.
منودار 4-چشم اندازسهم ایران در تجارتپلی پروپیلن خاورمیانه و جهان

 

منبع:رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ایران و محاسبات نویسنده

اوره
از کل ظرفیت تولید  اوره از جمله فرآورده هایی است که سهم زیادی 
پرتوشیمی های ایران را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می دهد 
که در سال 1393 ظرفیت اسمی تولید اوره در مجتمع های پرتوشیمی 
ایران در حدود 4442 هزار تن بوده است که از این مقدار حدوداً 3987 
تولید توسط  از  این حجم  تولید واقعی منجر شده است.  به  تن  هزار 
پنج رشکت پرتوشیمی پردیس، رازی، کرمانشاه، شیراز، و خراسان صورت 
تولید  ظرفیت  بزرگ ترین  پردیس  پرتوشیمی  میان  این  در  که  می گیرد 
اوره ایران را به خود اختصاص داده است. ظرفیت اسمی تولید اوره این 
مجتمع 2150 هزار تن در سال است که در دو فاز 1075 هزارتنی در سال 

1389 به بهره برداری رسیده است.
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جدول 2-  ظرفیت تولید متانول به تفکیک مجتمع هایپرتوشیمی 
ارقام برحسب هزار تن در سال

منبع: رشکت ملی صنایع پرتوشیمی

و  است  دنیا  در  اوره  کننده  تولید  بزرگ ترین  چین  جهانی  مقیاس  در 
بیشرتین مرصف این محصول را نیز به خود اختصاص داده است. بعد از 
چین، هند و خاورمیانه بیشرتین ظرفیت تولید اوره جهان را در اختیار 
این  اوره  میزان مرصف  و  دارد  منفی  تراز  که هند  تفاوت  این  با  دارند 
کشور بیشرت از تولید داخلی آن است اما در خاورمیانه حجم مرصف به 
امر موجب شده  است. همین  پایین تر  تولید  از  قابل مالحظه ای  میزان 
صادرات  به  خاورمیانه  منطقه  در  شده  تولید  اوره  از  زیادی  بخش  که 

اختصاص پیدا کند.

شکل 1- حجم تولید و مرصف اوره در مناطق مختلف دنیا
 

Fertecon, CRU, PotashCorp :منبع

چشم انداز ظرفیت تولید و سهم تجارت اوره ایران
نشان  شده  منترش  ایران  اوره  تولید  ظرفیت  میزان  از  که  آمارهایی 
می دهد که ظرفیت تولید اوره ایران در سال 2001 بالغ بر 7405 هزار تن 
بوده که این مقدار در سال 2014 با رشد 43 درصدی به 10620 هزار تن 
ادامه  نیز  در سال هایآتی  روند  این  انتظار می رود  است.  یافته  افزایش 
داشته باشد و سهم ایران از ظرفیت تولید اوره جهان در افق 2025 به 
از ظرفیت تولید اوره  این مقدار 44 درصد  یابد که  افزایش  6/6 درصد 
منطقه خاورمیانه را در برمی گیرد. در حوزه تجارت اوره نیز سهم ایران 
افزایش قابل مالحظه ای خواهد داشت. ایران هم اکنون 5/6 درصد تجارت 
اوره کل دنیا و 19/8 درصد تجارت منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص 
داده که این سهم ها در افق سال 2025 به ترتیب به 27/8 و 50/8 درصد 

افزایش خواهد یافت.
منودار 5-چشم اندازسهم ایران در تجارت اوره خاورمیانه و جهان

 
منبع:رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ایران و محاسبات نویسنده
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یکی از مواردی که برش در دوره صنعتی با آن روبرو بوده است اطمینان 
از کیفیت محصوالتی که فروشنده و یا تولیدکننده عرضه می کند. با رشد 
نفتی  به برش ها و مشتقات  ..نیاز  و  تولید خودرو  رسیع صنایع همچون 
با کیفیتهای باال و دقیق اهمیتی روز افزون یافته است و کلمه استاندارد 
مبین سازوکار تئوری و اجرایی منودن مراحلیست که بتواند این اطمینان را 

ایجاد مناید .
کشورهای مختلف با توجه به ساختار و نیاز صنعتی و رشایط موجودشان 
و بعضاَ بسته رشایطی چون سطح ایمنی مطلوب محیط کار و حفظ محیط 
زیست خود  استاندارد هایی را توسعه داده و اجرایی منوده اند که بعنوان 
منونه می توان از صنعت نفت ایاالت متحده نام برد که از آن تحت عنوان 
استاندارد  انستیتو  API)American Petroleum Institute(یا  استاندارد 

نفت آمریکا نام برده می شود.
    این استاندارد در بسیاری از کشورها شناخته شده و مورد استفاده می 
باشد. این استاندارد از بخش های مختلفی تشکیل گردیده است که اصلی 
اند. این خالصه به بررسی مورد  ترین آنها  در جدول )1( معرفی گردیده 
API  Monogram )برنامه برند  API و نشان کیفی برند( می پردازد که :

•  برنامه ی   برند API چیست؟ 
API Monogram   در واقع یک برنامه اجرایی کامال اختیاریست و به گونه 
ای طراحی گردیده است که تا روش تولید محصوالت مطابق استانداردهای 
تولیدکننده  های  قابلیت  حفظ  آن  الزامات  و  گردد  سازی  استاندارد   API
شامل منابع، فرایند و دانش فنی است که در نتیجه آن محصولی با محدوده 

کیفی قابل تائید تولید گردد. 

•  عالمت گذاری برند API به چه معناست؟
عالمت برند API به این معنی است که تائید می شود تولید کننده در زمان 
تولید محصولی را ساخته است که کامال با آخرین ویرایش  استانداردهای 

API و الزامات آنها تطابق دارد.
•  برند API به چه معناست؟

 API   برای  •
• عالمت تجاری API ثبت شده است

• نیازهای اجرایی در منت قرارداد با رشکت متقاضی عالمت تجاری API از 
ضامنت حقوقی برخوردار است

• این عالمت رصفاَ به کاالهایی نو که در رشکت های تائیده شده و با روش 
های استاندارد صورت می پذیرد.

• ابداع روش های جدید برای بهبود ایمنی و عملکرد رشکت های نفتی
•  برای تولید کننده:  

• روشی برای معرفی خود به خریداران و ا طمینان آنان از کیفیت محصوالت
• اطمینان خریداران از توان تولید کننده در بازه ای از محصوالت مشابه

• شناسایی دسته ای از محصوالت مشابه
•  کاربرد عالمت گذاری برند API چیست ؟

• تولید کننده می تواند عالمت API را تنها در محصوالت مورد تائید به 
کار بربد

• عالمت  API را تنها در مواردی می توان بکاربرد که همه مشخصات از 
استاندارد پیروی کردو در طول عمر محصول کیفیت خود را حفظ کنند.

• تولیدکننده این حق را برای اعطا کننده گواهینامه قائل می شود که در 

لزوم و  نیاز به استاندارد ملی نفت و مشتقات
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صورت نیاز در مورد عدم کیفیت محصوالت رشکت متقاضی و موارد خاص 
به مراجع ذیصالح و یا خریداران محصول اطالع رسانی کند.

APIQR          انجام خدمات  •
and ISO 9001 ISO اعطای استاندارد های کیفیت محصول •

•  14001  در صنعت نفت و براساس پانل ارزیابی )RAB-accredited( و 
بصورت تخصیص متمرکز بر : 

 تجهیزات صنعت نفت 
 تولید کنندگان صنعت نفت

 آزمایشگاه های ویژه محصوالت نفتی 
  API اعطای و ممیزی    14001 ISO ،  9001 ISO استانداردهای ثبت   

Monogram  ) ثبت دوگانه- ترکیبی( 
•   برای اعطای API Monogram  یک پکیج طراحی شامل مستندات ، 
مشخصات محصول ، نقشه ها و رویه های کاری ، چک لیست ها و فرایند 

تولید از متقاضی اخذ می گردد.
•  در API Monogram    بر اساس شواهد عینی و راستی آزمای مشخص 
می گردد که آیا متقاضی یا سازمان مورد نظر دارا و یا فاقد کدام معیارها 
 API استانداردهای  با  تطابق  عدم  باعث  که  را  مواردی  بایستی  و  بود 

Monogram   بوده است را برطرف مناید.

اقدام  تکمیلی  های  دستورالعمل  نرش  به  نسبت     API Monogram  •
الزامات حفظ عالمت  و  اجباری  برنامه های  نکات جزو  ایت  و  مناید  می 

استاندارد میباشند.
•  API Monogram   هرساله اقدام به نرش استانداردهای به روز شده 
منوده و بصورت کاتالوگ کلیه برنامه ها و خدمات را در اختیار عالقه مندان 

میدهد.
•  API ناظر و مشتمل بر کلیت و یکپارچگی متام اجزای استاندارد بوده و 

بر طبق سند "راهربد یکپارچگی ")POL-101( عمل می کند
•  مدیریت ثبت کیفی رشکت تها و محصوالت API )APIQR(  در واقع 
پروتکلیست که طی آن بر حسن انجام تولید ، روش تولید و حفظ محیط 
 9001  QMS ISO استانداردهای  مطابق  سالمت   و  بهداشت  و  زیست 
استاندارد  و   EMS  14001  ISO واستاندارد      ANAB   /)SPEC Q1  (

)OHSAS( ISO 18001 است.
از  اطمینان  حصول  در  مستمر  پایش  و  نظارت    )API )APIQR   •
اعتباری  کمیته  الزامات  با  مطابق  را  تولید  روش  و  تولیدات  کامل  تطابق 

کیفیت)ANAB( را در حوزه نفت و گاز بر عهده دارد. 
تائید ممیزی  به معنی  •  عالمت های API )APIQR(  و ANAB رصفاَ 
متامی  یا  و  محصول  یک  تائید  معنای  به  و  بوده  آزمایشگاهی  های  روش 
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٤ 
 

APIرئوس بخش هاي )  1(جدول 

 رديف عنوان گزارش لينك هاي مربوطه  بررسي جهت مهم هاي سرفصل

 /خريد/ سواالت استاندارد

 /كميته هاي پايين دست/كميته استانداردهاي

 /اطالعات برنامه/كميته هاي باالدست/كميته مياني

 /اهداف آموزشي/طرح استاندارد ساالنه

 /پرسش هاي متداول/سياست ها و روش

 حقوق و سياست هاي كاربردي

http://www.api.or
g/products-and-

services/standards
1  هااستاندارد

حقايق در مقابل /API هفته نامه و بولتن آماري 
 /برنامه انتشار/WSB/افسانه

 /كتاب داده هاي عمومي نفت/گزارش ها و نظرسنجي ها

 /نفت خام و محصوالت نفتي واردات و صادرات

 موجودي مايعات گاز طبيعي و ميعانات گاز پااليشگاه ها

چاه ها(QWCR) فصلنامه گزارش تكميل/گزارش ماهانه آماري
 (JAS)انجمن مشترك بررسي در هزينه هاي حفاري 

 فروش طبيعي مايعات گازي و گازهاي پااليشگاه مايع

  ي نظرسنجي گسترده صنعت

 (2014-2005)ي محيط زيستي بررسي هزينه ها •

 (WIIS) گزارش صدمات كار و امنيت در برابر بيماري ها  •

(2005-2015) 

 ايمني فرايندي گزارش عملكرد و سنجش •

نشت نفت در محدوده آب هاي كشتيراني اياالت متحده  •
(1997-2006) 

   Ppts سيستم رديابي عملكرد خطوط لوله

گ و مير ها در صنعت بررسي آسيب هاي شغلي، بيماري و مر
 (OII)نفت 

http://www.api.or
g/products-and-

services/statistics

آمار

2

 تقويم

حاميان و غرفه داران
http://www.api.or
g/products-and-
services/events

  اتفاقات
3

API جدول )1(  رئوس بخش های

مقاالت

www.payampetro.ir


13
w w w . p a y a m p e t r o . i r

95 مــرداد    . نــود  شــماره   . ســال نهم   

منابع گفتگو
انسانی

مقاالت جهان 
پتروشیمی

محیط 
زیست

سرمایه گزارش
گذاری

صنایع 
تکمیلی

پژوهشخصوصی سر مقاله           

٥ 
 

 MOMمعرفي 

•   MOM كمك مي كند 

 MOMمزاياي  •

 توصيه هاي سازنده •

عملكرد موتور و سيستم احتراق  در بهترين حالت از اطمينان  •
 خود

 گزارش يك مشكل •

تبديل شويم MOMچگونه   به يك عضو مجاز  •

http://www.motor
oilmatters.org/

http://www.motor
oilmatters.org/Lea

rn-About-
MOM/About-

MOM

اهميت روغن
موتور

(MOM)

4

 Eolcs/راهنماي پروانه Eolcs/نرم افزار و هزينه/اجمالي بررسي

  دسته بندي ها و اسناد

http://www.api.or
g/products-and-
services/engine-

oil

صدور مجوز 
موتورهاي 

روغن سوزو 
سيستم صدور 

گواهينامه

5

 نرم افزار و هزينه

 DEFكتاب راهنماي پروانه دارندگان مجوز 

 اسناد

DEFيابنده 

http://www.api.or
g/products-and-
services/diesel-
exhaust-fluid

سياالت ديزل
(DEF) 6

COS كاربران 

COS درخواست عضويت 

 COS  ارائه دهنده برنامه معتبر حسابرسي خدمات 

COS شغلي 

COS برگه

http://www.api.or
g/products-and-

services/offshore-
safety

http://www.center
foroffshoresafety.

org/about.html

مركز ايمني 
فراساحل
(COS) 7

  چكش
MPMS

ريزي برنامه
مشاهدات 8

 آموزش

 آموزش الكترونيكي

 آموزش اجرايي

 به يك مربي شدن تبديل

 APIفضاي كاري 

تعمبرات و نگهداري

http://www.api.or
g/products-and-
services/training

آموزش

9
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٦ 
 

 برنامه ها و هزينه ها

 برنامه ها

 كاربرد

 ارزيابي

  سياست ها

http://www.api.or
g/products-and-

services/individua
l-certification-

programs

برنامه هاي 
صدور 

گواهينامه 
فردي

10

http://www.api.or
g/products-and-

services/certificati
ons-directories

ليست 
دارندگان 
گواهينامه 

12

http://www.api.or
g/products-and-

services/worldwid
e-representatives

نمايندگان در 
سراسر جهان 13

 ؟چيست API ي   برندبرنامه 

 ؟به چه معناست API برندعالمت گذاري 

 ؟به چه معناست API برند

  ؟ چيست API برندكاربرد عالمت گذاري  
 نشان كيفي برنداستفاده از 

 نشان كيفي برندبي طرفي در  سياست 

 تجديد /درخواست 

 APIاصالح صدور مجوزهاي برند 

  فهرست مركب

http://www.api.or
g/products-and-

services/api-
monogram-and-

apiqr

برند برنامه
APIنشان  و

  كيفي برند

14

 دانلود برنامه بروشور

 ارزيابان ماادامه مطلب درباره 

 خواندن بيشتر در مورد پروتكل هاي ما

 PSSAPارزيابان 

  پروتكل

ارزيابي ايمني فرايند
(PSSAP)

ارزيابي ايمني
فرايند

(PSSAP) 15

www.centerforoff
shoresafety.org

مركز ايمني 
  فراساحل
(COS)

16

  
نادر جاوید پور : کارشناس وزارت نفت 
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مدیریت  ادبیات  كلیدی  و  مهم  موضوعات  از  اسرتاتژی  گیری  شكل  نحوه 
بعد،  به   1970 دهه  اولیه  سال-های  از  به طوری که  است.  اسرتاتژیك 
برای توضیح نحوه شكل  این حوزه، نوع شناسی گوناگونی را  پژوهشگران 
عنوان  به  رویكردها  این  از  امروزه  اند.  كرده  عرضه  ها،  اسرتاتژی  گیری 
زیربنایی  تفاوت هایی  دارای  که  آن   گیری  شكل  و  اسرتاتژی  حوزه  مكاتب 
هستند نام  برده می شود. رویكردهای گوناگون نظریه پردازان حوزه اسرتاتژی 
در سازمان ها، موجب مطرح شدن مدل  اسرتاتژی  گیری  به چگونگی شكل 
های متنوع و متعددی در این حوزه شده است. این امر نه تنها نقش زیادی 
در غنابخشی به ادبیات مدیریت اسرتاتژیك دارد و می تواند موجب توسعه 
مدیران  و  محققان  ازجمله  اسرتاتژی  حوزه  فعاالن  روی  پیش  های  گزینه 
مواجهه  در  افراد  رسدرگمی  موجب  می تواند  بلكه  شود،  ها  سازمان  ارشد 
با مدل های مذكور و ایجاد دشواری در انتخاب مدل مناسب شود. همین 
مسئله سبب شده است تا تعدادی از محققان حوزه اسرتاتژی، درصدد عرضه 

نوع شناسی  برای طبقه بندی انواع اسرتاتژی برآیند. 
اندیشمندان کوشیده اند تا عالوه بر شناساندن اسرتاتژی که راه رسیدن به 
هدف از پیش تعیین شده است، شکل گیری اسرتاتژی را در قالب مکاتبی نوین 
به تصویر بکشند. مکاتب ده گانه مدیریت اسرتاتژی در سه دسته تجویزی، 
مدیریت  ادبیات  عظیم  بدنه  وقتی  شوند.  می  بررسی  ترکیبی  و  توصیفی 
اسرتاتژیک را مرور می کنیم، با ده نظر که ما ازاین پس آن ها را مکاتب می 
نامیم روبه رو می شویم که اکرث آن ها به مسئله مدیریت اسرتاتژیک منتج 
می شوند. هر یک از این ده مکتب دارای یک جنبه فکر منحرصبه فرد )بر 

اساس پارادایم اصلی از فرایند شکل گیری اسرتاتژی( هستند. 

مکاتب مختلف مدیریت اسرتاتژیک

مکاتب تجویزی تدوین استراتژی
این نگرش معتقد به طراحی رسمی و پیش بینی تدابیر تحلیلی برای تحقق 
هدف های بلندمدت است. به عبارت دیگر طرفداران این نگرش، شکل گیری 
اسرتاتژی را فرایند مشخص، قابل پیش بینی و توأم با تدابیر تحلیلی و علت 
و معلولی می پندارند. مینتزبرگ معتقد است که این نگرش دربرگیرنده سه 
مکتب فکری طراحی، برنامه ریزی و موقعیت یابی است، لذا عمده تعاریف 
نظر می  در  نقشه  یا  و  برنامه  عنوان طرح،  به  را  اسرتاتژی  نگرش  این  در 
گیرد. به عبارت دیگر اسرتاتژی در این نگرش، عبارت از نوعی کار آگاهانه و 
یا مجموعه ای از رهنمودهاست که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادی 
با  اسرتاتژیک  ریزی  برنامه  درواقع  شود.  می  بینی  پیش  آینده،  در  خاص 

مکاتب مختلف تدوین استراتژی در سازمان ها
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این  در  است.  اسرتاتژی  به  تجویزی  نگرش  از  مصداقی  فرایندی  رویکرد 
اصلی  است. بحث  قاعده مند  و  تحلیلی  فرایندی  اسرتاتژی حاصل  مکاتب 
تطابق و تعامل رشایط درونی با رشایط بیرونی است. مکاتب زیر در این 

گروه قرار دارند:

مكتب طراحی :
بر اساس این مكتب شكل گیری اسرتاتژی حاصل مواجه نقاط ضعف و قوت 
و فرصت ها و تهدیدهایی است كه محیط خارج و داخل مجموعه موردنظر 
را احاطه كرده است. طرفداران این مكتب به دنبال خلق اسرتاتژی های ساده 
و بی نظیر هستند كه بر شكار فرصت ها و استفاده مناسب از نقاط قوت 
استوار است. عالوه بر عوامل محدودکننده و ترغیب کننده داخلی و خارجی 
دو عامل مهم دیگر نیز در مدل مفهومی این مكتب مورد توجه قرار گرفته 

است كه عبارت اند از: ارزش های اصلی و مسئولیت های اجتامعی.
بر  را  خود  اسرتاتژیهای  تا  مشتاق اند  كه  سازمان هایی  خاص  ویژگی  چهار 

مبنای این مكتب اتخاذ كنند، عبارت اند از:
)1( جمع آوری و نگهداری كلیه اطالعات موردنیاز برای تنظیم اسرتاتژی

)2( شناسایی و تعیین اهداف با متركز بر دانش، تجربیات و ارزیابی موقعیت 
داخلی و خارجی سازمان

)3( امكان محقق سازی اهداف و قابلیت پیش بینی و تعیین موقعیت های 
آتی

)4( توسعه و تدوین اسرتاتژی به صورت گروهی و با متركز بر كلیه امكانات 
و منابع موجود

در این مكتب شكل گیری اسرتاتژی، از طریق ایجاد تطابق بین نقاط قوت و 
ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی انجام می شود. 

مكتب برنامه ریزی : 
اصل  یك  مكتب  این  در  یافت.  رواج  طراحی  مكتب  دنبال  به  مكتب  این 
پایه حاكی از قابلیت تقسیم و اجرای گام به گام توالی منطقی از اقدامات 
است كه طی مكتب طراحی در قالب یك فرایند یكپارچه رواج یافته بود. بر 
اساس این مكتب، برنامه ریزی یك فرایند رسمی و قابل مدل سازی است كه 
بر مبنای آن می توان اهداف، برنامه ها، طرح های عملیاتی و بودجه را در 
قالب برنامه های راهربدی، برنامه های عملیاتی و برنامه ریزی بودجه تدوین 
و در دوره ها و سطوح مختلف زمانی و سازمانی به مرحله اجرا گذاشت. این 
مكتب اغلب فرضیات مكتب طراحی را دربر دارد؛ به  استثنای این مفهوم 
و  كار رسمی  یك  بلكه  كار ذهنی  یك  نه فقط  اسرتاتژی  تدوین  »فرایند  كه 
سیستامتیك است كه قابل تفكیك به گام های مشخص، كنرتل با چك لیست 

ها و اجرا با فنون مدیریتی است.«
نتایج  از  ناشی  اسرتاتژیها  مكتب،  این  اساس  بر   : موقعیت یابی  مكتب 
تجزیه وتحلیل موقعیت های اسرتاتژیك هستند كه بیشرت بر اهمیت فرصت 
و موقعیت اسرتاتژی، نسبت به فرایند تنظیم اسرتاتژی تأكید دارند. عمده 
اما دگرگون كننده است كه در  ایده هایی ساده  این مكتب به خلق  توجه 
هر  در  مكتب  این  اساس  بر  شود.  تجویز  تواند،  می  خاص  موقعیت  یك 
قابلیت  و  امكان  بخصوص  اسرتاتژی  چند  یا  یك  تنها  خاص  رشایط  از  یك 
طرح و به کارگیری را دارا باشند. این مکتب مبانی و مدل مکاتب طراحی و 
برنامه ریزی را قبول دارد اما به هر یک از آن ها یک نکته اضافه کرده است 
و آن تأکید بر خود اسرتاتژی است. این رویكرد نقش تحلیل گران و مشاورین 
كار  را مبنای  برنامه ریزی سازمانی برجسته كرده و داده های واقعی  را در 

قرار می دهد. 

مكاتب توصیفی تدوین استراتژی:
در نگرش توصیفی تأکید بر اقدام به موقع و منطبق با رشایط جاری و تقریباً 
اعامل تدابیر غیررسمی و خلق-الساعه است. به  عبارت  دیگر طرفداران این 
نگرش معتقد به اعامل تدابیر غیررسمی، اقتضایی و خلق الساعه می-باشند. 
از دیدگاه مینتزبرگ اسرتاتژی اثربخش یک پدیده خالقانه است که انسان ها 
برنامه ریزی. هر اسرتاتژی یک نوآوری  نه فرایندهای  سازنده آن هستند و 
کارآفرینی،  مکاتب  دربرگیرنده  نگرش  این  که  است  معتقد  وی  لذا  است. 
ادراکی، یادگیری، قدرت گرایی، فرهنگی و محیطی، است. این مکاتب متکی 
به اقدام به موقع و منطبق با رشایط جاری و تقریباً اعامل تدابیر غیررسمی 

هستند. مکاتب زیر در این گروه قرار دارند:

مكتب کارآفرینی :
 این مكتب ریشه در درك شهودی، قضاوت و تجربه دارد و بر همین اساس 
نوع خاصی از اسرتاتژی را مورد توجه قرار می دهد كه مبتنی بر شخصیت 
را  آینده  در  سازمان  نگرش  و  انداز  چشم  و  بوده  رهربی  عنارص  و  گرایی 
روشن می سازد. این مكتب در بسرت تئوری های نئوكالسیك به عنوان راه حلی 
این  اقتصادی توسعه یافت. پدیده رایج در  برای اجتناب از شكست های 
مكتب رهربی است و بر این اساس كلید موفقیت و قدرت سازمان به دست 
رهربان اجرایی قرار دارد. ویژگی این رهربان توانایی خالقیت، نوآوری و شكار 
فرصت ها است. در مكتب كارآفرینی فرایند با محوریت مدیر ارشد اجرایی 

انجام می شود، ولی بر خالف مكتب برنامه ریزی، مبنای كار شهود است.  

 مكتب ادراکی :
در این مكتب اسرتاتژی به عنوان یك نگرش مطرح شده و چگونگی ارتباط 
مكتب  این  مبنای  بر  دهد.  می  نشان  را  محیطی  اطالعات  با  اسرتاتژیست 
می توان  مكتب  این  به  استناد  با  است.  اقتضایی  فرایندی  اسرتاتژی  تنظیم 
می اندیشند،  ایشان  كه  هامن گونه  را  می گذرد  افراد  ذهن  در  كه  را  آنچه 
مطرح ساخت. در این مكتب، شناخت یك فرایند ذهنی به منظور ساخت 
کشیدن  تصویر  به  جهت  خالق،  تفسیرهای  هامنند  اسرتاتژی،  توسعه  و 
واقع بینانه واقعیت ها صورت می گیرد. بر اساس این مكتب، اسرتاتژی در 
اندازها،  لذا اسرتاتژیها به عنوان چشم  ذهن اسرتاتژیست شكل می گیرد و 
شكل ها، مفاهیم، نقشه ها و چارچوب هایی پدید می آیند كه چگونگی 
برخورد مدیران با دروندادهای محیطی خود را شكل می دهند. شکل گیری 
اسرتاتژی در یک فرایند ذهنی، تحت تأثیر باورها و آنچه در گذشته در ذهن 

طراحان اسرتاتژی نقش بسته است صورت می گیرد. 
 مكتب یادگیری : فرایند تنظیم اسرتاتژی فرایندی توأم با یادگیری عمومی 
است و لذا نیازی به اعامل قدرت و یا تحمیل اسرتاتژی در كل سازمان نیست. 
در این مكتب، اینكه چه كسی به تنظیم اسرتاتژی می پردازد، مهم نیست 
بلكه این موضوع كه آن ها چگونه این كار را انجام می دهند مهم است. این 
مكتب واقعیت هایی را كه سازمان ها در رشایط پیچیده و پویا با آن مواجه 
هستند را دنبال می کند. این مکتب بر تکوین اسرتاتژیها تأکید دارد. طراحان 
اسرتاتژی در طول زمان یاد می گیرند. از متام مكاتب توصیفی، تنها مكتب 
یادگیری توانسته است جایگاه واقعی پیدا كرده و بر حوزه اسرتاتژی تسلط 
گسسته  گام به گام  اسرتاتژی  چون  نظریاتی   از  بسرتی  در  مكتب  این  یابد. 
خودجوش  اسرتاتژی های   ، کوئین  منطقی  گام به گام  اسرتاتژی   ، لیندبلوم 
مینتزبرگ  توسعه یافته است، این مكتب  با مكاتب قبلی كاماًل متفاوت است 
و در آن اسرتاتژی ها پدیده خودجوشی دانسته می شود كه در رسارس سازمان 
رفته رفته  اجرا  حین  در  موارد  از  بسیاری  در  و  گردد  پدیدار  است  ممكن 

تكامل می یابد.  

 مكتب قدرت  :
بررسی  و  نقد  فرایند  قالب  در  اسرتاتژی  شکل دهی  مكتب  این  اساس  بر 
حاصل می شود. فرایند شكل د هی اسرتاتژی از دیدگاه این مكتب، مدیریت، 
كنرتل و جهت دهی مناسب قدرت های اعامل شده از جانب عوامل داخلی 
و خارجی است، به نحوی که منجر به تحقق اهداف سازمان شود. هدف از 
كاربرد كلمه قدرت در این مكتب توضیح و ترشیح مراتب تأثیر و نفوذ است 
كه از دو حوزه داخلی و خارجی نشأت می گیرد. قدرت خرد، قدرت های 
درون سازمان كه به طرق مختلف مانند مقاومت در برابر تغییر، عدم توجه 
قدرت  اعامل  از  ناشی  كالن  قدرت  می شود.  ظاهر  و...  تعارض  قانون،  به 
عوامل خارجی و محیطی از جمله رشکت ها و سازمان های هم هدف )رقبا(، 
ذینفعان و... است. ایجاد اسرتاتژی یک فرایند سیاسی است، زیرا فرض بر 
آن است که سازمان متشکل از افراد یا ائتالف هایی با عالیق متضاد است و 

اسرتاتژی باید مطابق با عالیق قوی ترین گروه باشد. 
 مكتب فرهنگی : بر اساس این مكتب، ساخت اسرتاتژی به مثابه یك فرایند 
این  كه ریشه در نیروهای اجتامعی و فرهنگی دارد، معرفی می شود در 
مكتب، شکل گیری اسرتاتژی حاصل توافق گروهی و آرمان مشرتك سازمانی 
است. به عبارت دیگر ساخت اسرتاتژی حاصل فرایند تعامالت اجتامعی است 
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پژوهشخصوصی سر مقاله           

كه بر پایه عقاید و درك مشرتك اعضای سازمان بنا شده است.
 

مكتب محیطی :
متركز این مكتب بر نیروهایی است كه در بیرون سازمان مجموعه را تحت 
به عنوان  نیروها  این  از  كه  دیگر  مكاتب  برخالف  می-دهند.  قرار  تأثیر 
و  بازیگران  عوامل خارجی  مكتب،  این  در  كنند،  می  یاد  تأثیرگذار  عوامل 
نقش آفرینان اصلی صحنه هستند. بر مبنای این مكتب تغییرات و تحوالت 
محیطی هستند كه شكل گیری اسرتاتژی را امکان پذیر ساخته و سازمان ها 
را مجبور به اتخاذ اسرتاتژی صحیح می كند. سازمان ها آن كاری را انجام می 
دهند كه محیط به ایشان دیكته می کند و این در حالی است كه نتوانند بر 
محیط تأثیرگذار باشند. در این مکتب تشکیل اسرتاتژی فرایند واکنشی در 

مقابل محیط است و محیط عامل اصلی شکل گیری اسرتاتژی است. 
تعاریف اسرتاتژی به اجزاء از دیدگاه صاحب نظران به طور خالصه در جدول 

زیر نشان داده شده است.

٥ 
 

 هـاي هـم  سـازمان و  ها شركت از جمله محيطي و خارجي عوامل قدرت اعمال از ناشي قدرت كالن .شود مي ظاهر

يك فرايند سياسي است، زيرا فرض بر آن است كه سازمان متشكل  استراتژيايجاد . است ...و ذينفعان ،)رقبا(هدف 
 . گروه باشد نيتر يقوبايد مطابق با عاليق  استراتژييي با عاليق متضاد است و ها ائتالفاز افراد يا 

و  اجتمـاعي  نيروهـاي  در ريشـه  كـه  فرايند يك مثابه به استراتژي ساخت مكتب، اين اساس بر :11مكتب فرهنگي 
مشـترك   آرمـان  و گروهـي  توافـق  حاصـل  اسـتراتژي  گيـري  شـكل  مكتـب،  ايـن  در شـود دارد، معرفي مي فرهنگي

و درك  عقايـد  پايـه  بـر  كـه  اسـت  اجتماعي تعامالت فرايند حاصل استراتژي ساخت ديگر عبارت به .سازماني است
 . است شدهبنا  مشترك اعضاي سازمان

  قرار تأثير تحت را مجموعه سازمان بيرون در كه است نيروهايي بر مكتب اين تمركز :12يمكتب محيط 

  .است شده داده نشان زير جدول در خالصه طور به نظران ديدگاه صاحب از اجزاء به استراتژي تعاريف

  در مكاتب مختلف استراتژيتعاريف
  نظر صاحب  استراتژي تعريف زيرمجموعه مكاتب  استراتژي به نگرش

 تجويزي

  

  گاث و آندروز كريستنسن،  مفهومي فرايند يك عنوانبه طراحي
  آنسوف ايگور  رسمي فرايند يك عنوان به ريزيبرنامه

  پورتر مايكل  تحليلي فرايند يك عنوان به يابيموقعيت

  توصيفي

  شومپيتر ژوزف  بينشي و تخيلي فرايند يك عنوان به كارآفريني

 سايمون، هربرت  فكري و ذهني فرايند يك عنوان به  ادراكي
  ماكرايداكيس

 برايان جيمز ليندبلوم، چالز  نوظهور فرايند يك عنوان به  يادگيري
  كويين

 پتي سارازين، ميالن، مك  مذاكره فرايند يك عنوان به  گرايي قدرت
  داز و باور گرو،

 فيرسيروتو، ادواردز، جان  جمعي فرايند يك عنوان به  فرهنگي
  ريگر

  فريمن و هانان  واكنشي فرايند يك عنوان به محيطي
 

  تدوين استراتژي ١٣)تلفيقي(مكتب پيكربندي 

                                                            
11 Cultural School  

12 Enviromental School  
١٣ Configuration School  

مكتب پیكربندی )تلفیقی(  تدوین استراتژی
طرفداران این مكتب به دنبال گونه ای مجتمع و یكپارچگی هستند و لذا 
اجزاء و عنارصی از مكاتب گوناگون را به كار می گیرند. این مكتب دو جنبه 
دارد. یكی به حالت و وضعیت سازمان و محیط بیرونی سازمانی برمی گردد 
كه به شکل دهی معروف است و جنبه دیگر مرتبط با فرایند اتخاذ اسرتاتژی 
است كه با واژه تدوین بیان می شود. لذا این مكتب از دو دیدگاه بحث 
از یك سازمان است كه  ابعاد مختلفی  با  ارتباط  می شود، دیدگاه اول در 
تا »حالت ها«، »مدل ها«  تركیب می شوند  با هم  تحت چه رشایطی خاص 
این می شود  به  ایجاد كنند. دیدگاه بعدی مربوط  را  »انواع موردنظر«  یا 
كه چگونه این حاالت مختلف پشت رس هم چیده می شوند تا مراحل و 
چرخه های عمر سازمانی را تعیین كنند. این مکتب ترکیبی از سایر مکاتب 
است. فرایند تشکیل اسرتاتژی را یکی از تغییر حالت ها توصیف می کند که 
بخش عمده ای از ادبیات تجویزی است و مهارت را بر »تغییر اسرتاتژیی« 

متمرکز می کند. 

منابع :
در سازمان  اسرتاتژی  گیری  گونه شناسی شكل   .)1390( ماجد.  ناجی،  و  بهمن  پور،  1. حاجی 

های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران. مجله اندیشه مدیریت راهربدی، 

سال پنجم، شامره اول

2. حسن بیگی، ابراهیم. )1390(. مدیریت راهربدی. تهران: انتشارات سمت
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انتخاب اسرتاتژی در پروژه های رسمایه گذاری چند ملیتی
تاکنون مطالعات و تحقیقات در مورد پروژه های رسمایه گذاری چند ملیتی 
و امکان گسرتش آنها صورت گرفته است و این مطالعات جنبههای مختلف 
رسمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( و عملیات بازارهای خارجی را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده اند، برخی از این موضوعات عبارتند از: شیوه های 

ورود، اشکال مختلف مالکیت و مکان عملیات در قلمرو کشور میزبان. 
همچنین مطالعات بسیاری در مورد عوامل موثر بر تصمیامت مربوط به 
رسمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است که در آنها رشایط کشور 
این عوامل  از  برخی  است.  گرفته  قرار  بررسی  نیز مورد  و میهامن  میزبان 
عبارتند از: موجودی منابع طبیعی در مکان های خاص، فرصتهای موجود در 
بازار، عوامل مربوط به هزینه و کارایی و دسرتسی به دارایی های اساسی 

مانند دانش و فناوری. 
در  زیادی  بسیار  متون  که  هستند  این  دهنده  نشان  مذکور  موارد  اگرچه 
مورد موضوع مورد نظر ما وجود دارد اما هیچ یک از آنها پیشینه انتخاب 

اسرتاتژی در پروژه های رسمایه گذاری چند ملیتی را در بر منی گیرند. 
برخی از کارشناسان معتقدند که دلیل این امر این است که عملیات مربوط 
رشکت ها  در  انفرادی  تصمیم  یک  صورت  به  ابتدا  از  بین امللل  تجارت  به 
اتخاذ می شده است و بنابراین اطالعات چندانی در مورد آنها در دسرتس 
نیست. اگرچه ادبیات موجود در مورد اتحاد اسرتاتژیک و اقدامات مشرتک 
نقش مهمی را در درک و بحث در مورد اسرتاتژی های و عالئق مشرتک ایفا 
می کنند، اما زیرساخت های تئوریک و تجربی مورد نیاز برای مطالعه پیشینه 
پروژه های رسمایه گذاری چند ملیتی فاقد نقاط مشرتک با مفاهیم مدیریت 

اسرتاتژیک هستند؛ مفاهیمی مانند زنجیره ارزش، اقتصاد مقیاس، تناسب با 
محیط زیست و مزیت های مشرتک. 

عالوه بر این، ادبیات تجارت بین امللل هنوز هم تحت تسلط اقتصاد هزینه 
تجارت  که محیط  فرآیندهایی  و  عوامل سازمانی  و عمدتا  است  معامالت 
بین امللل را شکل می دهند، مغفول مانده اند. در این مقاله سعی شده است 
این شکاف مهم پر شود و عواملی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند  که 
در  می شوند.  ملیتی  چند  رسمایه گذاری  پروژه های  شکل گیری  باعث  که 
این واکاوی ویژگی های منحرص به فرد سازمانی و تکنولوژیکی در صنعت 

پرتوشیمی چین مد نظر خواهند بود.
که  است  بسیار  اهمیت  حائز  کنونی  برهه  در  این جهت  از  مطالعه  این   
به  مایل  دنیا  خارجی  مطرح  رشکت های  از  بسیاری  برجام  پسا  عرص  در 
از  ایران همواره یکی  ایران هستند و صنعت پرتوشیمی  رسمایه گذاری در 

جذاب ترین بخش ها برای رسمایه گذاران خارجی بوده است. 
صنعت  در  اخیر  سال های  در  که  چین  مانند  کشوری  دید  باید  حال 
پرتوشیمی دنیا سهم خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است، و این 
افزایش سهم را بیش از هر مدیون حضور خارجیان در صنعت پرتوشیمی 
برای رسمایه گذاری  بالقوه  متایالت  همه  است  توانسته  چگونه  است،  خود 
خارجیان را تبدیل به بالفعل کند؟ پاسخ به این سوال مهم کمک شایانی به 
تصمیم سازان صنعت پرتوشیمی خواهد کرد تا بتوانند از همه ظرفیت های 
رسمایه گذاری ایجاد شده در این صنعت در عرص پسا برجام استفاده منایند. 

عملکرد بنگاه های اقتصادی و جذب رسمایه گذاری خارجی
یکی از اولین مطالعاتی که در مورد سازمان های صنعتی و در سال 1959 

انتخاب استراتژی در پروژه های سرمایه گذاری چند ملیتی

پروژه های سرمایه گذاری چندملیتی در صنعت پتروشیمی چین
(قسمت دوم) 

سرمایه 
گذاری
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یک  ساختار  که  بود  رسیده  مهم  نتیجه  این  به  گرفت،  ِبین صورت  توسط 
سازمان رفتار و عملکرد متعاقب آن سازمان را تعیین خواهد کرد. بر اساس 
چارچوب ساختار-هادی- عملکرد )SCP(، ساختار صنعت رفتار بنگاه های 
بر ساختار  نوبه خود  به  تاثیر  این  تاثیر قرار می دهد و  را تحت  اقتصادی 

صنعت و عملکرد انفرادی بنگاه ها موثر است. 
ساختار صنعت انتخاب های بنگاه های اقتصادی را از طریق چند مکانیسم، 
مانند ایجاد موانع ورود، مترکز قدرت بازاری و سطح رقابت تحت تاثیر قرار 
می دهد. همچنین، تئوری احتامل بر تاثیر رشایط محیط زیست نیز تاکید 
می کند و این ایده را تقویت می کند که سازمان ها باید اسرتاتژی های خود را 

به نحوی طراحی کنند که حفظ محیط زیست در آن لحاظ شود. 
مورد  در  تجربی  مطالعات  از  بسیاری  در  نیز  اسرتاتژیک  اتحاد  نظریه 
سازمان های صنعتی مورد اشاره قرار گرفته است. نکته اساسی این نظریه 
است  عامل  چند  یا  دو  بین  تناسب  نتیجه  سازمانی  عملکرد  که  است  این 
که برخی از این عوامل عبارتند از اسرتاتژی، ساختار، تکنولوژی، فرهنگ و 

محیط زیست. 
یک پروژه  رسمایه گذاری چند ملیتی که کنرتل آن به طور مشرتک بر عهده 
کشور میزبان و میهامن است، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در 
برگیرنده اسرتاتژی مشرتکی است که از طریق مذاکره توسط عوامل اقتصادی 
انتخاب شده است تا رشایط چندگانه کشورها را متحد سازد. در شکل گیری 
این اتحاد رشایط بازار داخلی کشور محل اقامت رشکت چند ملیتی و رشایط 
تاثیر بسزایی  را  بازار جهانی  اینجا چین، و رشایط  بازار کشور میزبان، در 

دارند.
و  مکان  )مالکیت،  آی  ال.  او.  چارچوب  ملیتی،  چند  رشکت های  مورد  در 
درونی سازی(  که در سال 1993 توسط جان دانینیگ  مطرح شده است، 
برای تجزیه و تحلیل تاثیرات مشخص نگاه های اقتصادی، صنعت و کشور 
استفاده  مورد  ملیتی  چند  رشکت های  اسرتاتژی  انتخاب  روی  بر  میزبان 
قرار می گیرد. این چارچوب به جای اینکه بنگاه های اقتصادی چند ملیتی 
اسرتاتژی  یک  به  رسیدن  برای  که  تجاری  عوامل  از  شبکه ای  عنوان  به  را 
مشرتک متحد شده انددر نظر بگیرد، با آنها به عنوان یک عامل اسرتاتژیک 

متحدالشکل رفتار می کند.
از سوی دیگر، دیدگاه مبنی بر منابع )RBV(  بیشرت بر ساختار منابع داخلی 
تاکیدمی کند  و منابع سازمانی، مهارت ها و شایستگی ها را عواملی معرفی 

می کند که تاثیر بسیار بیشرتی بر اسرتاتژی های بنگاه های اقتصادی دارند. 
اقتصادی و  بنگاه های  ناهمگنی  اسرتاتژی،  بین امللل و  ادبیات مدیریت  در 
بحث  مورد  مشخص  فرعی  متغیرهای  همچون  عواملی  دیدگاه  از  صنعت 
قرار گرفته اند )عواملی مانند ملیت رشکت چند ملیتی، عمر پروژه، جا افتادن  
رشکت چند ملیتی در بازار میزبان یا سایز رشکت های وابسته و تاثیر آنها 

بر بازار میزبان(. 
رابطه بین انتخاب های اسرتاتژیک و مزیت رقابتی رشکت های چند ملیتی در 
ادبیات مدیریت اسرتاتژیک به عنوان فرضی در نظر گرفته می شود که مترکز 
اصلی آن بر روی یکی کردن قابلیت های داخلی است و مزایای مشرتکی که 
از محل رشاکت حاصل می شود یا تاثیر عوامل خارجی مانند مکان مشرتک 

بنگاه ها، سیاست های دولت و اقدامات سازمانی را نادیده می گیرد. 
و  امور، قواعد  به طور کلی، در نظر گرفنت محیط زیست و حفظ آن در 
مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و تکنولوژیکی  باعث تسهیل ارزیابی 
نقادانه نقش سیاست های دولت و تاثیر آن بر سازمان ها منی شود. متایز بین 
محیط تجاری داخلی و خارجی و ارجاع عمومی به محیط تجارت جهانی 
تجاری  مبادالت  تاثیرات  همه  شناخت  مانع  که  است  دیگری  عامل  نیز 
ملیتی  چند  پروژه  رسمایه گذاری  مفهوم  می شود.  چندجانبه  و  ملیتی  چند 
پیچیدگی ساختار درونی منابع و منود بیرونی توامنندی های یک سازمان را 

در خود دارد. 
شناسایی  نیازمند  چین  پرتوشیمی  بخش  رشد  مورد  در  سیاسی  حساسیت 
مجدد و کامل تعامالت بین چین و رشکای خارجی آن، تاثیر رقابت محلی 
و جهانی، سیاست های دولت میزبان و رشکت های خارجی و اسرتاتژی های 

مربوط به این تعامالت است. 
از  بیش  پرتوشیمی  محصوالت  برای  جهانی  بازارهای  محیط  پیچیدگی 
بازارهای  سایر  و  چین  در  مرکب  های  محیط  در  موجود  های  پیچیدگی 
داخلی است که رشکت های چند ملیتی متعلق به آنهاست. بنابراین، با توجه 

خارجی،  کشورهای  قوانین  متایز  و  اقتصادی  مختلف  های  محیط  تاثیر  به 
یکی از چالش های اساسی برای تحلیل نقش پروژه های رسمایه گذاری چند 
اسرتاتژیک در یک  آنهاست. هامهنگی  اسرتاتژیک  ملیتی سطح هامهنگی 
شبکه از پروژه هایی که عوامل مختلفی در آنها دخیل هستند، تحت تاثیر 
بازار  خود،  داخلی  بازار  در  محیط  از  ناشی  فرصت های  و  محدودیت ها 
کشورهای رشیک و محیط بازار در کشور میزبان یعنی چین قرار خواهند 

گرفت .
ملیتی  چند  رسمایه گذاری  پروژه های  در  اسرتاتژیک  انتخاب های  همچنین 
تحت تاثیر ثبات عقیده همه اعضای شبکه این پروژه چند ملیتی، و به ویژه 
رشکت چند ملیتی رهرب قرار خواهد گرفت. اگرچه، انتخاب های اسرتاتژیک 
رشایط  توسط  ملیتی  چند  رسمایه گذاری  پروژه های  خارجی  رشکای  در 
محیطی و نیروهای رقابتی در داخل هر بخش از زنجیره ارزش پرتوشیمی 

تعدیل می شوند. )منودار 1(
نیروهای رقابتی صنعت پرتوشیمی بر اساس پنج عامل معرفی شده توسط 
برای  را  ای  پایه  را تعیین می کنند و  بالقوه صنعت  پورتر میزان سودآوری 
بازدهی  میزان  ترتیب  بدین  تا  می کنند  ارائه  موثر  اسرتاتژی  کردن  فرموله 
رقابتی کنرتل  این طریق مزیت  از  یا  باشد  از متوسط  باالتر  رسمایه گذاری 
شود.  این نیروهای صنعت، که معموال در تحلیل اسرتاتژی مورد استفاده 
مقابل ورود رشکت های جدید، جانشین شدن رشکت ها  در  قرار می گیرند، 
در  رقابت  و  کنندگان  عرضه  و  خریداران  زنی  چانه  قدرت  محصوالت،  یا 
بخش های صنعت موانع سختی را ایجاد می کنند. اگرچه در این موارد فرض 
سیاست های  در  دولت  دخالت  مانند  سازمانی  مداخالت  که  است  این  بر 

قیمت گذاری و اولویت های رسمایه گذاری وجود ندارد.

5

نيروهاي رقابتي صنعت پتروشيمي بر اساس پنج عامل معرفي شده توسط پورتر ميزان سودآوري بالقوه صنعت را 
نند تا بدين ترتيب ميزان بازدهي ك مينند و پايه اي را براي فرموله كردن استراتژي موثر ارائه ك ميعيين ت

اين نيروهاي صنعت، كه معموال در  11.مزيت رقابتي كنترل شودر از متوسط باشد يا از اين طريق باالت گذاري سرمايه
يا  ها شركتي جديد، جانشين شدن ها شركتود يرند، در مقابل ورگ ميتحليل استراتژي مورد استفاده قرار 

ي صنعت موانع سختي را ايجاد ها شمحصوالت، قدرت چانه زني خريداران و عرضه كنندگان و رقابت در بخ
ي قيمت ها تاگرچه در اين موارد فرض بر اين است كه مداخالت سازماني مانند دخالت دولت در سياس. نندك مي

  .وجود ندارد اريگذ سرمايهي ها تگذاري و اولوي

  گذاري چند مليتي هاي سرمايه در پروژه كانتخاب استراتژي -1نمودار 

گذاري چند مليتي صورت  هاي سرمايه تاكنون با تلفيق مطالعات مختلفي كه در زمينه انتخاب استراتژيك در پروژه
  : اين سه گروه عبارتند از). 1نمودار (را شناسايي كرده ايم  ها بگرفته است، سه گروه از عوامل موثر بر اين انتخا

11 Porter, 1980.

 مربوط بهعوامل 
شركت چندمليتي

پروژه در استراتژي 
: گذاريچندمليتي سرمايه

نحوه ورود، انتخاب مكان، 
استراتژي ادغام

محيط سازماني نيروهاي صنعت
كشور ميزبان

 منودار 1- انتخاب اسرتاتژیک در پروژه های رسمایه گذاری چند ملیتی

در  اسرتاتژیک  انتخاب  زمینه  در  که  مختلفی  مطالعات  تلفیق  با  تاکنون 
پروژه های رسمایه گذاری چند ملیتی صورت گرفته است، سه گروه از عوامل 
گروه  سه  این   .)1 )منودار  ایم  کرده  شناسایی  را  انتخاب ها  این  بر  موثر 

عبارتند از: 
عوامل مربوط به رشکت های چند ملیتی ) که ما آن را با مفهوم کشور مبدا 

نشان می دهیم(؛
محیط سازمانی کشور میزبان )که ما آن را از طریق سیاست های دولت چین 
بررسی می کنیم که محدودیت ها و فرصت ها را برای رسمایه گذارارن خارجی 

در صنعت پرتوشیمی وضع می کند(؛
و ریسک  منابع  فراوانی  تکنولوژی مشخص/ رسمایه/  )یا  نیروهای صنعت 

بازار هر بخش از زنجیره ارزش صنعت پرتوشیمی(.

سرمایه 
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یکی از مقاصد اصلی تولید محصوالت بیو، حفظ محیط زیست است، اما 
با این وجود این مساله اساسی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد که آیا 
تولید محصوالت بیوپاالیشگاهیآسیبی به محیط زیست می رساند یا خیر؟ در 
این مورد نگرانی های بسیاری وجود دارد که برخی از آنها را در ادامه این 

یادداشت مورد کنکاش قرار می دهیم.
تغییر نحوه استفاده از زمین های زراعی و تاثیر آن بر تولید گازهای گلخانه ای

در بخش های پیشین به این موضوع پرداختیم که تاثیر محصوالت بیوپایه بر 
روی انتشار گازهای گلخانه ای بستگی به نوع خوراک مورد استفاده، نحوه 
استفاده از زمین های زراعی و کارایی حاصل از ترکیب این دو عامل است. 
با  محصوالت  گونه  این  از  حاصل  گلخانه ای  گازهای  انتشار  میزان  ارزیابی 
استفاده از یک مدل کامل دوره های زندگی بستگی به این موضوع دارد که 

آیا تغییر نحوه استفاده از زمین را در تحلیل خود بگنجانیم یا خیر؟
از  گلخانه ای  گازهای  توازن  بر  زراعی  زمین های  از  استفاده  نحوه  تغییر   
طریق تبدیل اکوسیستم های اولیه تاثیر می گذارد که نتیجه آن تولید کربن 
است. این متغیر کلیدی در تعیین دوره های زندگی واقعی گازهای آالینده 
تغییر  می شود.  تقسیم  اصلی  بخش  دو  به  و  است  شده  کشف  تازگی  به 
که  می افتد  اتفاق  در صورتی    )DLUC( زمین از  استفاده  نحوه  مستقیم 
تولید خوراک مورد استفاده در مجتمع هایبیوپاالیشگاهی )مانند دانه سویا 
که برای تولید بیودیزل استفاده می شود( جایگزین نحوه اولیه استفاده از 
زمین می شود )مثال جنگل(، و از این طریق باعث تغییر میزان کربن ذخیره 
شده در زمین مورد نظر می شود.  این تاثیر تاکنون در مقاالت متعدد و به 
دقت مورد مطالعه قرار گرفته است اما ارزش های قراردادی همواره ممکن 

است از ارزش های واقعی متفاوت باشند. عالوه بر این، این نتیجه بستگی 
به انتخاب دوره زمانی نیز دارد. البته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران 
در این مورد اتفاق نظر دارند که تولید خوراک الزم برای تولید بیوماس باعث 
از تغییر مستقیم نحوه  این نوعی  کاهش مساحت جنگل ها شده است و 
استفاده از زمین است. نکته مهم این است که اگر ما به دنبال این هستیم 
که از بیوماس به عنوان یک منبع پایدار انرژی برای آینده استفاده کنیم، این 
اتفاق نباید رخ دهد. نوع دوم تغییر در نحوه استفاده از زمین مدت هاست 
انگاری عدم دقت  که مورد غفلت واقع شده است، دلیل اصلی این سهل 
نیز  تغییرات  نوع  این  تغییر است.  نوع  این  در تشخیص کیفیت و کمیت 
باید متوازن باشند تا توازن انتشار گازهای گلخانه ای نیز حفظ شود. تغییر 
غیرمستقیم در کاربری زمین )ILUC(  نیز زمانی اتفاق می افتد که فشار بر 
روی بخش کشاورزی- به دلیل جایگزین شدن نحوه استفاده قبلی با تولید 
خوراک مورد نیاز برای تولید بیوماس- باعث تغییر کاربری زمین های زراعی 
در سایر مناطق نیز بشود. جایگزینی کاربری فعلی زمین زراعی برای تولید 
کاربری  تغییرات  باعث  پایه می تواند  بیو  یا سایر محصوالت  بیوسوخت ها 
زمین در سایر نقاط شود. در کل چهار نوع تغییر غیرمستقیم در کاربری 

زمین وجود دارد:
فضایی
موقتی

تغییر کاربری 
تغییر فعالیت تولیدی

باعث  متفاوت  مکانیسم های  با  خود  نوبه  به  موارد  این  از  کدام  هر  که 

بخش پنجم- آیا واقعا محصوالت بیوپاالیشگاهی دوستدار محیط زیست هستند؟

تولید محصوالت شیمیایی دوستدار محیط زیست

محیط 
زیست
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می شوند که تولید بیوماس در نحوه فعالیت زمین زراعی تغییراتی را ایجاد 
مناید. مطالعاتی که تاکنون بر روی تغییر کاربری زمین های زراعی، به ویژه 
بسیار  نتایج  است،  شده  انجام  آمریکا،  در  ذرت  از  اتانول  تولید  مورد  در 
مختلف  محققان  توسط  اولیه  تخمین های  است.  داشته  بر  در  را  مختلفی 
حاکی از این بود که میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از تولید اتانول 
از ذرت در آمریکا در ازای هر یک مگاژوالتانول تولیدی 100 گرم دی اکسید 
کربن تولید می شده است. اما بعدها در مطالعه ای که توسط هرتل  صورت 
گرفت، نشان داد که در ازای هر مگاژوالتانول تولیدی تنها 27 گرمدی اکسید 
بود.  اولیه  تقریبا یک چهارم تخمین  تولید می شده است؛ رقمی که  کربن 
که  کنند  نتیجه گیری  کارشناسان  تا  بود  کافی  هم  میزان  این  حتی  هرچند 
تولید اتانول از ذرت در مقایسه با تولید آن از گازوئیل چندان مزیتی ایجاد 

منی کند. 
 منودار 1 میزان انتشار گازهای گلخانه ای در اثر تغییر کاربری زمین  را نشان 
انتشار  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  تغییرات  به  مربوط  داده های  می دهد. 
گازهای گلخانه ای، به جز دوره های زندگی آنها ، در این منودار از موسسه 
اوئکو، دارمستت ، جمع آوری شده است ) فقط غیر مستقیم )25%(= اگر 
جایگزینی  ربسک  صورت  این  در  باشد  غیرمستقیم  زمین  کاربری  تغییر 
انتشار  خوراک تنها 25 درصد است(. آخرین تحقیقاتی که در مورد میزان 
گازهای گلخانه ای در اثر تولید اتانول از ذرت انجام شده است، میزان انتشار 
دی اکسید کربن را بین 38 تا 48 گرم به ازای هر مگاژوالتانول برآورد کرده 
است. البته الزم به ذکر است که در این تحقیق تغییر کاربری غیرمستقیم 
زمین را در نظر گرفته نشده است و بر کارایی دوره زندگی و مرصف انرژی 
زمینه  این  در  کامل تری  و  جامع  بسیار  مطالعات  البته  است.   کرده  مترکز 
توسط تایرن و همکارانش  صورت گرفته است؛ آنها در این تحقیق به این 
نتیجه رسیدند که تاثیر نهایی تغییر کاربری غیرمستقیم زمین در اثر تولید 
اتانول از ذرت بر محیط زیست آمریکا تنها تولید 15 گرم دی اکسید کربن 
به ازای هر مگاژوالتانول تولید شده است. البته فرض این مطالعه این بوده 
است که سهم تغییر کاربری زمین در تولید گازهای گلخانه ای تنها 25 تا 34 

درصد بوده است. 

منودار 1- میزان انتشار گازهای گلخانه ای در اثر تغییر کاربری زمین
 

کاربری  تغییر  در مورد  بسیاری  نااطمینانی های  در حال حارض، هنوز هم 
غیرمستقیم زمین وجود دارد و متدولوژی فعلی بر انتخاب های داوطلبانه 

دوره های تولید بیوسوخت ها استوار است. 
بسته به متدولوژی که برای تخمین میزان انتشار گازهای گلخانه ای انتخاب 
می شود، تغییر کاربری زمین می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر توازن انتشار 
این گازها در اثر تولید محصوالت پاالیشگاهی داشته باشد. تبدیل جنگل ها، 
در  کربن  انتشار  باعث  معموال  زراعی  زمین های  به  علفزارها  و  باتالق ها 
یا  زمین هایبالاستفاده  اگر  حالی که،  در  منفی(.  )تاثیر  می شود  امتسفر 
دشت های غیر زراعی تبدیل به زمین زراعی شوند، از دو جهت مزیت ایجاد 
افزایش  جهت  از  دومی  و  بیوماس  تولید  افزایش  جهت  از  یکی  می کنند: 

ذخیره کربن در زمین های زراعی.
تولید  منظور  به  بیشه زارها  و  علفزارها  استوایی،  کاربری جنگل های  تغییر 
بیوسوخت از مواد خوراکی در برزیل، جنوب رشقی آسیا و ایاالت متحده 
انتشار  زیرا  بیوسوختمی شود  تولید  دلیل  به  کربن  بدهی  باعث  آمریکا، 

دی اکسید کربن را 17 تا 420 برابر افزایش می دهد.
از آنجایی که زمین در طول زمان، بیوماس بیشرتی تولید می کند و به این 
گازها  این  انتشار  کاهش  باعث  ساالنه  صورت  به  بیوماس  تولید  که  دلیل 
بدهی  میزان   2 منودار  می شود.  جربان  بدهی  این  بلندمدت  در  می شود، 
کربن و زمان مورد نیاز برای جربان بدهی توسط تولید بیوسوخت را برای 9 
سناریوی مختلف نشان می دهد. این سناریوها در محور افقی نشان داده 
شده اند. همچنین این مساله در دو حالت مختلف بررسی شده است. در 
حالت A میزان بدهی کربن شامل دی اکسید کربن، انتشارات حاصل از خاک 
و در جو و تولید بیوماس در زیر خاک که نتیجه تبدیل اقلیم اولیه است. 
در حالت B تعداد سال های مورد نیاز، پس از تبدیل به تولید بیوماس، برای 
جربان بدهی کربن در مقایسه با تولید سوخت فسیلی محاسبه شده است. 

سناریوهای  در  آن  جربان  برای  نیاز  مورد  زمان  و  کربن  بدهی   -2 منودار 
مختلف

 

زمانی که میزان انتشار آالینده ها محاسبه می شود، باید تاثیر خالص آن بر 
به  اینکه رصفا مزایای مستقیم آن  نه  قرار گیرد  بررسی  بدهی کربن مورد 
منظور تولید بیوماس مد نظر قرار گیرد. اگر بخواهیم این مساله را با بیانی 
ساده مطرح کنیم، به منظور کاهش انتشار گازهای آالینده ، باید میزان کربن 
تولید شده در زمین بیشرت از ذخیره کربنی باشد که به طور مستقیم یا غیر 

مستقیم و در نتیجه تغییر کاربری زمین تجزیه شده است. 
را مورد  بیوسوخت ها  تولید  توازن  اکرث مطالعاتی که  اخیر،  تا همین دوره 
چه  تا  زمین  کاربری  تغییر  که  بودند  نشده  متوجه  می دهند  قرار  مطالعه 
حد کیفیت بیوسوخت را به عنوان یک منبع پایدار انرژی تحت تاثیر قرار 
میزان  که  بود  شده  گرفته  نتیجه  این  مطالعات  این  از  یکی  در  می دهد. 
انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از تولید اتانول از ذرت در طول 167 سال 
گازها  این  انتشار  میزان  زمان  آن  تا  که  مفهوم  این  به  شد،  خواهد  جربان 
افزایش خواهد یافت. در منودار 3 تاثیر افزایش تولید بیوسوخت ها بر قیمت 
کاالها ترسیم شده است. این منودار بر اساس نظریه تعادل عمومی و با این 
فرض استخراج شده است که اتحادیه اروپا و آمریکای شاملی سوخت 10 

درصد از وسائط نقلیه خود را با بیوسوخت جایگزین کرده اند. 

منودار 3- تغییر قیمت کاالها در اثر گسرتش تولید بیوسوخت ها
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از محیط زیست آمریکا   در یک مطالعه جدید که توسط آژانس حفاظت 
تغییر  اثر  در  کربن  بدهی  جربان  برای  نیاز  مورد  زمان  است  شده  انجام 

کاربری زمین برای تولید اتانول از ذرت فقط 14 سال تخمین شده است. 
مطالعات جداگانه ای در برزیل و آمریکا صورت گرفته است که بر اساس آنها 
تولید پایدار بیوسوخت های نسل اول حاصل شده است. این امر حاکی از 
بهبود مداوم در تولید، چارچوب های قانونی و ابداع و نوآوری صنایع است 
که به نوبه خود صنایع تولید بیو انرژی و بیو سوخت را احاطه کرده است. 
با توجه به مباحثات فوق می توان نتیجه گرفت که رصفنظر از متدولوژی 
آالینده ها،  انتشار  زندگی  دوره های  مطالعه  در  شده  گرفته  کار  به 
می توانبیوسوخت ها را با روشی تولید کرد که چنین تاثیرات منفی به حداقل 
برسد. در این راستا رضوریات قانونی باید به نوعی اصالح شوند که تضمین 
کنند تنها تولید بیوسوخت هایی از نظر تجاری موفقیت آمیز خواهند بود 
که تبدیل اقلیم اولیه در آنها حداقل باشد و کیفیت محیط زیست را بهبود 
سایر محصوالت  و  مواد شیمیایی  تولید  مورد  در  رویکردی  بخشند. چنین 

تولیدی در بیوپاالیشگاه ها نیز بسیار موثر خواهد بود.
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ایده راه اندازی صنعت پرتوشیمی در ترکیه در سال 1962، سال رشوع دوره 
اول برنامه پنج ساله توسعه این کشور، ایجاد شد. هلدینگ پرتوشیمی پتکیم 
از مطالعات و بررسی های فراوان تاسیس  در سوم آوریل سال 1965 پس 
مرور  به   ، پرتوشیمییاریمکا  تاسیس مجتمع  از  و پس  در سال 1970  شد. 
کارخانه های دیگری نیز به این هلدینگ اضافه شدند. در دوره سوم برنامه 
پنج ساله توسعه تصمیم گرفته شد که دومین مجتمع پرتوشیمی پتکیم در 
علی  آقا تاسیس شود. مجتمع علی آقا که از نظر تکنولوژی بسیار پیرشفته و 

از ظرفیت تولیدی بهینه ای نیز داشت از سال 1985 آغاز به کار کرد.
هلدینگ پرتوشیمی پتکیم از سال 1988 رسمایه گذاری خود را در بخش های 
مختلف به ویژه در بخش های تولید پالستیک و ترموپالستیک افزایش داد. 
بررسی ها و مطالعات کارشناسانه دقیقی در این مورد صورت گرفت و بر 
اساس آن هلدینگ پتکیم 450 میلیون دالر برای افزایش خلوص پارازایلین 
تولیدی  ظرفیت  افزایش  آروماتیک ها،  تولیدی  ظرفیت  افزایش  تولیدی، 
کارخانه  تولیدی  افزایش ظرفیت  در سال،  تن  به 120 هزار  اتیلن  کارخانه 
پلی اتیلن سبک به 120 هزار تن در سال و افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه 

پلی پروپیلن به 60 هزار تن در سال رسمایه گذاری کرد.
در  دالر  میلیون   100 در سال 2005 حدود  پتکیم  این هلدینگ  بر  عالوه 
نیز  هنگفتی  مبلغ  و  کرد  رسمایه گذاری  آب  بخار  از  برق  تولید  واحدهای 
رصف تقویت توربین های گازی کرد. در نتیجه این رسمایه گذاری ها میزان 
به حدود 226 مگاوات در ساعت رسید. در  این دو منبع  از  تولیدی  برق 
همین زمان هلدینگ پتکیم تصمیم گرفت که به جای سوخت های فسیلی 
استفاده  پرتوشمی  تولیدی  واحدهای  در  خوراک  عنوان  به  طبیعی  گاز  از 

هم  و  بود  به رصفه  مقرون  اقتصادی  لحاظ  از  هم  طبیعی  گاز  زیرا  کند، 
مذکور  رسمایه گذاری های  اثر  در  می کرد.  کمک  زیست  محیط  حفظ  به 
هلدینگ پتکیم در سال 2005 به باالترین میزان تولید و فروش در طول 
تاریخ حیارت خود دست پیدا کرد.بر اساس برنامه خصوصی سازی ترکیه، در 
سال 2008، 51 درصد از سهام عمومی هلدینگ پتکیم به مبلغ دو میلیارد 
تورکاس  فروخته  آمریکا به رشکت پرتوشیمی سوکار و  و 40 میلیون دالر 
شد. هلدینگ پرتوشیمی پتکیم که یکی از مهم ترین و بزرگرتین رشکت های 
ترکیه است تولید کننده اصلی مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع این 
کشور است و بیش از 50 نوع محصول پرتوشیمی در این هلدینگ تولید 
می شود. محصوالت پرتوشیمی تولید شده در هلدینگ پتکیم نهاده و مواد 
اولیه صنایعی همچون ساختامن سازی، برق و مخابرات، صنایع الکرتونیکی، 

بسته بندی، منسوجات، محصوالت دارویی، آرایشی و بهداشتی هستند.

پتکیم در گذر زمان

1965-1970
• هلدینگ پرتوشیمی پتکیم با رسمایه 250 میلیون لیر ترکیه تاسیس شد.

• اولین رسمایه گذاری برای تولید محصوالت پرتوشیمی منجر به راه اندازی 
مجتمع یاریمکا در ازمیر شد.

• راه اندازی کارخانه های تولید اتیلن، پلی اتیلن، سلولز استات، متیل وینیل 
آزمایشی  عملیات  و  کامل  یاریمکا  پرتوشیمی  مجتمع  در   PVC و  کلراید 

آغاز شد.

بخش سوم: هلدینگ پتروشیمی پتكیم ترکیه

آشنایی با هلدینگ های پتروشیمی دنیا
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• تصمیم گرفته شد که مجتمع پرتوشیمی دوم در منطقه علی آقا احداث 
شود.

1971-1975
• تولید در کارخانه تولید پالستیک کاناکاله  آغاز شد.

• کارخانه DDB در مجتمع یاریمکا تاسیس شد.
• رسمایه هلدینگ پتکیم به 1/5 میلیارد لیر ترکیه افزایش یافت.

توسعه  یاریمکا  مجتمع  در  سبک  پلی اتیلن  و  اتیلن  تولید  کارخانه های   •
یافتند.

استایرن و   )SBR-CBR( الستیک های مصنوعی ،CB کارخانه های تولید •
پلی استایرن در مجتمع یاریمکا  آغاز به کار کردند.

1976-1983 
• کارخانه های تولید متیل وینیل کلراید و PVC در مجتمع یاریمکا آغاز به 

کار کردند و واحدهای کاپروالکتوم نیز راه اندازی شدند.
با  ورک  تایر  پتالس  رشکت  ترکیه،  خودور  صنعت  رسیع  رشد  دلیل  به   •

مدیریت پتکیم در 19 آگوست سال 1976 تاسیس شد.
• رسمایه هلدینگ پتکیم به 8 میلیارد لیر، 40 میلیارد لیر و رسانجام به 100 

میلیارد لیر ترکیه افزایش یافت.
• کارخانه های وابسته و امکانات الزم در مجتمع علی آقا تکمیل شدند.

  
1984-1989

• کارخانه های مجتمع علی آقا آغاز به کار کردند.
• مجتمع های پرتوشیمی یاریمکا و علی آقا به رشکت های تابعه تغییر یافته 

و به ترتیب آلپت  و یارپت  نام گرفتند.
• هلدینگ پتکیم مشمول قانون خصوصی سازی سال 1986 شد.

1990-1995
• رسمایه پتکیم در سال 1990 به 2 تریلیون و در سال 1991 به 3 تریلیون 

لیر ترکیه رسید.
• مجتمع های تابعه پتکیم، آلپت و یارپت، با همه دارایی ها و بدهی هایشان 

در سال 1990 با هلدینگ پتکیم ادغام شدند.
• ادارات مرکزی هلدینگ پتکیم و سازمان های تابعه ادغام شدند و ساختار 

مجتمع یاریمکا تغییر یافت و به مدیریت مجتمع یاریمکا تغییر نام داد.
پیش بینی  تولیدی  ظرفیت های  بازسازی،  پروژه های  و  توسعه  نتیجه  در   •
شده برای کارخانه های تولید پلی اتیلن سبک، پلی اتیلن سنگین، پلی پروپیلن، 
همچنین  یافت.  تحقق  علی آقا  مجتمع  در   1993 سال  در  آکریلیک  اسید 
در   BDX و   CBR، SBR، CBR پلی استایرن،   ،PVC تولید  کارخانه های 
دست  شده  پیش بینی  ظرفیت  حداکرث  به   1995 سال  در  یاریمکا  مجتمع 

یافتند.

1996-1999
• هلدینگ پتکیم گواهینامه کیفیت ایزوTS-EN 9002 را دریافت کرد.

• رسمایه هلدینگ به 117 تریلیون لیر ترکیه افزایش یافت، 114 تریلیون 
اضافه  ثابت  دارایی های  به  مربوط  وجوه  مجدد  ارزیابی  محل  از  آن  لیر 

شده بود.

2000-2004 
• رسمایه گذاری برای جایگزین کردن سلول های جیوه، که در تولید کلرین 
استفاده می شدند، با سلول های غشایی صورت گرفت و ظرفیت تولید کلرین 

در کارخانه آلکالی کلرین به 100 هزار تن در سال افزایش یافت.
• در سال 2001 برای بار دوم غنی سازی توربو ژنراتورها در واحد تولید برق  

به میزان 20 مگاوات در دستور کار قرار گرفت. 
• رسمایه هلدینگ از 117.000 میلیارد به 204.750 میلیارد لیر ترکیه افزایش 

یافت.
• بر اساس حکم دیوان عالی خصوصی سازی، مجتمع یاریمکا به توپراس  

فروخته شد.
• دور دوم توسعه کارخانه تولید پلی اتیلن سنگین در سال 2001، ظرفیت 

تولید این کارخانه را از 66.000 تن در سال به 96.000 تن در سال رساند.
و  شد  اضافه   PVC تولید  کارخانه  به  راکتور  هفدمین   ،2001 سال  در   •

ظرفیت تولید این کارخانه را به میزان 10.000 تن در سال افزایش داد.
• کارخانه تولید پالستیک کاناکاله بسته شد و امکانات و تجهیزات آن به 

مجتمع علی آقا منتقل شد.
• ساخت و راه اندازی واحد سوزاندن ضایعات سنگین مایع در سال 2002 

تکمیل شد و این واحد در سال 2003 رشوع به کار کرد.
• بندر حمل بار خشک پتکیم برای خدمت رسانی به سایر رشکت ها آغاز 

به کار کرد.

2005-2007 
• رسمایه گذاری در توسعه کارخانه های اتیلن، پلی اتیلن سبک و پلی پروپیلن 
در سال 2004 آغاز و در سال 2005 تکمیل شد. ظرفیت تولید کارخانه اتیلن 
از 400 هزار تن به 520 هزار تن در سال افزایش یافت، این ظرفیت ها در 
کارخانه تولید پلی اتیلن سبک از 190 هزار تن به 310 هزار تن در سال و در 
کارخانه تولید پلی پروپیلن از 80 هزار تن به 144 هزار تن در سال افزایش 

یافت. این بزرگرتین پروژه رسمایه گذاری در 18 سال گذشته بود.
• در کارخانه تولید آروماتیک ها، ظرفیت تولید پارازایلین از 100 هزار تن 
به 136 هزار تن در سال افزایش یافت، در حالیکه ظرفیت تولید بنزن نیز از 

123 هزار تن به 134 هزار تن در سال رسید.
• در نظرسنجی که در سال 2006 توسط موسسه استاندارد اند پور و دانشگاه 

سابانسی  انجام شد، پتکیم یکی از پنج موسسه شفاف ترکیه شناخته شد.
• بر اساس قانون خصوصی سازی ترکیه 51 درصد از سهام هلدینگ پتکیم 
برای فروش عرضه شد و این سهام به کنرسسیوم سوکار و تورکاس فروخته 

شد و به تایید دیوان عالی خصوصی سازی این کشور رسید.

2008-2009 
از سهام دولتی هلدینگ پرتوشیمی پتکیم، به رشکت   • فروش 51 درصد 
باال، یعنی 2/04 میلیارد دالر را پیشنهاد  سوکار و تورکاس که دومین رقم 
سال  مه  ماه   30 در  قرارداد  این  شد.  تکمیل  رسمی  به صورت  بود،  داده 

2008 امضا شد.
پرتوشیمی  مالکیت هلدینگ  تحت  زمین  از  میلیون مرتمربع   1/3 • حدود 

پتکیم به تاسیس رشکت پاالیشگاهی استار  اختصاص داده شد.
کارخانه های  کارایی در همه  اولیه،  انعطاف پذیری مواد  بهبود  از طریق   •

تحت مالکیت این هلدینگ افزایش یافت. 

2010 
• هلدینگ پرتوشیمی پتکیم به صورت داوطلبانه به »پروژه افشای میزان 

کربن تولیدی« پیوست.
• در سال 2010، رشکت پاالیشگاهی استار گواهی ظرفیت تولید پاالیشگاهی 

10 میلیون تنی را دریافت کرد.
بندری  عملیات  و  تجارت  رشکت  بندرگاهی،  عملیات  تقویت  منظور  به   •

پتکیم  در سال 2010 تاسیس شد.
• پروژه برنامه ریزی منابع رشکت )ERP( در 1 اکترب سال 2010 رشوع شد و 

متام فرآیندهای عملیاتی از طریق این طرح کنرتل می شد.
• فاز اول یک برنامه گسرتده برای ساخت یک سایت با ارزش، با مشارکت 

جورونگ اینرتنشنال ، تکمیل شد.
به  لیر   204.750.000 از  اوراق  انتشار  طریق  از  پتکیم  رسمایه   •

1.000.000.000 لیر ترکیه افزایش یافت.

2011 
• ظرفیت تولید پلی اتیلن سبک به میزان 20 درصد افزایش یافت.

• فاز یک طرح جامع مطالعاتی جورونگ اینرتنشنال- سنگاپور تکمیل شد.
• طرح بازسازی کارخانه تولید آروماتیک ها کلید زده شد.

• دارایی هلدینگ پرتوشیمی پتکیم در زمین یاریمکا فروخته شد.
• رسمایه گذاری های جدید برای تاسیس کارخانه تولید پلی اتیلن غیرخطی، 

پلی اتیلن ترفتاالت و BDX صورت گرفت.
• توافقنامه افزایش ظرفیت تولید اتیلن امضا شد.
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2012
• یک توافقنامه اولیه بین پتلیم لیامنکلیک ، 100 درصد وابسته به پتکیم، 
و ای. پی. ام. ترمینالز ، یک رشکت هلندی که در زمینه عملیات و مدیریت 

ترمینال های کانتیرن فعالیت می کند، امضا شد.
تولید  ظرفیت   ،2012 سال  آگوست  در  رسمایه گذاری  توسعه  متعاقب   •

کارخانه پلی آمید از 34 هزار تن به 49 هزار تن در سال افزایش یافت.
با  طبیعی  گاز  تامین  تداوم  تضمین  منظور  به   ،2012 سال  دسامرب  در   •
قیمت های مناسب، که یکی از مهم ترین اقالم هزینه ای هلدینگ را تشکسل 
سوکار  گاز  رشکت  با  را  توافقنامه ای  پتکیم  پرتوشیمی  هلدینگ  می داد، 
تیکارت ، رشکت وابسته به سوکار )رشکت ملی نفت جمهوری آذربایجان( 
، امضا کرد تا ساالنه به میزان 455 تریلیون مرت مکعب گاز از آن خریداری 

کند.

2013
 هلدینگ پرتوشیمی پتکیم در مسابقه ملی جوایز انرژی که در ژانویه سال 

2013 برگزار شد، جایزه بزرگ کارایی در گروه صنایع را از آن خود کرد.
اولین موسسه ای بود که گواهینامه مدیریت  • هلدینگ پرتوشیمی پتکیم 

سیستم های انرژی ISO 50001 را دریافت کرد.
 TS ISO مدیریت سیستم رضایت مشرتیان گواهینامه  پتکیم همچنین   •

10002 را دریافت کرد.
• در چارچوب پروژه های افزایش ظرفیت تولید اتیلن و پلی اتیلن ترفتاالت، 
که به منظور افزایش سهم بازار پتکیم در دستور کار قرار گرفته بود، تالش 

برای بهبود زیرساخت ها و تجهیزات ادامه یافت.

2014
• به عنوان بخشی از پروژه تولید باد پتکیم، توافقنامه ای با رشکت آلستوم  

امضا شد.
آن  درصد  که 100  لیامنکلیک،  پتلیم  از سهام  درصد   30 متعاقب خرید   •

متعلق به رشکت پتکیم بود، گلدمن ساکس یکی از سهامداران پتکیم شد.
• ظرفیت تولید کارخانه تولید اتیلن به میزان 13 درصد افزایش یافت و به 
تولید کارخانه  این در حالی بود که ظرفیت  588 هزار تن در سال رسید، 
پلی اتیلن ترفتاالتاز 70 هزار تن به 105 هزار تن در سال افزایش یافته بود. 
در نتیجه، ظرفیت تولید ناخالص پتکیم به میزان 13 درصد رشد کرد. این 
کارخانه، در پی طرح جامع بازسازی ساختار هلدینگ، دوره ای از تعمیر و 

نگهداری را آغاز کرد.
• کارخانه تولید پالستیک بار دیگر در محلی جدید آغاز به کار کرد.

را   27001 ISO امنیت اطالعات پتکیم گواهینامه مدیریت سیستم های   •
دریافت کرد.

2015
• مرکز تحقیق و توسعه پتکیم راه اندازی شد. در سال 1970، پتکیم مرکز 
و  تحقیق  واحد  بود.  کرده  تاسیس  یاریمکا  مجتمع  در  را  خود  تحقیقات 
به  جدیدی  محل  به  ازمیر،  در  علی آقا  مجتمع  به  انتقال  از  پس  توسعه، 

وسعت 1200 مرتمربع منتقل شد. 
• پتکیم پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت.

• ظرفیت تولید کارخانه PTA، که مواد اولیه الزم برای تولید منسوجات و 
بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد، از 70 هزار تن به 105 هزار تن در 

سال افزایش یافت.
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هر  پرتوشیمی  صنعت  توسعه  در  ناپذیری  انکار  نقش  پرتوشیمی  صنایع 
کشور دارد. در این یادداشت سعی شده است که نشان داده شود چگونه 
پیرشفت و نوآوری در فناوری صنایع پایین دستی منطقه را در سال های 

اخیر متحول کرده است.
خاورمیانه  کشورهای  اقتصادی  رسنوشت  تعیین  را  اول  حرف  گاز  و  نفت 
می زنند. برای کشورهایی مانند عربستان سعودی، نفت و گاز به مثابه خونی 
است که در رگ های این کشور پادشاهی جریان دارد و صحرای بی آب و 
علف و عقب افتاده عربستان را تبدیل به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد 
منطقه کرده است. کشورهایی مانند امارات متحده عربی، بحرین و قطر نیز 
به لطف دالرهای نفتی و با تکمیل و رسمایه گذاری بر روی صنایع باالدستی 
و پایین دستی توانسته اند بیابان های خشک و بی آب و علفشان را تبدیل به 

شهرهایی بی بدیل برای سکونت کنند.
اما نکته مهم این است که هر دو این منابع، که به عنوان خوراک در صنعت 
هستند.  محدود  و  تجدیدناپذیر  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  پرتوشیمی 
تولیدی  لحاظ چشم انداز  از  و هم  مالی  لحاظ چشم انداز  از  بنابراین هم 
باید بر روی افزایش کارایی آنها کار کرد. کاربرد فناوریهای نوین به منظور 
حداکرثسازی نرخ کارایی و کسب درآمد از هر یک درصد افزایش کارایی از 
طریق فرآیندهای پایین دستی، چه در صنعت پرتوشیمی و چه در صنایع 

پاالیشگاهی امری حتمی و رضوری است.
مجله پرتوشیمی و صنایع پاالیشگاهی خاورمیانه  اخیرا لیستی را تهیه کرده 
منظقه  در  دستی  پایین  برتر صنایع  پروژه   20 معرفی  به  آن  در  که  است 
پرداخته شده است که مجموع ارزش دالری آنها حدود 100 میلیارد دالر 

است. برخی از طرحهای در حال اجرا عبارتند از: پروژه 20 میلیارد دالری 
صدارا )Sadara(، پروژه 10 میلیارد دالری پاالیشگاهیانبو)Yanbu( وپروژه 
8 میلیارد دالری پرتوشیمی ربیغ )Rabigh( در عربستان سعودی، پروژه 10 
 QAFCO در کویت و پروژه 4 میلیارد دالری توسعه NRP میلیارد دالری

در قطر. 
مجتمعهای  عظیم  مقیاس  آنها  مشابه  پروژههای  و  مذکور  طرحهای 
ایجاد  منطقه  در  میتوانند  که  میدهد  نشان  را  پرتوشیمی  و  پاالیشگاهی 
تغییر  یک  دهنده  نشان  طرحها  این  این،  بر  عالوه  کنند.  کار  به  و رشوع 
پارادایمی در رویکرد کشورهای منطقه نسبت به پروژههای پاالیشگاهی و 
پرتوشیمی است، بدین مفهوم که این کشورها متوجه شدهاند که به منظور 
موفقیت در این صنعت و یافنت جایگاهی درخور در بازارهای جهانی نباید 

تنها به گاز طبیعی به عنوان خوراک تکیه کنند.
با توجه به این نکته مهم که صنایع پرتوشیمی منطقه با مشکالتی، از جمله 
کمبود خوراک اتان، دست به گریبان هستند که به شدت پروسه تولید و 
کشورها  این  میدهند،  قرار  تاثیر  تحت  را  پرتوشیمی  صنعت  در  استخراج 
تصمیم گرفتهاند که خوراک های دیگر را جایگزین کنند. به همین منظور 
بهینه  و  سازی  متنوع  تخصصی،  شیمیایی  مواد  روی  بر  منطقه  کشورهای 
 LPG ،سازی منابع خوراک متمرکز شده و به مشتقات نفت خام مانند نفتا

و گازهای طبیعی مایع روی آوردهاند. 
ثانویهای  تاثیر  خوراک  عنوان  به  خام  نفت  مشتقات  از  استفاده  اگرچه، 
که  میشود  باعث  امر  این  که  است  داشته  خام  نفت  صادرات  افزایش  بر 

کشورهای منطقه تاثیر منفی کمرتی از کاهش قیمت نفت خام بپذیرند.

نقش فناوری های نوین در صنایع پایین دستی منطقه
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فناوری و کاربرد آن در صنعت پرتوشیمی برای پیرشفت این صنعت اهمیت 
حیاتی دارد. آناند اس.، مدیر گروه چشامنداز فنی در فراست و سولیوان، 
در  این صنعت  در صدر  بخواهد  کشوری  »اگر  دارد:  اعتقاد  مورد  این  در 
بازارهای جهانی قرار گیرد، باید قادر باشد که از انواع خوراک با کیفیتهای 

متفاوت استفاده کند.«
وی ادامه میدهد: جدای از فرآیند پردازش و پاالیش نفت خام، این کشورها 
باید خود را برای استفاده از گاز طبیعی مستخرج از شیل نیز آماده کنند 
از  این فناوری را داشته باشند. برخی  انتقال به  نیاز آمادگی  تا در صورت 
نحوی  به  نفتی  خوراک  که  شدهاند  طراحی  گونهای  به   XTLفناوری های

تولید شود که نفت اضافی را بتوان با هامن شیوه های سنتی پاالیش کرد.
هامنطور که پیشرت گفته شد، در منطقه خاورمیانه تعداد زیادی مگا-مجتمع 
پاالیشگاهی و پرتوشیمی در حال ساخت است و این نشان دهنده متایل 
کشورهای منطقه برای پذیرش فناوریهای جدید است و موکد این موضوع 
است که این کشورها تصمیم گرفتهاند تنها به گاز طبیعی به عنوان خوراک 

تکیه نکنند.

رشکت نفت قطر )QP( و رشکت پرتوشیمی قطر )QAPCO( قراردادی برای 
اخذ مجوز فناوریهای نوین را امضا کردهاند تا از این فناوریها در تاسیس 
مجتمع پرتوشیمی السجیل  استفاده کنند. این مجتمع پرتوشیمی قرار است 
 2012 سال  در  دو رشکت  شود.این  ساخته  الفان   راس  صنعتی  شهرک  در 
قراردادی را امضا کردهاند تا به صورت مشرتک این مگامجتمع را بسازند؛ بر 
اساس این قرارداد 80 درصد سهام این مجتمع متعلق به رشکت نفت قطر و 

20 درصد آن متعلق به هلدینگ پرتوشیمی قطر است.
بر اساس برنامهریزی انجام شده قرار است پروژه پرتوشیمی السجیل در سال 
2018 به بهرهربداری برسد؛ در این پروژه از یک خوراک ترکیبی در کالس 
جهانی استفاده خواهد شد که که ترکیبی از اتان، بوتان و نفتا خواهد بود. 
استفاده از این خوراک ترکیبی انعطافپذیری الزم را برای تولید محصوالت 

گوناگون ایجاد خواهد کرد.
اساس  بر  که  است  امضا شده  توافقنامه هایی  مجتمع  مگا  این  تاسیس  در 
آنها مجوز استفاده از فناوری های نوین داده میشود. برای مثال با رشکت 
مواد  با رشکت  و  پلیاتیلن  فناوری  از  استفاده  برای  تکنولوژیز   یونیویشن 

شیمیایی داو  برای استفاده از فناوری پلیپروپیلن توافق شده است. 
یک  است  ،معتقد  هانیول  پی  او.  یو.  در  منطقهای  مدیر  چاتیال،  سلطان 
چرخش ظریف اما ماهرانه رو به پیرشفت در اقتصاد منطقه باعث ترسیع 
این  بر  همچنین  وی  است.  شده  دستی  پایین  صنایع  در  رسمایهگذاری 
باور است که بهبود اقتصاد جهانی تقاضا برای انواع سوخت و محصوالت 
بخش  و  دولت  تا  باعث شده  امر  این  و  است  داده  افزایش  را  پرتوشیمی 
پروژههای  در  به رسمایهگذاری  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  در  خصوصی 

پایین دستی متایل پیدا کنند.
و  پاالیشگاهی  مجتمعهای  داراییهای  ادغام  به  میتوان  مثال  عنوان  به 
پرتوشیمی اشاره کرد که نشان دهنده این است که چگونه فناوری میتواند 
باعث ایجاد ارزش افزوده در این کشورها شود. این تغییرات در واقع یک 

حرکت اساسی و رو به رشد است که ما شاهد آن هستیم.
رشکت یو. او. پی دامنه وسیعی از فرآیندها، محصوالت و تجهیزات صنایع 
فناوریهای  از  یکی  میکند.  عرضه  را  گاز  تبدیل  و  پرتوشیمی  پاالیشگاهی، 
مدرن رشکت یو. او. پی که هر رشکتی را از رقبایش جلو میاندازد، فناوری 

یونیفلکس  است. این تکنولوژی پاالیشگاهها را قادر میسازد تا با اطمینان از 
کاهش حداکرثی میزان قیر تولیدی، نفت خام سنگین را، که ارزش اقتصادی 
دارند،  باالیی  بسیار  ارزش  که  نقل،  و  حمل  سوختهای  به  ندارد،  چندانی 

تبدیل کند.
یکی دیگر از فناوریهای این رشکت که بازار بسیار خوبی در خاورمیانه دارد، 
راهحلهای رشکت یو. او. پی. برای مجتمعهای تولید آروماتیکهاست که باعث 
میشود پاالیشگاهها بتوانند به شکلی بهینه داراییهای خود را با فناوریهای 
بازارهایی  در  بتوانند  ترتیب  این  به  تا  کنند  ادغام  پرتوشیمی  صنعت 

محصوالت خود را بفروشند که تقاضای بسیار باالیی دارند.
همه این فناوریها شامل کاتالیزورها، جاذبها و محصوالت ویژهای هستند که 

بازدهی بهینه را تضمین میکنند.
البته الزم به ذکر است که موفقیت رشکت یو. او. پی. در عرضه این فناوریها 
در گرو موفقیت مشرتیان این رشکت است. همه ما اگر دقت کنیم خواهیم 
به سوی صنایع  پاالیشگاهی  از صنایع  ادغام طبیعی  و  گذار  یک  که  دید 

پرتوشیمی در حال شکلگیری است.
این  که  چالشهایی  و  طبیعی  گاز  برای  تقاضا  افزایش  موارد،  این  بر  عالوه 
موضوع با خود به همراه میآورد، بخش عمدهای از پورتفولیوی این رشکت 

را برای عرضه این فناوریها تشکیل میدهد.
ایجاد کسب و کار تبدیل گاز طبیعی و هیدروژن و مالکیت رشکت توماس 
این رشکت  به عالوه،  ادعاست.  این  پی. موکد  او.  یو.  راسل توسط رشکت 
به تولیدکنندگان سوختهای حمل و نقل در منطقه کمک میکنند تا بتوانند 
استانداردهای یورو 5 را رعایت کنند. این مساله هم اکنون در بسیاری از 

کشورهای منطقه جزو دغدغههای تولیدکنندگان است.
آناند از رشکت فراست و سولیوان نیز در این مورد یادآوری میکند که تقویت 
قوانین حفاظت از محیط زیست در کشورهای خاورمیانه دلیل دیگری است 
که باعث شده است، این کشورها به کاربرد فناوریهای نوین که کمرت آالینده 

هستند، متایل بیشرتی پیدا کنند.
انواع پالستیکها و سایر مواد شیمیایی خاص اکنون میتوانند به شکلی پایدار 
نظر  از  هم  هنوز  حال  عین  در  و  شوند  تولید  زیست(  محیط  )دوستدار 
هزینه قابل رقابت با روشهای پیشین باشند. اگرچه صنعت پرتوشیمی هنوز 
را دوستدار  بتواند همه فعالیتهای خود  تا  دارد  راه بسیار درازی در پیش 
محیط زیست سازد، معرفی خوراکهای جایگزین )و دوستدار محیط زیست( 

به طور قطع میتواند روندهای بلندمدت را متحول سازد.
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كاتالیست های هیدروژن زدایی
تولید  اختصاصی  روشهای  از  استفاده  پروپیلن،  به  نیاز  افزایش  دلیل  به 
فرایند  این  است.  افزایش  به  رو  پروپان  زدایی  هیدروژن  مانند  ماده  این 
فرایندهای  تجاری  كاتالیست های  است.  تعادلی  و  گرماگیر  كاتالیستی، 
پالتین  كاتالیست های  اخیراً  و  آلومینا  ـ  كرومیا  اساس  بر  زدایی  هیدروژن 
یا پالتین اصالح شده هستند. از آنجا که كاتالیست های کروم دار از لحاظ 
زیست محیطی مشکل ساز هستند، متایل به استفاده از فلز پالتین افزایش 
در  هیدروژن زدایی  برای  پالتین  كاتالیست های  نیز،  ایران  در  است.  یافته 
واحدهای LAB و هیدروژن زدایی ایزوبوتان با میزان مرصف سالیانه حدود 

80 تن در سال كاربرد دارد.
گزینش  تنهایی  به  ولی  است  فعال  بسیار  كاتالیستی  نظر  از  پالتین  فلز   
پذیری پایینی نسبت به فرایند هیدروژن زدایی از آلكان های سبك دارد و 
با گذشت زمان در اثر تشكیل كك به رسعت غیرفعال می شود. برای افزایش 
گزینش پذیری و پایداری این كاتالیست ها اغلب فلزات غیر فعال به عنوان 
ارتقا دهنده به آنها افزوده می شود، ولی افزودن فلزات غیر فعال سبب 
از قلع به  اكرثاً  كاهش فعالیت فلز پالتین می شود. در فرایندهای تجاری 

عنوان پروموتر استفاده شده است.
اضافه منودن قلع به پالتین روی پایه آلومینا سبب بهبود فعالیت و گزینش 
پذیری نسبت به تولید الفین ها در واكنش های هیدروژن زدایی می گردد و 
بعالوه پایداری كاتالیست را نیز افزایش می دهد. آلومینا یكی از بیشرتین 
آن  علت  و  دارد  كاربرد  هیدروژن زدایی  فرایند  برای  كه  است  پایه هایی 
قابلیت فوق العاده ای است كه برای درجه باالی توزیع پالتین دارد که برای 

رسیدن به فعالیت باال در فرایند هیدروژن زدایی رضوری است. اما به علت 
اینكه سایت های اسیدی روی پایه آلومینا سبب انجام واكنش های جانبی و 
تشكیل كك می شوند اضافه منودن فلزات قلیایی و قلیایی خاكی به منظور 
مسموم كردن سایت های اسیدی برای كم كردن واكنش ایزومریزاسیون بدون 
بگذارد  كاتالیستی  سیستم  هیدروژن زدایی  ظرفیت  روی  بر  تاثیری  اینكه 

رضوری است.  
با توجه به اهمیت و وسعت مرصف این کاتالیست در ایران، پژوهش های 
فرموالسیون،  كردن  بهینه  و  غربالگری  آزمایشگاهی،  مقیاس  در  گسرتده ای 
پایلوت و مدل سازی سینتیكی آن در رشكت  كاتالیست در مقیاس  ساخت 

پژوهش و فناوری پرتوشیمی انجام گرفته است.
کاتالیست های هیدروژن زدایی در رشكت پژوهش و فناوری

فعالیت های گروه كاتالیست رشكت پژوهش و فناوری با بیش از 13 سال 
روی  پالتین  فلز  اساس  بر  هیدروژن زدایی  كاتالیست های  زمینه  در  سابقه 
پژوهشی مشرتك  كارهای  راستا،  این  در  است.  آلومینا  تتا  و  گاما  پایه های 
نام  صاحب  املللی  بین  رشكت های  از  برخی  همچنین  و  ها  دانشگاه  با 
)اینك در مالكیت  انگلهارد هلند  و  فرانسه   IFP كاتالیست همچون تولید 
با  همراه  شده  كار  كاتالیست های  است.  شده  انجام  نیز  است(   BASF
 ،)PDH( ارتقا دهنده های مناسب هستند و برای هیدروژن زدایی پروپان
فرایندهای  در  استفاده  مورد   ،C14-C10 خطی  پارافینهای  و  ایزوبوتان 

Oleflex و Pacol قابل استفاده هستند.
كاتالیست هیدروژن زدایی نرمال پارافین ها را رشكت پژوهش و فناوری در 
كار پژوهشی مشرتك با رشكت IFP فرانسه در سال 1383 توسعه داده است. 

فناوری كاتالیست های هیدروژن زدایی پروپان به پروپیلن

پژوهش

www.payampetro.ir
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95 مــرداد    . نــود  شــماره   . ســال نهم   

منابع گفتگو
انسانی

مقاالت جهان 
پتروشیمی

محیط 
زیست

سرمایه گزارش
گذاری

صنایع 
تکمیلی

پژوهشخصوصی سر مقاله           

است.  شده  آزمایش   VINCI رشكت  ساخت  پایلوت  واحد  در  كاتالیست 
تبدیل پارافینهای سنگین، گزینش پذیری نسبت به منوالفین ها و پایداری 
از پارامرتهای مهم در تعیین عملكرد كاتالیست در واكنش هیدروژن زدایی 
این  هستند. در رشایط عملیاتی یكسان و مشابه رشایط صنعتی، عملكرد 
كاتالیست در واكنش هیدروژن زدایی پارافین های سنگین مشابه منونه های 

خارجی است.

٣ 
 

نگين هـاي سـ   پـارافين زدايي  هيدروژنيكسان و مشابه شرايط صنعتي، عملكرد اين كاتاليست در واكنش 

  .هاي خارجي است مشابه نمونه

  
  

  
  مستقر در مركز تهران VINCIنمايي از پايلوت هيدروژن زدايي نرمان پارافينهاي  سنگين شركت 

  
  خصوصيات فيزيكي 

  كروي                                        )Shape( شكل
  Nominal diameter, mm (                    2~ 8/1(قطر اسمي  

  m2/g 180-120              حمساحت سط
  kg/lit Bulk density,(        418/0(چگالي توده 

  پالتين                                     ( Active metal)فلز فعال 
  
  

مـورد اسـتفاده    MTBEپارافين هاي سبك در واحـدهاي توليـد پـروپيلن و    زدايي  هيدروژنكاتاليست 

كيميا به عنوان مصرف كننده نهايي  ، مجتمعروشيمي بندر امامهمكاري با پت ،در اين راستا. گيرد قرار مي

باال به ترتيب به در حضور اين كاتاليست پروپان و ايزوبوتان با بازده . صورت گرفته استاين كاتاليست 

ان شـركت پـژوهش و فنـاوري    ايـن كاتاليسـت توسـط پژوهشـگر     .شوند بوتيلن تبديل ميپروپيلن و ايزو

 VINCI منایی از پایلوت هیدروژن زدایی نرمان پارافینهای  سنگین رشكت
مستقر در مركز تهران

٣ 
 

نگين هـاي سـ   پـارافين زدايي  هيدروژنيكسان و مشابه شرايط صنعتي، عملكرد اين كاتاليست در واكنش 

  .هاي خارجي است مشابه نمونه

  
  

  
  مستقر در مركز تهران VINCIنمايي از پايلوت هيدروژن زدايي نرمان پارافينهاي  سنگين شركت 

  
  خصوصيات فيزيكي 

  كروي                                        )Shape( شكل
  Nominal diameter, mm (                    2~ 8/1(قطر اسمي  

  m2/g 180-120              حمساحت سط
  kg/lit Bulk density,(        418/0(چگالي توده 

  پالتين                                     ( Active metal)فلز فعال 
  
  

مـورد اسـتفاده    MTBEپارافين هاي سبك در واحـدهاي توليـد پـروپيلن و    زدايي  هيدروژنكاتاليست 

كيميا به عنوان مصرف كننده نهايي  ، مجتمعروشيمي بندر امامهمكاري با پت ،در اين راستا. گيرد قرار مي

باال به ترتيب به در حضور اين كاتاليست پروپان و ايزوبوتان با بازده . صورت گرفته استاين كاتاليست 

ان شـركت پـژوهش و فنـاوري    ايـن كاتاليسـت توسـط پژوهشـگر     .شوند بوتيلن تبديل ميپروپيلن و ايزو

تولید پروپیلن  پارافین های سبك در واحدهای  كاتالیست هیدروژن زدایی 
و MTBE مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا، همكاری با پرتوشیمی 
بندر امام، مجتمع كیمیا به عنوان مرصف كننده نهایی این كاتالیست صورت 
با بازده باال به  گرفته است. در حضور این كاتالیست پروپان و ایزوبوتان 
توسط  كاتالیست  این  می شوند.  تبدیل  ایزوبوتیلن  و  پروپیلن  به  ترتیب 
پژوهشگران رشكت پژوهش و فناوری پرتوشیمی توسعه و دانش فنی تولید 
كه  واگذار شده،  تجاری  تولید  برای  آسیا  فرایند  نوین  اكسیر  به رشكت  آن 
فناوری می گذراند.  با نظارت رشكت پژوهش و  را  تولید  فرایند  اكنون  هم 
در  لحاظ عملكرد  به  كاتالیست  این  كه  دادند  نشان  غربالگری  آزمون های 
با منونه های  زدایی در رشایط عملیاتی مشابه صنعتی،  واكنش هیدروژن 
خارجی مشابه آن در فرایند UOP قابل رقابت است. تبدیل پارافین، گزینش 
از  بر روی كاتالیست  الفین متناظر و میزان تشكیل كك  به  پذیری نسبت 

پارامرتهای مهم در ارزیابی عملكرد كاتالیست هستند. 

٤ 
 

واگـذار   براي توليـد تجـاري   فني توليد آن به شركت اكسير نوين فرايند آسيا و دانشتوسعه  پتروشيمي

هـاي   آزمـون . گذرانـد  ، كه هم اكنون فراينـد توليـد را بـا نظـارت شـركت پـژوهش و فنـاوري مـي        شده

ژن زدايـي در شـرايط   غربالگري نشان دادند كه ايـن كاتاليسـت بـه لحـاظ عملكـرد در واكـنش هيـدرو       

تبـديل  . قابـل رقابـت اسـت    UOPمشـابه آن در فراينـد   با نمونـه هـاي خـارجي    صنعتي،  عملياتي مشابه

پارافين، گزينش پذيري نسبت به الفين متناظر و ميزان تشـكيل كـك بـر روي كاتاليسـت از پارامترهـاي      

   .مهم در ارزيابي عملكرد كاتاليست هستند

  

  

  
 زدايي  اي از كاتاليست ساخته شده هيدروژن نمونه

  

نمونـه   نزديـك بـه عملكـرد    )NPC-RT( ساخته شده توسط شركت پژوهش و فناورينمونه عملكرد 

   .است صنعتي

  

منونه ای از كاتالیست ساخته شده هیدروژن زدایی 

 )NPC-RT( فناوری  و  پژوهش  توسط رشكت  شده  ساخته  منونه  عملكرد 
نزدیك به عملكرد منونه صنعتی است. 

فناوری  و  پژوهش  رشكت  در  شده  ساخته  كاتالیست  عملكرد  مقایسه 
پرتوشیمی)NPC-RT( با منونه تجاری در رشایط مشابه 

آزمایشگاه ها و سوله های رشكت پژوهش و فناوری مجهز به تجهیزات مورد 
گرم  پنجاه  مقیاس  )در  زدایی  هیدروژن  كاتالیست های  ساخت  برای  نیاز 
تعیین  برای  الزم  امكانات  نوبت( هستند. همچنین  هر  در  كیلوگرم  ده  تا 
مقیاس  )در  كارایی  آزمون  و  مكانیكی(  )فیزیكی-شیمیایی،  مشخصات 

Bench( كاتالیست های ساخته شده و یا منونه های تجاری موجود است.

٦ 
 

  
  كيلوگرم در هر نوبت 10پايلوت ساخت كاتاليست در مقياس 

  هاي آتي برنامه

گاهي در حـال  ساخت پايه بر اساس روش قطره ريزي در مركز اراك شركت بـا همكـاري جهـاد دانشـ    

  .اي نزديك كاتاليست با پايه ساخت داخل ساخته شود افزايش مقياس است، تا در آينده

اوده در  فناوريپروپان بر اساس  اكسايشي هيدروژن زدايياحداث واحدهاي هاي  با توجه به اينكه طرح

تيابي بـه  ، پـژوهش در زمينـه دسـ   اسـت  Olefexدست اجراست و كاتاليست مورد نياز آن شـبيه فراينـد   

نتايج اوليه در مورد پايـه  . است، آغاز شده است بر روي آلومينات Pt-Snيست كه تالدانش فني اين كا

  . زدايي در حضور بخار مطلوب بوده است و هيدروژن

  .با دانش داخلي به عنوان يك اصل است محصول ها توليد رقابتي در مورد ساخت همه اين كاتاليست

  يري زنگنهفرناز تحر: تهيه كننده 
  

 

پایلوت ساخت كاتالیست در مقیاس 10 كیلوگرم در هر نوبت

برنامه های آتی
ساخت پایه بر اساس روش قطره ریزی در مركز اراك رشكت با همكاری جهاد 
دانشگاهی در حال افزایش مقیاس است، تا در آینده ای نزدیك كاتالیست با 

پایه ساخت داخل ساخته شود.
اكسایشی  زدایی  هیدروژن  واحدهای  احداث  طرح های  اینكه  به  توجه  با 
پروپان بر اساس فناوری اوده در دست اجراست و كاتالیست مورد نیاز آن 
شبیه فرایند Olefex است، پژوهش در زمینه دستیابی به دانش فنی این 
كاتالیست كه Pt-Sn بر روی آلومینات است، آغاز شده است. نتایج اولیه 

در مورد پایه و هیدروژن زدایی در حضور بخار مطلوب بوده است. 
در مورد ساخت همه این كاتالیست ها تولید رقابتی محصول با دانش داخلی 

به عنوان یك اصل است. 
تهیه كننده : فرناز تحریری زنگنه
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