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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

عنـوان  بـه  پتروشـیمی ایران  صنعـت 
گزینه  صنعتـی پیشـرو یکـی از مهمتریـن 
هـای صادراتـی غیرنفتـی کشـور قلمـداد 
مطمئـن  مسـیری  عنـوان  بـه  و  گردیـده 
جهت سـرمایه گذاری، نقدینگـی، ثروت 
و  انتقـال  هـای  زمینـه  آوردن  فراهـم  و 
شـناخت فنـاوری هـای برتـر نویـن تلقـی 
زنجیـره  تکمیـل  میـان  ایـن  می گـردد.در 
تولیـد محصـوالت  بـرای  تـاش  و  ارزش 
بیشـتری  جدیـت  بـا  بایـد  نهایـی 
تولیـد  تـا شـاهد  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد 
صنعـت  در  مطلوبـی  افـزوده  ارزش 

باشـیم. پتروشـیمی ایران 
از این رو توسـعه صنعت پتروشـیمی 
در  مقاومتـی  اقتصـاد  نمـاد  بعنـوان 
گرفتـه اسـت تـا از  کار دولـت قـرار  دسـتور 
ایـن طریـق امـکان ایجـاد اشـتغال نیـز در 
گـردد. بخـش  کشـور فراهـم  جـای جـای 
زیرمجموعه هـای  پتروشـیمی و  صنایـع 
آن در تولیـد انـواع مـواد شـیمیایی بـرای 
بـا  اسـت  توانسـته  داخلـی،  مصـارف 
مـورد  ک  خـورا اقسـام  و  انـواع  تولیـد 
محصـول  دسـتی،  پاییـن  صنایـع  نیـاز 
نهایـی را در بازارهـای داخلـی عرضـه و 
حتـی برخـی از نیازهـای بـازار خارجـی را 
ایـن  صـادرات  میـزان  بـر  و  کنـد  بـرآورده 

بیفزایـد.  محصـوالت 
انـدازی  راه  بـا  کـه  فزاینـده ای  رشـد 
پـروژه هـای جدیـد پتروشـیمی به لحـاظ 
ایـن صنایـع  تنـوع محصـوالت  و  حجـم 
را  مناسـبی  می شود،بسـتر  حاصـل 
بـرای توسـعه صنایـع پاییـن دسـتی بـه 
ارزش  زنجیـره  کننـده  تکمیـل  عنـوان 
مـی آورد.  پتروشـیمی فراهم  صنعـت 

صنعـت  در  تـر  باال افـزوده  ارزش  ایجـاد 
توسـعه  طریـق  از  پتروشیمی کشـور، 
دسـت  پاییـن  و  دسـت  میـان  صنایـع 
می یابـد.  بعبـارت  پتروشـیمی تحقق 
پاییـن  و  دسـت  میـان  صنایـع  دیگـر، 
موتـور  عنـوان  پتروشـیمی به  دسـت 
تولیـد  افزایـش  اقتصـاد،  محرکـه 
دنبـال  بـه  را  کشـور   )GDP(ناخالـص

دارنـد.
و  مشـکات  جانبـه  همـه  بررسـی 
در  صنعـت  ایـن  رفـت  بـرون  هـای  راه 
ح،  طـر تولیـد،  مختلـف  هـای  حـوزه 
آوری و  پاییـن دسـت و پژوهـش و فـن 
کـه  در نهایـت رسـیدن بـه نقشـه راهـی 
ایـن  مدیـران  عملـی  راهنمـای  بتوانـد 
اصلـی  هـای  اولویـت  از  باشـد  صنعـت 
ایـن صنعـت به شـمار می آیـد. همچنین 
الزم  نهایـی  محصـوالت  تولیـد  بـرای 
جدیـد  هـای  سـرمایه گذاری  اسـت 
انجـام شـود و انتظـار مـی رود بانک هـا و 
نهادهای تامین مالی حمایت بیشتری 
را از توسـعه صنایـع پایین دسـتی انجام 

دهنـد.
زیرسـاخت  وجـود  بـه  توجـه  بـا 
بسـیار  انـداز  چشـم  مناسـب،  هـای 
پتروشـیمی ایران  صنعـت  بـرای  خوبـی 
در سـال های آتـی دیـده می شـود و بایـد 
برای رسـیدن به هدف های پیش بینی 
موجـود  هـای  ظرفیـت  تمـام  از  شـده 
کشـور  بـرای افزایـش تولیـد، تامیـن نیـاز 
کـه  و همچنیـن صـادرات اسـتفاده شـود 
بین المللـی  نمایشـگاه  مسـیر،  ایـن  در 
از  یکـی  عنـوان  بـه  پاسـت  ایـران 
می توانـد  ارتباطـی  اصلـی  محورهـای 

کننـد.  ایفـا  زمینـه  مهمی درایـن  نقـش 
ایـران پاسـت  بنابرایـن نمایشـگاه 
ارتقـاء  در  هـم  می توانـد  خـود  نوبـه  بـه 
صـادرات  و  تولیـد  کیفـی  کمـی و  سـطح 
گردهـم  بـا  هـم  و  باشـد  داشـته  نقـش 
و  کننـدگان  تولیـد  از  جمعـی  آوردن 
کننـدگان بسـتر و فرصتـی مناسـب  وارد 
جهت ظهـور دسـتاوردها و محصـوالت 
و نیـز تسـهیل در تبـادل دانـش فنـی روز 

آورد. بوجـود 
کیـد مسـئولین عالـی  بـا تا بـا توجـه 
محتـرم  مدیـران  ویـژه  بـه  کشـور  رتبـه 
داشـت  نظـر  در  بایـد  نفـت،  صنعـت 
صنایـع  گسـترش  بـا  پایـدار  توسـعه  کـه 
تکمیلـی محقـق خواهـد شـد و صنایـع 
از تولیـدات واحدهـای میـان  می تواننـد 
مسـیر  پتروشـیمی در  تکمیلـی  و  دسـتی 
توسـعه اقتصادی کشـور اسـتفاده کنند.

فروشـی  خـام  از  پرهیـز  تردیـد  بـی 
صنعـت  در  ارزش  زنجیـره  تکمیـل  و 
هـای  زیرسـاخت  علـت  پتروشـیمی به 
موجـود می توانـد در توسـعه این صنعت 
آیـد  بـه شـمار  یـک مزیـت  آفریـن  ارزش 
کـه بـا یـک برنامـه منسـجم رسـیدن بـه 
اهـداف پیـش بینـی شـده میسـر خواهد 

شـد.
کلیـه  از  سپاسـگزاری  ضمـن 
که  کنندگان و بازدیدکنندگانی  مشارکت 
در این نمایشـگاه حضور پیدا می کنند، 
امیدواریـم با تکیه بـر دانش و توانمندی 
بخـش  سـرمایه گذاری  و  داخلـی  بخـش 
خارجـی،گام هـای موثـر و شـتابنده ای 
در جهـت صنعتـی اقتصادی تر و توسـعه 

همـه جانبـه آن برداشـته شـود.
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افزایش صادرات 
و ارزآوری باال، 

شرط تحقق 
جهش تولید در 

پتروشیمی اروند
یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

ترین  بزرگ  از  یکی  پتروشیمی اروند 
کلر در دنیاست و حدود 27  تولیدکنندگان زنجیره 
خاورمیانه   pvc صنعت  سهم  درصد   57 از  درصد 
را در اختیار دارد؛ به عبارت دیگر از این شرکت به 

عنوان غول تولید pvc یاد می کنند. 
در  تغییراتی   98 سال  در  پتروشیمی اروند 
شرکت های  کمک  با   pvc کارخانه  فرآیند  اصاح 

این  که  است  داده  انجام  داخلی  دانش بنیان 
این  برابری  چند  تولید  افزایش  به  منجر  موضوع 
محصول در سال 99 نسبت به مدت مشابه آن در 
سال 98 شده است و همچنین با توجه به ظرفیت 
پتروشیمی اروند،  در   pvc کارخانجات  نصب شده 
سال  در  تن  هزار   340 محصول  این  تولید  میزان 

خواهد بود. 
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بـــا  ســـال  ابتـــدای  در  شـــرکت  ایـــن 
افزایـــش ۱۱ درصـــدی تولیـــد، همزمان 
توانســـت  تولیـــد  جهـــش  ســـال  بـــا 
ارزش افـــزوده بـــاال به همراه ســـود 50 
درصدی نســـبت به ســـال های قبل را 

بـــه دســـت آورد.
محصـــول  شـــرکت  ایـــن  همچنیـــن 
ســـبد  در  نیـــز  را  کاســـتیک  راهبـــردی 
کـــه در صنایع  محصـــوالت خـــود دارد 
مختلف شـــوینده، آلومینیوم، سیمان 
اینکـــه  بـــر  افـــزون  و  کاربـــرد دارد  و... 
گذشـــته بی نیاز  کشـــور را در سال های 
کرده اســـت،  از واردات ایـــن محصول 
صادرکننـــده  به عنـــوان  کنـــون  هم ا
کشـــور ارزآوری را نیز به  کاستیک برای 

دارد. همـــراه 
کننـــده  تامیـــن  پتروشـــیمی اروند 
کشـــور بـــوده  ج از  نیـــاز داخـــل و خـــار
توانســـته  نیـــز  صـــادرات  زمینـــه  در  و 
بـــه  اســـت بازارهـــای بیـــن المللـــی را 
دســـت اورد. در ادامـــه بـــرای اطاع از 
گفتگوی  رونـــد فعالیـــت ایـــن شـــرکت 
کوتاهـــی با حســـن نشـــان زاده مقدم 

انجـــام  پتروشـــیمی اروند  مدیرعامـــل 
می گـــذرد. نظرتـــان  از  کـــه  دادیـــم 

صادراتـــی  وضعیـــت  مـــورد  در 
کـــه با توجه  پتروشـــیمی اروند بگویید 
بـــه محدودیت هـــای بیـــن المللی به 
لحـــاظ تحریم هـــا آیا فـــروش و عرضه 
محصـــوالت در این بازارهـــا به راحتی 

می گیـــرد؟ صـــورت 
گفـــت صـــادرات  بـــه صراحـــت می تـــوان 
بـــه قوت  پتروشـــیمی اروند  محصـــوالت 
وشـــدت خـــود در حال انجام اســـت. در 
واقع مشـــکالت تحریمی و موانع موجود 
وجود دارد اما این مشـــکالت نتوانســـته 
اســـت در صادرات محصـــوالت وقفه ای 

کند.  ایجـــاد 
که می دانیـــد در صورت وقفه  همانطـــور 
صادرات و فـــروش محصوالت، در تولید 
گـــذار خواهد بود  کاهـــش آن نیـــز تاثیر  و 
و  فـــروش  دلیـــل  بـــه  خوشـــبختانه  امـــا 
صـــادرات محصـــوالت نـــه تنهـــا میـــزان 
کاهشـــی نبوده و حتی رشـــد  تولیـــد نیـــز 

تولیـــد را هم در پی داشـــته اســـت.

آیـــا  تولیـــد  رونـــد  بـــه  توجـــه  بـــا 
یـــا  و  توســـعه  ح  طـــر پتروشـــیمی اروند 
دســـتور  در  جدیـــدی  ســـرمایه گذاری 

دارد؟ کار 
ح توســـعه و برنامه ریـــزی جدیدی  طـــر
بـــه محـــض  کـــه  داریـــم  کار  در دســـتور 
نهایـــی شـــدن اطـــالع رســـانی خواهیم 

. د کر

و   pvc محصـــوالت  می شـــود  گفتـــه 
پتروشـــیمی اروند  محصـــوالت  دیگـــر 
قیمـــت  افزایـــش  بـــا  کاال  بـــورس  در 
مواجـــه  ای  واســـطه  بـــازار  و  فـــروش 
کننـــده  مصـــرف  واقـــع  در  و  اســـت 
واقعـــی محصـــوالت شـــما به ســـختی 
پیـــدا  دسترســـی  آن  بـــه  می تواننـــد 
زمینـــه  در  پتروشـــیمی اروند  کننـــد. 
بـــه  محصـــوالت  رســـیدن  و  فـــروش 
کننـــده واقعی چـــه اقداماتی  مصـــرف 

دهـــد؟ انجـــام  می توانـــد  را 
محصـــوالت  صددرصـــد  مجمـــوع  در 
پتروشـــیمی اروند اعـــم از جامـــد و مایـــع 
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کاال صـــورت می گیـــرد  از طریـــق بـــورس 
کـــه محصـــوالت مایع  بـــه اســـتثنا آنچه 
کاســـتیک(از طریق خط  ایـــن شـــرکت ) 
لولـــه به شـــرکت های مســـتقر در منطقه 
ویـــژه اقتصادی پتروشـــیمی هم در حال 

اســـت. انجام 
رســـیدن  و  فـــروش  نحـــوه  دربـــاره  امـــا 
کننـــده  مصـــرف  دســـت  بـــه  محصـــول 
گـــذاری  قیمـــت  حتـــی  یـــا  و  واقعـــی 
گفـــت  کاال بایـــد  محصـــوالت در بـــورس 
که ایـــن موضوع خیلـــی در نظارت ما به 
نیســـت.  تولیدکننـــده محصول  عنـــوان 
البتـــه شـــاید قبـــل از ورود محصـــول بـــه 
بـــازار بتوانیـــم با توجه بـــه نیاز بـــازار و یا 

کنترلـــی داشـــته  کاهـــش التهابـــات آن، 
ورود  از  بعـــد  آن  نظـــارت  امـــا  باشـــیم 
کاال در حیطـــه  محصـــوالت بـــه بـــورس 
کاال،  اختیـــارات وزارت صمـــت، بـــورس 
پتروشـــیمی به  صنایـــع  ملـــی  شـــرکت 
گـــذار محصـــوالت پایـــه  عنـــوان قیمـــت 
پتروشـــیمی و ســـازمان تعزیـــرات و دیگر 

اســـت. نظارتـــی  نهادهـــای 

ســـهام  بـــود  شـــده  اعـــام  اخیـــرا 
پتروشـــیمی اروند در دی ماه به بورس 
عرضـــه اولیه می شـــود امـــا تاخیری در 
ایـــن عرضـــه وجـــود داشـــته اســـت آیا 

ایـــن تاخیـــر دلیـــل خاصـــی دارد؟

در حال حاضر تمام مقدمات و شـــرایط 
ورود پتروشـــیمی اروند به بورس در حال 
انجـــام اســـت و بـــا توجـــه بـــه نوســـانات 
گذشـــته،  بازار ســـهام طی یک تا دو ماه 
ورود ســـهام ارونـــد بـــه بورس بـــه تاخیر 
افتـــاده اســـت و منتظریـــم تـــا هـــر زمانی 
کـــه هلدینـــگ خلیـــج فـــارس بـــه عنوان 
سهامدار عمده پتروشـــیمی اروند صالح 

بدانند وارد بازار ســـرمایه شـــویم.
بـــا  کـــه  می دهیـــم  را  نویـــد  ایـــن  البتـــه 
توجـــه بـــه انجـــام تمـــام ملزومـــات، بـــه 
زودی جلســـه معارفه پتروشـــیمی اروند 
بـــرای ورود به بـــورس و عرضـــه اولیه آن 

گرفـــت. صـــورت خواهـــد 
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مروری بر کارنامــــــــه 57 ساله
شرکت ملی صنـــایع پتروشیمی؛

گزارش

شرݤݤݤݤݤݤکتیݤݤݤݤݤݤ برݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤ تماݤݤݤݤݤݤمݤݤݤݤݤݤ فصوݤݤݤݤݤݤلݤݤݤݤݤݤ

بـه  پتروشـیمی«  صنایـع  عالـی  »شـورای  تشـکیل   ۱342 آذر 
تصویـب هیئـت وقـت وزیـران رسـید ولـی تاسـیس شـرکت ملـی 
صنایع پتروشـیمی ایران قریب به یکسـال بعد و در هشـتم دی 
مـاه ۱343 در جریـان اصـاح یـک بنـد از بودجـه سـال مذکـور 

انجـام شـد.
بعد از امضای قرارداد کنسرسیوم نفت میان ایران و شرکت های 
بین المللی، تا پایان دهه 30 خورشیدی تولید نفت خام محور 

اصلـی فعالیت هـای شـرکت ملی نفت بود، شـکل گیـری جریان 
نو در بودجه ریزی کشور و طراحی برنامه های توسعه ای ملی، 
بـه ایجـاد فضـای تـازه ای از توسـعه در کشـور انجامیـد، بـر همین 
کـه بـا  اسـاس و در متـن یکـی از برنامـه هـای توسـعه ی بخشـی 
هـدف تبییـن ضـرورت هـای توسـعه خوزسـتان توسـط سـازمان 
برنامه تهیه شده بود به ضرورت ایجاد واحدهای پتروشیمی در 
کنار مجتمع های نفتی هم اشـاره شـده بود با این حال تا پایان 

دهه 30 اجرای چنین طرح هایی میسـر نشـد.

کود  در اواخر دهه 30 وزارت صنایع ایران طرح احداث مجتمع 
کـرد و اجـرای آن را شـرکت ملـی نفـت بر  شـیمیایی فـارس را تهیـه 

کود شـیمیایی شـیراز در نهایـت در جریان  گرفت،کارخانـه  عهـده 
کشـور فرانسـه بـه ایـران،  سـفر آقـای شـارل دوگل رئیـس جمهـور 
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مروری بر کارنامــــــــه 57 ساله
شرکت ملی صنـــایع پتروشیمی؛

در 26 مهـر مـاه 1342 بـا حضـور او و شـاه ایـران رسـما بـه بهـره 
برداری رسـید.

صنایـع  عالـی  »شـورای  تشـکیل    1342 درآذر  بعـد  مـاه  دو 
تاسـیس  ولـی  رسـید  وزیـران  هیئـت  تصویـب  بـه  پتروشـیمی« 
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی ایران قریـب بـه یکسـال بعـد و در 
هشـتم دی مـاه 1343 در جریـان اصـالح یک بند از بودجه سـال 
موجـب  پتروشـیمی به  صنایـع  ملـی  شد،شـرکت  انجـام  مذکـور 
بنـد الـف مـاده ی 5 اساسـنامه قانونـی شـرکت ملـی نفـت ایـران 
سـال  اصالحـی  ی  بودجـه  قانـون   64 ی  تبصـره  اجـرای  در  و 

شـد.  تشـکیل  سـهامی،  شـرکت  صـورت  بـه  کشـور،  کل   1343
رشـته  ی  همـه  در  فعالیـت  شـرکت،  موضـوع  شـمول  و  حـدود 
هـای صنعـت پتروشـیمی و صنایـع وابسـته بـه آن، تهیـه و تولیـد 
پتروشـیمیایی و  فـرآورده هـای  و  مـواد  انـواع  فـرآوری و سـاخت 
گازهای طبیعی  مواد شـیمیایی دیگر از نفت و مشـتقات نفتی و 
و هیدروکربورهـا و دیگـر مـواد خـام آلـی و معدنـی، تعییـن شـد. 
کـه شـرکت حـق و  در بنـد 2 مـاده 4 اساسـنامه آمـده اسـت 
کـه بـا رعایـت قانـون توسـعه ی صنایـع پتروشـیمی،  اختیـار دارد 
و  ایرانـی  شـرکت های  و  هـا  موسسـه  بـا   ،1344 تیرمـاه  مصـوب 
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کـه دارای صالحیـت فنـی و مالـی باشـند، بـرای تولیـد  خارجـی 
دیگـر  و  طبیعـی  گازهـای  از  پتروشیمی مشـتق  هـای  فـراورده 
هیدروکربورهـا و پخـش و فـروش و ترابـری و صـدور فـراورده هـای 

کنـد. یـاد شـده، مشـارکت 
در جریان نخسـتین مجمع موسـس، دکتر منوچهر اقبال به 
سـمت ریاسـت هیـات مدیـره، و آقایـان باقـر مسـتوفی، حشـمت 
الـه مینـا، هوشـنگ مهتـدی و مرتضـی رسـا اولیـن ترکیـب هیـات 
کـه از میـان  مدیـره شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی ایران بودنـد 
همیـن جمـع،  مهنـدس باقر مسـتوفی به عنوان نخسـتین مدیر 
عامـل شـرکت منصـوب و تـا زمـان وقـوع انقـالب در ایـن سـمت 

باقـی ماند.
از  عمرانـــی  برنامـــه  ســـه  قالـــب  در  صنعـــت  ایـــن  توســـعه 
کود  ســـال 1343 تـــا 1356 بـــا اجـــرای طرح هایـــی بـــرای تولیـــد 

گازهای همراه نفت و همچنین تولید  شـــیمیایی با اســـتفاده از 
گاز مایع، ســـود ســـوزآور،  گوگرد،  محصوالتی جدید نظیر دوده، 
کربنـــات و بی کربنـــات ســـدیم، پی وی ســـی و مـــواد نرم کننـــده 
پالســـتیک )DOP( بـــا هـــدف عمـــده تامیـــن نیازهـــای داخلـــی 

گرفت. شـــکل 
صنعـت  در  ایـران  تحـرک  نخسـت  دوره  هـای  تـالش 
فـارس  شـیمیایی  کـود  تاسـیس  جـز  بـه  نهایـت  پتروشـیمی در 
شـیمیایی  پتروشیمی شـاهپور)  مجتمع هـای  احـداث  بـه 
ایـران،  کربـن  پـازارگاد،  کارخانـه  پتروشـیمی آبادان،  رازی(، 
 ( نیپـون  ایـران  خـارگ،  شـیمیایی  ج،  کـر پولیـکای  کارخانـه 
پتروشیمی شـیراز،  توسـعه  ح هـای  طر و  پتروشـیمی فارابی( 
گام هـای نخسـتین  اولیـه احـداث و  بـه تهیـه طـرح  همچنیـن 

شـد. منجـر  ژاپـن  پتروشـیمی ایران  بـزرگ  مجتمـع 
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برنامه ریزی برای تاسیس بزرگترین 
پتروشیمی جهان

گازهـای همـراه،  پـس از 50 سـال فـروش نفـت خـام و سـوزاندن 
نخسـتین  افتتـاح  از  بعـد  و  شمسـی   40 دهـه  اوایـل  سـرانجام  
کـود شـیمیایی در شـیراز فـرآورده هـای آن بـه بـازار  کارخانـه ی 
داخلـی عرضـه شـد و بـه تدریـج دولـت ایـران تصمیـم بـه توسـعه 
فـرآورده  تولیـد  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  پتروشـیمی گرفت.  صنعـت 
کشـور و مصـرف داخلـی آن لـزوم بهره  هـای پتروشـیمی در داخـل 
گازهـای همـراه بـا  بـرداری بیشـتر و بهتـر از منابـع دسـترس پذیـر) 
کـه بایـد از فـن  مـواد نفتـی( دولـت وقـت بـه ایـن تصمیـم رسـید 
بازاریابـی  و  گـون  گونا هـای  فـرآورده  تولیـد  در  پیشـرفته  آوری 

شـود.  اسـتفاده  گسـترده، 
گـون،  گونا مطالعـات  و  هـا  بررسـی  در  منظـور،  ایـن  بـه 

کـه قابلیـت هـای اجرایـی، امـکان بهـره  گزارش هایـی فراهـم آمـد 
بـرداری از منابـع موجـود را مشـخص می سـاخت. برایـن اسـاس، 
از  بازاریابـی،  و  تولیـد  بـرای  بایـد  کـه  شـد  گیـری  نتیجـه  چنیـن 
کـه در ایـن زمینـه، پیشـینه  شـرکت های خارجـی اسـتفاده شـود 

دارنـد. کار  ی 
و  امریکایـی  گـون  گونا شـرکت های  بـا  نخسـت  رو،  ایـن  از 
گفتگوهای فراوانی انجام شـد. نیاز  سـپس شـرکت های اروپایی، 
کشـورهای  ایـران بـه فـن آوری پتروشـیمی و پیامدهـای آن، بـرای 
شـرکت های  از  مثبتـی  پاسـخ  رو،  ایـن  از  بـود،  روشـن  صنعتـی، 
کـه شـرکت های  آمریکایـی دریافـت نشـد و پیـش بینـی می شـد 
گویند. زیرا در غیر این  اروپایی نیز این دعوت را با سـردی، پاسـخ 
کـه بـازاری پرمصـرف، باثبـات و بـا رشـدی سـریع و  صـورت، ایـران 
قـدرت خریـدی بـاال بـه شـمار می آمـد، بـه رقیبـی سرسـخت برای 
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صنعـت پتروشـیمی اروپا، تبدیـل می شـد و بـه جـای واردات مواد 
کش ها  پالسـتیکی، رنـگ هـا،  بافتـه هـا و الیـاف، سـموم و حشـره 
و داروهـا، اروپـا بایـد شـاهد صـادرات فـرآورده هـای پتروشـیمی از 

کنـد. ایـران باشـد و خاورمیانـه را اشـباع 
جسـتجوی  در  کـه  شـده  صنعتـی  تـازه  ژاپـن  روزگار،  آن  در 
بازارهـای جدیـد و تولیـد ارزان تـر بـود، پیشـنها ایـران را بـه شـرط 
بررسـی  مـورد  ارزان،  نفـت  خریـد  مـورد  در  امتیازهایـی  گرفتـن 
گفتگـو بـا شـرکت های ژاپنـی بـرای دو شـرکت  قـرار داد.از ایـن رو، 

بـه نتیجـه رسـید. ایـران ژاپـن،  پتروشـیمی ایران نیپـون و 
نهایـی  از  ایـران  هـای  رسـانه   1355 سـال  شـهریورماه 
مجتمـع  بزرگتریـن  تاسـیس  بـرای  ژاپـن  و  ایـران  توافـق  شـدن 
مدیرعامـل  مسـتوفی«  دادند،»باقـر  خبـر  پتروشـیمی جهان 
کـرد:  اعـالم  زمینـه  همیـن  در  پتروشـیمی ایران،  شـرکت  وقـت 
مجتمـع پتروشـیمی ایران و ژاپـن عظیـم  تریـن مجتمعـی اسـت 
کـه در نـوع خـود در جهـان سـاخته خواهد شـد. سـاختمان این 
مجتمـع حـدود سـه سـال و نیـم بـه طـول مـی  انجامـد و بهـره  
آغـاز   ]1358[ شاهنشـاهی   2538 سـال  اواخـر  از  آن  از  بـرداری 

شـد. خواهـد 
پتروشـیمی ایران  صنایـع  ملـی  شـرکت  وقـت  عامـل  مدیـر 
ژاپـن 150 میلیـون دالر  و  »ایـران 150 میلیـون دالر  یـادآور شـد: 
کـرده انـد و منابـع ژاپنـی  گـذاری نقـدی  در ایـن طـرح سـرمایه  
از طریـق بانـک صـادرات و واردات، 833 میلیـون دالر و ایـران 
نیـز 660 میلیـون دالر وام مـی  پـردازد. بـا وقـوع انقـالب و سـپس 

جنـگ تحمیلـی ایـن طـرح متوقـف شـد.
کشـور  از سـال 1357 رکـود پتروشـیمی آغاز شـد، در ایـن دوره 
درگیـر بـا اعتصابات سـال های پیروزی انقالب اسـالمی، محاصره 
اقتصادی، برخوردهای سیاسی و اجتماعی و بازتاب های ناشی 
شـده  تعییـن  اهـداف  بـه  عمـال  شـرکت  و  اسـالمی بود  انقـالب  از 
خـود نرسـید. طـی دوران جنـگ تحمیلـی، عمـده فعالیت هـای 
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی، پشـتیبانی از جبهه های جنگ 
تحمیلـی و همچنیـن مراحـل طراحـی و مهندسـی و تـدارکات و 

ک و اصفهـان بـود. آماده سـازی زمیـن مجتمع هـای ارا
در ایـن دوره، صنایـع پتروشـیمی همچون دیگـر تاسیسـات 
گرفتنـد  قـرار  هوایـی  هـای  حملـه  مـورد  اغلـب  نفـت،  صنعـت 

طـرح  آن  از  پـس  و  رازی  پتروشـیمی آبادان،  مجتمـع  دو  امـا 
پتروشـیمی بندر امـام )ایـران ژاپـن( بیشـتر از سـایر مجتمع هـای 
گرفتنـد. تنها  پتروشـیمی، بارهـا در معـرض بمبـاران دشـمن قـرار 
ح توسعه پتروشیمی شیراز  فعالیت عمده در این دوره تکمیل طر
که همچنان فعالیت داشـتند  بود. در این دوره تنها واحدهایی 
کارخانـه پولیـکا،  عبـارت بودنـد از مجتمع هـای شـیراز، آبـادان و 
کربن ایران. کارخانـه  رازی، خـارک، شـیمیایی پـازارگاد، فارابـی و 

ایـــران در 2 دهـــه پایانـــی حکومـــت پهلوی 
فرصت طالیی پتروشـــیمی را از دست داد؛

فرصِت جبران مافات
در عصـر طالیـی پتروشـیمی جهان ارزش تولیـد جهانی مـواد پایه 
ی پتروشـیمی از 61 میلیـارد دالر در سـال بـه 352 میلیـارد دالردر 

سـال 1980 رسـید و ایران این فرصت ارزشـمند را از دسـت داد
دیگـران مـواد اولیـه را بـه بهـای ناچیـزی بردنـد و بـا تبدیـل 
ایـران  بـه  گـزاف  بهـای  بـه  پتروشـیمیایی،  فـراورده هـای  بـه  آن 
را  نفـت  صـادرات  از  ناشـی  درآمـد  دالر  چنـد  وهمـان  فروختنـد 

گرفتنـد  فـراورده هـا، پـس  بابـت آن 
دوم  جهـش  دیگـر  سـال  یـک  پتروشـیمی ایران  صنعـت 
 1376 سـالهای  فاصلـه  در  ایـران  می رسـاند،  پایـان  بـه  را  خـود 
تـا 1384 دروه نخسـت جهـش در صنعـت پتروشـیمی را تجربـه 
کـرد، امـا نگاهـی بـه تصویـر پـس زمینه صنعـت پتروشـیمی گویای 
اول  جهـش  آغـاز  از  پیـش  حتـی  مـا  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن 
پتروشـیمی ایران، یـک فرصـت ارزشـمند و سرنوشـت سـاز بـرای 
کـه جهـان  توسـعه را از دسـت داده بودیـم. حـاال و در شـرایطی 
امـروز بـا دنیـای نیـم قرن قبـل تفاوت هـای بنیادینـی دارد تالش 
کارکنـان صنعـت پتروشـیمی ایران برآن اسـت  کوشـش  مدیـران و 
تـا  گرانقیمـت سـالهای 1338  آن فرصـت سـوزی  از  کـه بخشـی 

کنیـم. جبـران  را    1358
صنعـت  چهـارم  گام  و  سـوم  جهـش  دوم،  جهـش  طراحـی 
کشـوری  پتروشـیمی می تواند یـک میـان بـر قابـل اطمینـان برای 
کـه نیـم قـرن قبل فرصت دو دهه ای توسـعه پتروشـیمی را  باشـد 

از دسـت داده بـود.
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ایران عصر طالیی را از دست داد
از  میـالدی(   1980-1960  (1358-1338 ی  سـاله   30 ی  دوره 
پتروشـیمی«  پتروشـیمی، »عصـر طالیـی  رشـد صنعتـی  دیـدگاه 
پایـه ی  در جهـان نامیـده می شـود، ارزش تولیـد جهانـی مـواد 
پتروشـیمی در سـال 1960، نزدیـک بـه 61 میلیـارد دالر و در سـال 
1980، نزدیـک بـه 352 میلیـارد دالر، یعنی 6 برابر افزونی داشـته 
دهـه  دو  بـا  مقـارن  کـه  دوران  همیـن  در  کـه  حالـی  در  اسـت. 
پایانـی حکومـت پهلـوی بـوده اسـت، ایـران در مقایسـه بـا دیگـر 
گام چندانی برنداشته  کشـورهای پیشـرو در صنعت پتروشیمی ، 

اسـت. 
ژاپـن، در سـال 1338  و  ایـران  پتروشـیمی در  رشـد صنعـت 
که مـواد هیدروکربـوری برای  )1960 میـالدی( آغـاز شـد، امـا ژاپـن 
ک فـراورده هـای پتروشـیمیایی نداشـت، و از درآمـد ارزی  خـورا
گاز، بـی بهـره بـود و بایـد بـرای واردات  ناشـی از صـادرات نفـت و 
پیشـرفت  می کـرد،  پرداخـت  شـایانی  ارز  هیدروکربـوری،  مـواد 

فزاینـده ای داشـته اسـت.
 در خـالل ایـن 20 سـال )1960 تـا 1980(، ارزش تولیـد فراورده 

هـای پتروشـیمی در ژاپـن بـه 28 میلیـارد دالر رسـید، امـا ایـران 
گاز(  اولیـه ی نفـت و  از دیـدگاه مـواد هیدروکربـوری )منابـع  کـه 
بـه  نزدیـک  کـه   )1358 تـا   1338( دوران  درهمیـن  بـود.  غنـی 
گاز داشـت و  160.5 میلیـارد دالر درآمـد ناشـی از صـدور نفـت و 
کارخانـه هـای پتروشـیمی خود، نیازمند  ک  بـرای هزینـه ی خـورا
نقدینگـی ارزی نبـود، ارزش تولیـد فـراورده هـای پتروشـیمیایی 

خـود را بـه یـک میلیـارد دالر رسـاند.
کـه در بهتریـن شـرایط رشـد صنعـت  گفـت  از ایـن رو، می تـوان 
کامل بود. جدول درج شده  پتروشیمی در جهان، ایران در غفلت 
در همین گزارش داده های مربوط به تولید مواد نفتی از سال 1299 
تـا 1357 را نشـان می دهـد. از آغـاز پیدایـش صنعـت پتروشـیمی در 
ایـران )1338( تـا زمـان پیـروزی انقـالب اسـالمی )1357( بـا 160.5 
گاز،  میلیـارد دالر درآمـد ارزی ناشـی از صـادرات مـواد نفـت خـام و 
روی هـم رفتـه مبلـغ 2.437 میلیـارد دالر در صنعـت پتروشـیمی، 

سـرمایه گذاری یـا تعهد پرداخت شـده اسـت. 
از این مبلغ، نزدیک به 697 میلیون دالر، صرف واحدهای 
بـه تولیـد رسـیده شـد و ظرفیـت تولیـد تـا مـرز 4.1 میلیـون تـن در 
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تـن  میلیـون   3.8 تولیـدی،  رقـم  ایـن  از  یافـت.  افزایـش  سـال، 
کمتریـن ارزش افـزوده در  کودهـای شـیمیایی بـا  در سـال آن را 
هـم  روی  می دادنـد.  پتروشیمی تشـکیل  هـای  فـراورده  تولیـد 
گسـتترش مجتمـع  رفتـه 1.74 میلیـارد دالر بـرای اجـرای طـرح 
پتروشیمی شـیراز بـا ظرفیـت 1.2 میلیـون تن در سـال، و مجتمع 
پتروشـیمی ایران- ژاپـن بـا ظرفیـت 5.3 میلیـون تـن در سـال، 

تعهـد پرداخـت شـده اسـت. 
گر به تفکیک آماری بنگریم، در شرایطی که مجموع درآمد در  ا
سال 58 سال)1299 تا 1358 خورشیدی ( نزدیک به 161.4 میلیارد 
دالر، در طول 20 سال ) 1337 تا 1357( نزدیک به 160.5 میلیارد 
که  دالر و در 5 سال آخر بیش از انقالب اسالمی ) 1352 تا 1357( 
دوره ی طالیی رشد صنعت پتروشیمی در جهان بود، نزدیک به 
گاز بوده است  144 میلیارد دالر درآمد ناشی از صدور نفت خام و 

گاز است(، ایران فقط نزدیک به  )47 میلیارد دالر مربوط به درآمد 
یک میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کرد.

مقابـل 597652  در  ازتـه  کـود  تـن  هـزار   93 آن  ی   نتیجـه 
هـزار تـن در جهـان بـود. یعنـی نزدیک بـه 0.16 درصد جهـان؛ آن 
کمتریـن ارزش افـزوده در بیـن  کـه  کودهـای ازتـه  هـم در تولیـد 
فـراورده هـای پتروشیمی داراسـت. شـگفت آنکه ایـران  از دیدگاه 
گازی،  کشـور و از دیـدگاه منابع  اندوختـه هـای نفتـی، چهارمیـن 
که از دیـدگاه تبدیل این  کشـور جهـان اسـت. در صورتی  دومیـن 
کـه ارزش افزوده ی  مـواد اولیـه بـه فـراورده هـای پتروشـیمیایی ) 
آن 10 تـا 15 برابـر اسـت( هیـچ جایگاهی در جهان نداشـته اسـت. 
کودهـای ازتـه نیـز تـا سـال 1357) 1978 میـالدی(  از نظـر تولیـد 
کننـده در جهـان، از آن  کشـور تولیـد  آخریـن رتبـه در میـان 19 

ایـران بـوده اسـت
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صنعت پتروشیمی هند
صنعت مواد شیمیایی تخصصی
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جهان پتروشیمی

شـــرکت های  تدریجـــی  صـــورت  بـــه 
تولیدکننـــده مـــواد شـــیمیایی تخصصی 
به جـــای تمرکز ســـنتی مزیـــت هزینه ای 
بـــر روی ســـایر جنبـــه  گرفتنـــد  تصمیـــم 
کنند.  هـــای تولیـــد مزیت نســـبی تمرکـــز 
از آن زمـــان بـــه بعد این شـــرکت ها نتایج 
کارایـــی  زمینـــه  در  را  ای  العـــاده  فـــوق 
فنـــاوری ها، توانایی ایجاد برند و شـــبکه 
کارایی  توزیـــع، توســـعه مقیاس و ایجـــاد 

هـــای عملیاتـــی بـــه دســـت آوردند. 
شـــده  باعـــث  تحـــول  و  تغییـــر  ایـــن 
که آنها اعتمـــاد مشـــتریان خود را  اســـت 
کننـــد و جایـــگاه آنهـــا را در زنجیره  جلـــب 

تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی هند انتخاب هوشمندانه ای برای سرمایه گذاری در مواد شیمیایی تخصصی و خاص داشته اند. 
در ابتدا تولیدکنندگان مواد شیمیایی تخصصی به نوعی برای مشتریان خود مزیت ویژه ایجاد می کردند، زیرا با پایین ترین قیمت 

ممکن محصوالت خود را در اختیار آنان قرار می دادند.

ارزش بـــه »تولیدکننـــدگان مشـــتری مـــدار مـــواد شـــیمیایی« تغییـــر دهـــد.
که صنعت مواد شـــیمیایی تخصصی هنـــد از 40 میلیارد دالر آمرکیا  انتظـــار می رود 
در ســـال مالی 2020 به حدود 60 میلیارد دالر آمریکا در ســـال 2023 برســـد، یعنی رشد 
کـــه در این صورت از نرخ رشـــد  متوســـط ســـاالنه آن در حـــدود 13 درصد خواهـــد بود 

گرفت. متوســـط جهانی یعنی حـــدود 5 درصد پیشـــی خواهد 

چنین نتیجه ای را می توان به موارد زیر مربوط دانست:
کشور، 1.در دسترس بودن مواد واسطه ای پتروشیمی در داخل 

ج ســـرمایه ای بـــه منظـــور توســـعه پورتفـــوی ارزش افـــزوده/  2. افزایـــش مخـــار
معکـــوس، ادغـــام  و  منتخـــب  محصـــوالت 

بـــه  بـــرای ورود  بـــر روی تحقیـــق و توســـعه  ج ســـرمایه گذاری  افزایـــش مخـــار  .3
جدیـــد. آالت  ماشـــین  و  جدیـــد  محصـــوالت 

 AIL,( شـــرکت های ای. آی. ال، ان. اف.آی. ال، آلکیـــل آمینـــز و باالجـــی آمینـــز
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کنندگان قابل اعتمـــاد به ویژه در  عرضـــه 
زمینـــه تولید محصـــوالت داروئـــی و مواد 

کشـــاورزی تبدیل شوند. شـــیمیایی 
کننده های  ک  محصوالتی مانند پـــا
محصـــوالت  و  روغـــن  و  رنـــگ  ســـطوح، 
که  بادوام مصرفـــی حوزه هایی هســـتند 
کارایی عملیاتی عوامل  در آنهـــا مقیاس و 
اصلـــی موفقیـــت هســـتند. شـــرکت های 
تولیـــدی در ایـــن حـــوزه ها به شـــدت در 
حال ادغـــام با یکدیگر و توســـعه ظرفیت 
هســـتند.  زمـــان  طـــول  در  خـــود  هـــای 
و  اف.  آر.  اس.  ماننـــد  شـــرکت هایی 
 SRF and Galaxy(ســـورفکنت گلکســـی 
Surfactants( ظرفیـــت هـــای تولید خود 

AartiIndustrie :منبع

NFIL, Alkyl Amines and Balaji Amines( توســـعه قابل توجهی در زمینه توانمندی 
هـــا و قابلیـــت هـــای مربـــوط بـــه نـــوآوری و تولید مـــواد اولیـــه ضـــروری یـــا فرآیندهای 
کـــه ایـــن شـــرکت ها تبدیل به  تولیـــدی نشـــان داده انـــد. ایـــن امر باعث شـــده اســـت 

نمودار 1- نرخ رشد متوسط ساالنه مواد شیمیایی تخصصی به تفکیک منطقه در دوره 
زمانی بین سال های 2018 تا 2023
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را همزمـــان با رشـــد بـــازار نهایـــی مصـــرف افزایـــش داده اند.
 )NFIL( و ان. اف.آی. ال )AIL( شـــرکت های ای. آی. ال
کـــه بـــر  کـــرده اســـت  بـــا مشـــتریان خـــود قراردادهایـــی را امضـــا 
اســـاس آن مشـــتریان این شـــرکت ها نه تنها فنـــاوری های خود 
ک می گذارند بلکـــه در پـــروژه هـــای آنها نیز  را بـــا آنهـــا بـــه اشـــترا

می کننـــد. ســـرمایه گذاری 
آینـــده  ایـــن شـــرکت ها در  کـــه  بـــاور هســـتیم  ایـــن  بـــر  مـــا 
کرد. همه  قراردادهـــای بیشـــتری از این دســـت امضا خواهنـــد 
کمک  ایـــن شـــرکت ها ادغام معکـــوس دارنـــد و این امر بـــه آنها 
کنـــد. افزایش ســـهم  می کنـــد تـــا ســـود خـــود را در آینـــده حفظ 
ایـــن شـــرکت ها  تولیـــدی  ترکیـــب  در  اختصاصـــی  محصـــوالت 

که ســـهم ســـود آنهـــا افزایـــش یابد.  باعـــث می شـــود 

اهمیت محصـــوالت واســـطه ای پتروشـــیمی در 
موفقیـــت صنعت مـــواد شـــیمیایی تخصصی

محصـــوالت واســـطه ای پتروشیمی ســـنگ بنـــای تولیـــد مـــواد 
بـــه واردات  بـــه شـــدت  شـــیمیایی تخصصـــی هســـتند. هنـــد 
محصوالت واســـطه ای پتروشیمی وابســـته اســـت )جـــدول 1(.
ایـن اسـت  از ویژگـی هـای مـواد شـیمیایی تخصصـی  یکـی 
ذخیـره  و  واردات  می شـوند.  تولیـد  انـدک  بسـیار  حجـم  در  کـه 
کمـی از مـواد اولیـه می توانـد منجبـر بـه غیـر رقابتـی  سـازی حجـم 
شـدن آنهـا بشـود مگـر اینکـه از حـق انحصـاری اختـراع برخـوردار 
محصـوالت  بـودن  دسـترس  در  میـزان  بنابرایـن،  باشـند. 
رشـد  مهمـی در  عامـل  کشـور  داخـل  در  ای  پتروشیمی واسـطه 
تولید مواد شـیمیایی تخصصی در صنعت پایین دسـتی اسـت.

201420152016201720182019محصوالت شیمیایی

C4 21.43913.01015.82520.05048.70244.558رافینیت

)9.443()9.216()10.608()10.903()12.161()17.577(دی اتیلن گالیکول

439.528465.271584.195503.791668.473562.496اتیلن دی کلراید )به تفکیک محصول(

)PAN( 31.75213.71639.35550.02592.571118.306فتالیک آندرائید
303.041317.887358.872344.424484.390457.532منومر وینیل کلراید )VCM( )به تفکیک محصول(

76295256161240251نایلون صنعتی نخ/سیم تایر
)4.619()6.259()7.816()5.719()10.381()14.728(فیبر استیپل پلی پروپیلین

1.228.5211.590.1661.667.8621.624.8331.773.8261.975.718متانول
657.459705.895784.396834.895872.295919.477اسید استیک

211.954198.107241.928278.174283.822227.084فنول و نمک های آن
113.548138.273163.991143.261182.447178.154اتیل وینیل استات

48.85450.23956.25457.46462.68870.047کل الستیک های مصنوعی
753.692930.3241.039.3431.173.533929.015342.131مونو اتیلن گالیکول

978.0681.044.522523.865152.713309.172407.334اسید ترفتالیک خالص
22.98032.27644.57751.89558.36066.420کاپروالکتوم

)DMT( 1.7852.0942.2151.7602.2561.554دی متیل ترفتاالت

Department of commerce :منبع

جدول 1- خالص واردات محصوالت واسطه ای پتروشیمی به هند )به 1000 کیلوگرم(
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کثر محصوالت واســـطه ای پتروشـــیمی از ترکیب مشتقات  ا
اتیلـــن و پروپیلن ســـاخته می شـــوند. به طـــور تاریخـــی اتیلن و 
پروپیلـــن به دلیل تقاضای بســـیار زیاد در بـــازار داخلی و فقدان 
زیرســـاخت هـــای پشـــتیبانی بـــرای ســـاختن انـــواع پلیمرهـــا و 
پالســـتیک ها مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد، به خصـــوص در 

مـــورد اتیلن و مشـــتقات آن.
بنابرایـــن رشـــد ظرفیـــت مـــواد واســـطه ای پتروشـــیمی به 
دلیـــل محدودیت دسترســـی بـــه اتیلـــن و پروپیلن خیلـــی زیاد 

اســـت. نبوده 

افزایـــش تقاضـــا برای محصوالت واســـطه ای پتروشـــیمی از 
کنندگان مواد شیمیایی تخصصی نتیجه هدایت  ســـوی تولید 
اتیلن و پروپیلن به ســـمت تولید محصوالت شیمیایی واسطه 
کنندگان محصـــوالت پتروشیمی باالدســـتی  ای اســـت. عرضـــه 
محصـــوالت  تولیدکننـــدگان  و  نفـــت  هـــای  پاالیشـــگاه  ماننـــد 
که در آنهـــا اتیلن،  کـــرده اند  پتروشـــیمی پروژه هایـــی را معرفـــی 
پروپیلـــن یـــا مشـــتقات آنهـــا به عنـــوان مـــواد اولیه بـــرای تولید 
محصـــوالت نهایی مورد اســـتفاده قـــرار می گیرند )جـــدول 2(.

زمان بهره بردرایمحل پروژهمحصوالت / پروژهمجری پروژه

ADNOC, Adani, BASF and Borealis)PDH( واحد هیدروژن زدایی پروپانMundra2024

Indian Oil Corporation Limited و )PX( مجتمع ادغام شده پارازایلین
)PTA( اسید ترفتالیک خالصParadip2024

BASF India Ltdدو برابر کردن ظرفیت تولید پلیمرDahej2021

 Mangalore Refinery and Petrochemicals
Ltd

 ،MTPA 18 توسعه پاالیشگاه به
تمرکز بر روی تولید محصوالت 

پتروشیمی مانند اتیلن، پروپیلن 
و بوتان

Mangaloreمشخص نیست

Chennai Petroleum Corporation Limited
راه اندازی پاالیشگاه و مجتمع 
پتروشیمی در حوزه کاوری؛ این 

مجتمع پاالیشگاهی شامل واحد 
پلی پروپیلن است.

Nagapattinamمشخص نیست

Brahmaputra Cracker and Polymer Limited بوتن -1 و مرحله دوم هیدروژن
مشخص نیستLepetkataزدایی از بنزین پیرولیز

Hindustan Petroleum Corporation Ltd پروژه پاالیشگاهی- پتروشیمیایی
Barmer2022گرین فیلد

Bharat Petroleum Corporation Ltd
احداث کارخانه محصوالت 

پتروشیمی تخصصی برای تولید 
اسید آکریلیک، اوکسو الکل ها، 

پلی اولز و آرکیالت ها

Kochi2024

Deepak Nitriteالکل ایزوپروپیلDahej2021
 Gujarat Narmada Valley Fertilisers and

Chemicalsاسید استیکVadodaraمشخص نیست

Company HSIE Research :منبع

جدول 2- پروژه های پیش رو که عرضه محصوالت واسطه ای پتروشیمی را تسهیل می کنند
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 بسیاری از اقتصاددانان درآمد های ناشی از منابع زیر زمینی را 
کرد فوری درآمد  که با خرج  مصیبت می خوانند. آنان معتقدند 
های ارزی ناشی از این منابع، اقتصاد دچار مشکالت عدیده ای 
خواهد شد. آیا این منابع نمی توانند رفاه شهروندان را افزایش 
گروهی دیگر از اقتصاددانان این درآمدها را  دهند؟ از سوی دیگر 
که در صورتخرجکرد درست موجبات توسعه  موهبتی می دانند 
کشور رافراهم می کنند. در این یادداشت به صورت  و پیشرفت 

خواهیم  گذری  و  پرداخته  دوگروه  نظراین  تبیین  به  اجمالی 
داشت بر اقتصاد مبتال به »بیماری هلندی« ایران.

نعمت یا مصیبت؟
از  که درآمد های ارزی ناشی  از محققان نشان داده اند  برخی 
گذاشته  کشور ها آثار مثبتی به جای  منابع زیر زمینی در بسیار از 
صالحی  پسران،  بین  مشترکی  کار  در  مثال  عنوان  به  است. 

یخی:  یخی: پاسخ به یک پرسش تار پاسخ به یک پرسش تار

نفت مصیبت نفت مصیبت 
است یا نعمت؟است یا نعمت؟

مقاالت
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چـــرا نبایـــد با یک شـــوک نفتـــی مثبت در قیمت نفـــت، این درآمد هـــای بدون زحمت را بـــی دغدغه در اقتصـــاد خرج کرد؟ 
که از بیـــکاری رنج می بـــرد، تولید درآن پایین اســـت و  آیـــا مصـــرف درآمد هـــای ارزی برای اقتصـــاد مفید نیســـت؟ اقتصادی 
درآمد ســـرانه نســـبت به کشـــور های پیشـــرفته ناچیز اســـت چرا نمی تواند از افزایـــش درآمد های ارزی خویـــش بهره بگیرد 

کار غلط اســـت؟ کجای این  کند؟  و رنـــگ و رخســـار اقتصاد خود را دگرگـــون 

که  است  شده  داده  نشان  واقعیت  این  محدث،  و  اصفهانی 
وجود نفت در اقتصاد ایران باعث شده تا درآمد سرانه ایرانیان 
دید  باشد.از  جهانی  متوسط  از  بیشتر  مدت  بلند  ای  دوره  در 
گروه درآمد های باد آورده ارزی ناشی از منابع زیر زمینی نه  این 

که نعمت بوده است.  مصیبت 
که خرجکرد درآمدهای  گروه دیگری بر این باورند  در مقابل 
مصیبت  و  بال  جز  چیزی  خدادای  منبع  یک  فروش  از  حاصل 

این  که  معتقدند  گروه  این  داشت.  نخواهد  اقتصاد  یک  برای 
"بیماری  نام  به  بیماری  دچار  را  اقتصاد  بادآورده  درآمدهای 

هلندی" می کند. 
 1960 دهه  در  هلند  اقتصادی  افول  از  اصطالح  این  ریشه 
عظیم  منابع   1959 سال  در  که  این  از  پس  می شود؛  منبعث 
کشف شد. این واژه برای اولین بار  گاز طبیعی دردریای شمال 
گرفت  کونومیست مورد استفاده قرار  ا در سال 1977 در مجله 
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گاز  کتشاف منابع  کاهش سهم بخش تولید درهلند پس از ا تا 
کرات در ادبیات اقتصادی مورد  را توضیح دهد و پس از آن به 

گرفت.  استفاده قرار 
کتشاف منابع عظیم نفتی هلند را  که ا قصه از زمانی آغاز شد 
گاز طبیعی دنیا تبدیل کرد. اما  به یکی از بزرگترین صادرکنندگان 
کاهش شدید تقاضای خارجی  در سوی دیگر صنایع تولیدی با 
پول  ارزش  افزایش  که  چرا  شدند،  مواجه  خود  کاالهای  برای 
گاز باعث شده بود  هلندی در اثر مازاد تجاری حاصل از صادرات 
کاالهای تولید هلند جذابیت خود را در بازارهای بین المللی  که 

از دست بدهند. 
دهه  آغاز  با  و  نپایید  چندان  درهلند  وضعیتی  چنین  اما 
کاالهای تولیدی به سطوح قبلی خود  که صادرات  1970 زمانی 
نیستند  کم  اما  بربست.  رخت  هلند  از  بیماری  این  بازگشت، 
صعب  بیماری  این  با  دراز  سالیان  که  ایران  مانند  کشورهایی 

کرده اند.  العالج دست و پنجه نرم 
از نقطه نظراقتصادی بیماری هلندی به تاثیر درآمد سرشار 
بخش های  سایر  روی  بر  طبیعی  منبع  یک  فروش  از  حاصل 
هلندی  بیماری  دیگر،  عبارت  به  دارد.  اشاره  اقتصادی 
که به بررسی رابطه معکوس افزایش بهره برداری  مفهومی است 

کشور می پردازد. از منابع طبیعی و افول بخش تولیدی در 
 البته باید توجه داشت که چنین اثری در کشورهای در حال 
کشاورزی مشاهده می شود. مطالعه  توسعه بعضا بر روی بخش 
پویایی های تورم در اقتصاد مبتال به بیماری هلندی ایران در 
درآمدهای  که  است  این  از  کی  حا نگارنده  تالیف  به  ای  مقاله 
سرشار نفتی در طول زمان باعث کاهش قابل توجه اندازه بخش 
بخش  اندازه  در  چشمگیر  افزایش  و  ایران  دراقتصاد  کشاورزی 
که بخش تولید پس از یک دوره  خدمات شده است در حالی 

گذاشته است.  کوتاه افول مجددا رو به افزایش 
دلیل چنین تغییراتی را می توان در تاثیرات بیماری هلندی 
کوردن  که  کرد. آن چنانی  کالن اقتصادی جستجو  بر متغیرهای 
کلی دو پیامد مهم در اقتصاد  معتقد است این بیماری به طور 

برجای می گذارد: 
افزایش  که در پی  اثر جابجایی منابع: مبرهن است   .1

کار نیز در  درآمدهای نفتی میزان دستمزد پرداختی به نیروی 
این بخش افزایش می یابد و جذابیت دستمزد باالتر عوامل تولید 

متحرک را از سایر بخش ها به بخش منابع طبیعی می کشاند. 
ازرونق  ای  دوره  جدید  منابع  کتشاف  ا ج:  مخار اثر   .2
که این رونق درآمد واقعی  اقتصادی را با خود به همراه می آورد 
خرجکرد  افزایش  به  منجر  و  داده  افزایش  را  اقتصادی  عوامل 
که این امر نیز به نوبه خود  مخصوصا در بخش خدمات می شود 

افزایش قیمت خدمات را به همراه خواهد داشت. 
که اثر جابجایی  که نتیجه بگیریم  بنابراین پر بیراه نیست 
اثر  و  کشاورزی  بخش  اندازه  کاهش  به  منجر  ایران  در  منابع 
اندازه بخش خدمات در اقتصاد  افزایش  کاهش  ج باعث  مخار

ایران شده است.

حق با کیست؟
آیا  هستند؟  ناسازگار  هم  با  مصیبت  و  نعمت  نگاه  دو  این  آیا 
درآمدهای  در  مثبت  شوک  خطرات  که  اقتصاددانانی  کثریت  ا
گوشزد می کنند، توجهی به افزایش رفاه و  ارزی ناشی از منابع را 

درآمد سرانه شهروندان نمی کنند؟
که در اقتصاد مصرف   به هر رو درآمد های نفتی به هر طریق 
شود به معنای افزایش درآمد های ارزی خواهد بود و نمی توان 
که بدون نفت، چه بسا سرنوشت ما  کرد  از این مطلب غفلت 
کشورهای توسعه نیافته  ایرانیان می توانست مانند بسیاری از 
منطقه باشد و آن چه حاصل شده است بی شک به واسطه اثر 

مثبت درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت بوده است. 
زیر  منابع  بودن  شکل  هر  به  که  معناست  بدان  گزاره  این 
که بر این  کسانی  زمینی بهتر از نبودن آن است. البته هستند 
گر درآمدهای نفتی وجود نداشت، این امکان وجود  که ا باورند 
که با افزایش بهره وری، اقتصاد ایران به سامان شود و راه  داشت 
گمان  کشورهایی چون مالزی و ترکیه را ادامه دهد اما این تنها 
گزینه عکس آن محقق می شد  گر  که ا و سناریوی مطلوبی است 

سقوط ایران به قهقرای توسعه نیافتگی بعید نبود. 
که نفت خدادای برای ما  گفت  پس شاید به جرات بتوان 
ایرانیان راه میانه و تضمین شده ای را به تصویر کشیده است 
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ج نهیم، همین حاال هم قابلیت تبدیل شدن  گر مدیریت آن را ار که ا
به کشتی نجات را دارد. آری نفت علیرغم تمام مصیبت هایی که برای 
که بی مشقت بسیار رفاه ما را  ما داشته است، در نهایت نعمتی بوده 

در طول زمان در حد میانه جهانیان نگه داشته است. 
در حقیقت تمام بحث کسانی که سخن از مصیبت منابع می زنند 
انکار  را  از نفت  ارزی ناشی  اثر مثبت درآمد های  که این  نه آن است 
که چگونه می توان این اثر مثبت را  کنند، بل دغدغه ایشان آن است 
کرد و از آن در مسیر توسعه  گسترش داد و حداقل انتظارات را برآورده 

بهره برد.
که سخن از مصیبت منابع می زنند، از نعمت آن غافل   آنان هم 

گار نیستند بلکه بیشتر سعی در تکمیل  که لزوما متضاد و ناساز نیستند و این دو تحلیل در دوسطح متفاوت مطرح می شوند 
کجا آباد رهنمون می شود و دلخوش  یکدیگر دارند. چه غفلت از مضرات خرجکرد این درآمدهای بادآورده اقتصاد را به نا 
گام نهادن در مسیر توسعه بدون نفت دچار مشکل  کشور را از  بودن به وجود چنین منبعی به عنوان یگانه راه توسعه نیز 

می کند. 
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منابع انسانی

کارفرمایان و مدیران  صنعت پتروشیمی از نظر استخدام نیروی انسانی روی یک تیغ دو لبه حرکت می کند. از یک سو، 
اجرایی باید به این موضوع فکر کنند که چگونه محیط کار خود را با توجه به تغییرات جمعیتی حفظ کنند. از سوی دیگر، 
آنها باید مدل های سازمانی و نخبگی موجود خود را تعدیل کنند )یا در حالت نهایی تغییر دهند( تا بتوانند توانمندی 
کنون اهمیتی  کارشان تا کسب و  که به طور سنتی برای  کنند، توانمندی هایی  کار خود اضافه  های جدید را به محیط 

نداشته یا عاملی برای موفقیت محسوب نمی شده است.

چگونه نخبگان را جذب 
صنعت پتروشیمی کنیم؟
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کننـد؟ موفقیـت احتمـاال بایـد بـه  کجـا بایـد شـروع  بنابرایـن از 
دلیـل وجـود برخـی توانمندی های خاص افراد اسـت در داخل 
کـه با مدیریت سـازمان با حضـور افراد  کسـی  سـازمان اسـت. هـر 
بـا ایـن موضـوع آشـنا اسـت، زیـرا  نخبـه آشـنایی داشـته باشـد 
که در  اسـتخدام ایـن افـراد نتیجـه فرآیندهای استخدامی اسـت 
بخـش منابـع انسـانی بـرای سـال های طوالنـی انجـام شـده اند 

گرچـه درجـه موفقیـت آنهـا متفـاوت اسـت(. )ا
گرچـه، در مـورد صنعـت پتروشـیمی جهانی ایـن توانمندی  ا
گیرند،  هـای خـاص بایـد بـا ظرافت بسـیار باال مـورد ارزیابی قـرار 

کنـون چندان مـورد توجه نبوده اسـت. کـه تا موضوعـی 

توانمندی اول: استعدادهای نسل آینده
مـدل  یـک  از  معمـوال  پتروشـیمی جهانی  صنعـت 
شـرکت ها  آن  در  کـه  می کنـد،  اسـتفاده  سـنتی  اسـتعدادیابی 
غ التحصیـالن دانشـگاه هـای خـاص را اسـتخدام می کننـد  فـار
اولویـت  در  شـیمی را  مهندسـی  مـدرک  دارای  دانشـجویان  و 

می دهنـد. قـرار  اسـتخدامی خود 
در  شـدند  اسـتخدام  اینکـه  از  بعـد  التحصیـالن  غ  فـار ایـن 
داخـل سـازمان مهـارت هـای الزم را یـاد می گیرنـد و توانمنـدی 
نیازهـای  کـه  زمانـی  فقـط  می کننـد.  کسـب  را  خـاص  هـای 
کـه از ایـن مـدل  دیگـری در سـازمان وجـود دارد ممکـن اسـت 
کننـد و به سـراغ اسـتخدام افـرادی با توانایی  اسـتخدامی عدول 
در  کـه  دانشـجویانی  تعـداد   1 نمـودار  برونـد.  متوسـط  هـای 
کـرده انـد را بـا  رشـته هـای مرتبـط بـا صنایـع تولیـدی ثبـت نـام 
کـرده انـد  کـه در رشـته هـای غیرمرتبـط ثبـت نـام  دانشـجویانی 

می کنـد. مقایسـه  را 

بخش های  وتوسعه  تشخیص  دوم:  توانمندی 
حیاتی برای نیروی کار

همـه اسـتعدادها مسـاوی آفریـده نشـده اند و بـه همیـن دلیـل 
کرد. برخی از اسـتعدادها  نبایـد بـا همـه آنهـا به یکشـیوه برخـورد 
که به  بـه شـکل دانـش، مهـارت یـا توانایـی های خـاص هسـتند 
ممکـن  دیگـر  اسـتعداد  یـک  نیسـتند.  جایگزینـی  قابـل  راحتـی 

کـه ارزش دارایـی هـای یـک شـرکت به شـدت  اسـت باعـث شـود 
بـاال رود. 

یـک  بـرای  را  واقعـی  اسـتعداد  یـک  بخواهیـم  گـر  ا گرچـه  ا
کـه بـه طـور همزمـان هـر  کنیـم، اسـتعدادی اسـت  شـرکت پیـدا 
گـی ها را داشـته باشـد. اینجـا همان بخش حیاتی  دوی ایـن ویژ

کنیـد(. کار سـازمان اسـت ) بـه نمـودار 2 نـگاه  بـرای نیـروی 
اهـداف  شناسـایی  بـه  کار  نیـروی  حیاتـی  بخـش  فهـم 
نیروهـای  بتوانـد  تـا  می کنـد  کمـک  صنعـت  در  سـرمایه گذاری 
انسـانی بسـیار مهمی کـه در سـازمان مـورد نیـاز اسـت را جـذب 
صنعـت  کـه  آنجایـی  از  کنـد.  حفـظ  و  دهـد  توسـعه  کنـد، 
در  مهـم  بسـیار  تغییـرات  ایجـاد  حـال  در  پتروشـیمی جهانی 
سـطح مدل تجاری خود اسـت، فهم و سـرمایه گذاری در بخش 

اسـت.  ضـروری  بسـیار  کار  نیـروی  بـرای  حیاتـی 
کار سـرمایه گذاری  بخش هـای نوظهـور حیاتـی بـرای نیـروی 
که این بخش هـا به طور  بسـیار باالیـی نیـاز دارنـد. ممکن اسـت 
سـنتی حیاتـی محسـوب نشـوند )بـرای مثـال، تامیـن مالـی در 
کاالهای متمایز(. این مسـایل ممکن اسـت  مدل های تجاری 

جـزء اولویـت هـای جاری مدیـران اجرایی نباشـد.
ها،  سازی  اولویت  و  کار  نیروی  تحلیل  بهبود  با  گرچه،  ا
بخش های  سمت  به  می تواند  مناسب  های  سرمایه گذاری 
که تمایز مهمی بین موفقیت  کاری هدایت شود  حیاتی نیروی 

کار جدید ایجاد می کند. کسب و  و عدم موفقیت در محیط 
پتروشـیمی جهانی  صنعـت  در  تجـاری  هـای  مـدل  در 

می شـوند: یافـت  زیـر  اسـتعدادیابی  بخش هـای 

توانمندی سوم: توسعه سریع سازمان
پتروشـیمی جهانی  شـرکت های  المللـی  بیـن  جدیـد  محیـط  در 
کـه از مـدل هـای  احتمـاال بایـد برنامـه هـای سـازمانی خـود را 
جدیـد تجـاری پیـروی می کننـد، توسـعه دهنـد. شـرکت ها بایـد 
که سـازمان های خود را به سـرعت مجددا طراحی  قادر باشـند 
گسـترش دهنـد، توانمنـدی  کننـد، فرصـت هـای شـغلی خـود را 
انجـام  را  کار  نیـروی  گـذار  کننـد و مرحلـه  را تعییـن  هـای خـود 
خوبـی  هـای  مهـارت  کـه  افـرادی  کـه  کننـد  تضمیـن  تـا  دهنـد 
کـه بیشـترین نیـاز به آنها  گرفتـه شـوند  کار  دارنـد در مشـاغلی بـه 
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وجـود دارد.
قـادر  بایـد  همچنیـن  شـرکت ها  ایـن 
کـه هـم نقـش هـای جدیـد را بـه  باشـند 
حـال  در  افـراد  و  دهنـد  پوشـش  خوبـی 
گـذار را از نقـش هـای قبلـی بردارنـد. ایـن 
توانمنـدی  یـک  تقویـت  نیازمنـد  اقـدام 
کارکنـان و انحـالل  جدیـد بـرای طراحـی، 
تطابـق  کـه  حالـی  در  اسـت  سـازمان 
کارمنـدان را  قانونـی یـا مقـررات و اخـالق 

می گیرنـد.  نظـر  در  نیـز 
کار ساده ای نیست، به ویژه  این امر 
متمادی  های  دهه  برای  که  صنعتی  در 
به مدل های سنتی عملیاتی و سازمانی 
این  ایجاد  گرچه  ا است.  بوده  وابسته 
توانمندی ها و همکاری با منابع انسانی 
انعطاف  سازمانی  توسعه  استخراج  برای 

الزم را به همراه خواهد داشت. 
پتروشیمی جهانی  شرکت های 
همچنین نیازمند تفکر در این مورد هستند 
که چگونه به نحوی دیگر نقش های مورد 
به  نگاهی  که  حالی  در  کنند،  پر  را  نظر 

انعطاف پذیری نیز خواهند داشت. 

نمودار 1- مقایسه دانشجویانی که در رشته های مرتبط با صنایع تولیدی و رشته های 
غیر مرتبط ثبت نام کرده اند به تفکیک کشور مبدا

نمودار 2- ماتریس اولویت بندی بخش حیاتی برای نیروی کار

نمودار 3- بخش های 
استعدادیابی در صنعت 

پتروشیمی جهانی

 Deloitte Touche منبـع: 
 Tohmatsu Limited Global
 Manufacturing Industry group
 analysis of data from World
 Education Services, accessed

.in September 2015
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تاثیر شیوع ویروس کووید-19 
و گسترش رکود اقتصادی بر 

ذخیره سرمایه بخش انرژی

سرمایه گذاری
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محدودیـــت هـــای مربوط بـــه نقدینگی، 
بـــه ویژه در مورد پـــروژه های بلندمدت یا 
ســـرمایه بر نیز تبدیـــل به یکی از ریســـک 
های پایدار بـــرای ســـرمایه گذاری خواهد 

. شد
تمرکز بر روی ارزش و تحویل ســـریع، 
محیط زیســـتی،  منافـــع  همچنیـــن  و 
می توانـــد نقطـــه آغـــازی بـــرای اســـتفاده 
ک تر باشـــد،  از برخـــی فنـــاوری هـــای پـــا
بـــه خصـــوص بـــرای تولیـــد بـــرق چـــوون 
اســـتفاده از پنل هـــای خورشـــیدی و باد 
گزینـــه هـــا در  نـــه تنهـــا جـــزء ارزان تریـــن 
میان نســـل جوان هســـتند بلکـــه چرخه 
کوتاهی نیز  هـــای ســـرمایه گذاری نســـبتا 

دارند.
نظـــر  از  ســـرمایه گذاری  نـــوع  ایـــن 
گـــذاران مالی نیز معقـــول به نظر  ســـرمایه 
که توس  می رســـد: یک مطالعه مشـــترک 

کالج لنـــدن و آژانس بین المللی  امپریـــال 
انرژی انجام شـــده است نشـــان می دهد 
بـــرق  تولیدکننـــده  شـــرکت های  کـــه 
تجدیدپذیر در اقتصادهای پیشـــرفته در 
مقایســـه با شـــرکت های تولیدکننده برق 
گذشـــته  از منابـــع فســـیلی در طول دهه 
بیشـــترین ســـود را در بیـــن ســـهامداران 
کـــرده انـــد و در مقابل بحران  خـــود توزیع 
کرده  ســـال 2020 نیز خیلی بهتر مقاومت 

ند. ا
ســـالی   2020 ســـال  وجـــود  ایـــن  بـــا 
گـــذاران با  گفت ســـرمایه  کـــه بتوان  نبود 
اشـــتیاق فراوان بر روی تولید انرژی های 
کرده انـــد. به تدریج  ک ســـرمایه گذاری  پا
بـــارز  ویژگـــی  تجدیدپذیـــر  هـــای  انـــرژی 
خود یعنی ایجاد ســـود بســـیار باال، ارزش 
بازاری یا حتی قـــدرت نقدینگی خود را از 

داد. خواهند  دســـت 

در  ســـرمایه گذاری  هـــای  فرصـــت 
ک و  منابـــع جدیـــد تولید انـــرژی هـــای پا
گـــذاران نهادی  کم هزینه، برای ســـرمایه 
هنـــوز هـــم در اروپـــا و آمریـــکای شـــمالی 
گرچه ســـرمایه گذاری  متمرکـــز شـــده اند. ا
ها در زغال ســـنگ در بســـیاری از قسمت 
کـــم شـــده اســـت،  هـــای جهـــان بســـیار 
امـــا تعـــداد پروژه هـــای تصویب شـــده راه 
کارخانه های جدیـــد تولید زغال  انـــدازی 
کثرا  ســـنگ در فصل اول ســـال 2020 )که ا
در چیـــن قـــرار دارنـــد( دو برابـــر نرخی بود 
که در ســـال 2019 دیه شـــده بـــود، ضمن 
اینکـــه پروژه های بســـیار بیشـــتری نیز در 
مســـیر تصویـــب و راه انـــدازی قـــرار دارند. 
ســـرعت تغییرات در بخـــش برق این 
گذار  بخـــش را تبدیـــل به پیشـــران دوران 
کـــرده اســـت، امـــا ایـــن بخـــش به  انـــرژی 
انـــرژی  سیســـتم  کل  نماینـــده  تنهایـــی 
نیســـت- ســـهم بـــرق در مصـــرف نهایـــی 

انـــرژی تنهـــا حـــدود 20 درصد اســـت. 
همزمـــان بـــا افزایـــش نقـــش بخـــش 
کربن، ســـرمایه گذاری در  کم-  تولیـــد برق 
کارایی  گســـترده تر انـــرژی شـــامل  بخش 

های  انتخاب  و  مالی  ثبات  به  شدت  به  کنونی  بحران  از  رفت  برون  های  راه 
کوچک اقتصادی و دولت های میزبان آنها دارد. البته این  استراتژیک بنگاه های 
که برخی از بازیگران دولتی به منظور توسعه اقتصادی از اهرم  ریسک وجود دارد 
که باعث افزایش استفاده از زغال سنگ و تولید بیشتر  کنند،  های آشنا استفاده 

آالینده ها خواهد شد. 
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نمودار 1- تغییرات مربوط به ذخیره سرمایه بخش انرژی در سال های 2019 و 2020 به عنوان بخشی از کل ذخیره در سال های مذکور

IEAمنبع:

کربـــن برای  کـــم  انـــرژی و ســـوخت هـــای 
تولیـــد برق صنعتی و مســـیرهای طوالنی 
کاهش میـــزان تولید  حمل و نقـــل، برای 
آالینـــده هـــا در سیســـتم انـــرژی بـــه طـــور 

کلی بســـیار مهم اســـت.
کار  کـــه از  بحـــران باعث شـــده اســـت 
کارخانه هـــا و تجهیزات  افتادگـــی برخـــی 
قدیمی تســـریع شـــود، اما در عوض باعث 
کنندگان  ج مصرف  که مخار شـــده اســـت 

بـــر روی فناوری های جدیدتـــر و بهینه تر 
نیـــز افزایش یابـــد. )نمودار 1(

کوویـــد- 19 یـــک شـــوک بســـیار بـــزرگ 
بـــرای سیســـتم انـــرژی بـــوده اســـت، اما 
پاســـخ به ایـــن شـــوک نیز ایـــن فرصت 
کـــه بخـــش  آورده اســـت  بـــه وجـــود  را 
انرژی به ســـمت مســـیری باثبـــات، امن 

و پایـــدار هدایـــت شـــود.

هـــر ســـاله بخشـــی از ذخیره ســـرمایه 
انـــرژی  بخـــش  بـــه  مربـــوط  موجـــود 
مســـتهلک می شـــود یـــا اینکـــه نیـــاز بـــه 
جایگزینی دارد. این امر در مورد بســـیاری 
از تجهیـــزات و زیرســـاخت هـــای انـــرژی 
بـــر مانند لـــوازم خانگـــی، وســـائط نقلیه، 
ســـاختمان هـــا، ماشـــین آالت صنعتـــی 
کارخانـــه هـــای تولید بـــرق نیز  ســـنگین و 
صحـــت دارد. این مســـاله در مـــورد حوزه 
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کاهش  کـــه در طول زمان تعدادشـــان  گاز موجود،  های نفـــت و 
می یابـــد نیـــز بـــه همیـــن ترتیـــب صادق اســـت.

کننده  ســـرعت این تغییـــر و تحـــوالت عامـــل اصلی تعییـــن 
بخش هـــای  در  کـــه  اســـت،  ســـرمایه گذاری  هـــای  جریـــان 
مختلـــف متفـــاوت اســـت. به عنـــوان مثال، ســـهم عمـــده ای از 
گاز برای مقابله  ســـرمایه گذاری در بخش های باالدســـتی نفت و 
کاهش هـــا و تثبیـــت محصول صـــورت می گیرد، و ایـــن بدان  بـــا 
کـــه صنایـــع باالدســـتی توانایـــی تعدیل ســـریع  مفهـــوم اســـت 
نســـبت به نوســـانات در تقاضـــا برای ســـایر بخش هـــای زنجیره 
 LNG کارخانه های عرضه هیدروکربن ها مانند پاالیشـــگاه هـــا و 

دارد. را 
ایـــن نـــرخ بکارگیـــری انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــه عنـــوان 
ک تر می تواند ســـهم  معیـــاری بـــرای فنـــاوری های بهینه تـــر و پا
بـــازار آنها را افزایـــش دهد، به عنوان مثال، دســـتگاه های تهیوه 
که  کـــه مارایی بســـیالر باالیی دارنـــد، یا تولیـــد خودروهایی  هـــوا 

کمتری مصـــرف می کنند. ســـوخت 
که خریدهـــای جدید  گرچـــه، هیچ تضمینـــی وجود نـــدارد  ا
کثر  کـــه در تولید ا کننـــد، همانطور  همیشـــه از ایـــن الگـــو تبعیت 
وســـائط نقلیه مخصوص مســـابقه در ســـال های اخیر مشاهده 

شـــده است.

کنش های سیاســـتی نســـبت بـــه آن، نرخ  بحران جاری و وا
تغییـــر و تحول را در ذخیره ســـرمایه بخش انـــرژی تحت تاثیر قرار 
داده اســـت. رکـــود اقتصـــادی بخش هـــای مهم تـــری از اقتصـــاد 
کرده اســـت.  جهانی را دســـتخوش تغییر و تحوالت ناخواســـته 

که تقاضا  اشـــباع ظرفیت بهینه در برخی مناطـــق، در حالی 
که بخش هایی از ذخیره  کاهش یافته اســـت، باعث شده اســـت 
کار نمی کردنـــد یـــا از دور تولیـــد  کـــه بـــه صـــورت بهینـــه  ســـرمایه 
ج شـــوند یا ســـرعت اضمحالل آنهـــا افزایش یابـــد. در داخل  خار
کارخانه  بخـــش انـــرژی ایـــن در میان پاالیشـــگاه هـــا و در برخـــی 
کار می کنند مشـــهود اســـت. که با زغال ســـنگ  هـــای تولید برق 
امـــا همیـــن بحـــران می توانـــد ســـرعت تحـــوالت را در برخی 
کند. عدم تمایل نســـبت بـــه تامین ســـرمایه برای  کـــم  مناطـــق 
کســـری  پـــروژه هـــای جدیـــد می توانـــد دولـــت هـــا را بـــا مشـــکل 
بـــه  کنـــد، شـــرکت های و خانوارهـــا را مجبـــور  بودجـــه مواجـــه 
اســـتفاده طوالنی مدت تـــر از دارایی های خـــود مجبور می کند، 

کـــم می کند. و ســـرعت دسترســـی بـــه فناوری هـــای نویـــن را 
قیمت هـــای پایین نفت و عـــدم تمایل بـــه پرداخت هزینه 
های باالســـری می توانـــد منجر بـــه تولید خودروهـــای جدیدی 
کیفیت تـــر و از نظر ســـوخت غیـــر بهینه  کـــه ارزان تـــر، بـــی  شـــود 

 . هستند
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یابی تاثیر فعالیت  ارز
صنعت پتروشیمی بر 

طبیعت
محیط زیست

صنایع پتروشیمی  با توجه به ترکیبات متنوع آن و نیز به واسطه دارا بودن فلزات سنگین، از پتانسیل ایجاد آثار سوء 
بر بهداشت و سامت افراد و تخریب محیط زیست برخوردارند. بنابراین می توان برای بررسی اثرات فعالیت های 
که به صورت متمرکز در آنها فعالیت پتروشیمی صورت می گیرد را مورد بررسی قرار داد.  صنعت پتروشیمی مناطقی 
کوسیستمهای دارای تنوع  با توجه به اینکه عمده صنایع پتروشیمی موجود در این مناطق عموما در مجاورت ا

زیستی هستند، تحلیل این اثرات بسیار مهم است. 
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آالینده هـــای صنایـــع پتروشـــیمی از طریـــق تنفـــس، خـــوردن، 
آشـــامیدن و یـــا جـــذب از طریـــق پوســـت وارد بـــدن می شـــوند. 
بدیـــن لحـــاظ مقـــدار ایـــن آالینده هـــا در هـــوا، مـــواد غذایـــی و 

می شـــوند. گیـــری  انـــدازه  نوشـــیدنی ها 
افـــراد مختلـــف پاســـخ های بیولوژیکـــی متفاوتـــی بـــه یـــک 
آالینـــده خـــاص نشـــان می دهنـــد. ممکـــن اســـت بعضـــی افراد 
گیرند و هرگز آســـیبی  در معـــرض یـــک نوع ماده شـــیمیایی قـــرار 
نبیننـــد، برخـــی دیگـــر نیز ممکن اســـت حســـاس بوده و ســـریعًا 
گاهـــی اوقات بیماری تنهـــا زمانی اتفـــاق می افتد  بیمار شـــوند. 
گیرند. کـــه افراد به مـــدت طوالنـــی در معرض یـــک آالینده قـــرار 
که ممکن  کرد این اســـت  نکتـــه مهمی کـــه باید به آن اشـــاره 
اســـت آالینده هـــا مســـتقیما باعـــث بـــروز و یـــا شـــیوع بیمـــاری 
کـــه در بـــدن اعمال  نشـــوند، امـــا از طریـــق تغییـــرات بیولوژیکی 

می کننـــد ریســـک ابتـــال بـــه بیماری هـــا را افزایـــش دهند.
کوتاه مدت  گرچه آالینده های پتروشـــیمی ممکن اســـت در  ا
باعـــث ایجـــاد بیماری نشـــوند، امـــا مطمئنًا میـــزان خطرپذیری 
ابتـــال بـــه انـــواع بیمـــاری هـــا را افزایـــش خواهنـــد داد. بنابرایـــن 
کـــه در معـــرض این  کـــه وضعیـــت ســـالمت افـــرادی  الزم اســـت 
آالینده ها هســـتند طـــی مطالعات طوالنـــی مدت و با اســـتفاده 
از فناوری هـــای نویـــن علم پزشـــکی مولکولـــی مـــورد ارزیابی قرار 

گیرد.
یکی از موثرتریـــن راهکارهای موجود جهت مطالعه طوالنی 
کتورها  مدت وضعیت ســـالمت و بررســـی میزان خطرپذیـــری فا
و بیومارکرهـــای اختصاصـــی بیماری های مرتبط بـــا آالینده های 
کوهورت و  ناشـــی از صنایع پتروشـــیمی، راه انـــدازی مطالعـــات 

تاســـیس بیوبانک است.
کـــه  کهـــورت ایـــن فرصـــت را بـــه مـــا می دهنـــد  مطالعـــات 
کثیـــری از افـــراد در معـــرض آالینده  وضعیـــت ســـالمت جمعیت 
هـــا را در مـــدت زمـــان طوالنـــی، بـــرای مثـــال بیســـت ســـال و یا 
بیشـــتر، مـــورد ارزیابـــی قرار دهیـــم. امـــروزه راه انـــدازی بیوبانک 
که  بـــه عنـــوان یکـــی از ده فنـــاوری برتـــر دنیا شـــناخته می شـــود 
بیشترین ســـهم را در ارتقا سالمت جامعه دارد. توسعه بیوبانک 
بـــه منظـــور ذخیره طوالنی مـــدت نمونه های زیســـتی مربوط به 
کارکنـــان شـــاغل در مناطق آلـــوده این امـــکان را فراهـــم می کند 

کـــه تغییر و تحـــوالت بیولوژیکی بـــدن این افـــراد در دراز مدت به 
شـــود. رصد  دقت 

در ایـــن مقالـــه صنعـــت پتروشیمی ماهشـــهر مـــورد بررســـی 
گرفتـــه اســـت. جهـــت بررســـی آثـــار ســـوء ناشـــی از صنعت  قـــرار 
 )AHP( پتروشـــیمی مورد مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی
اســـتفاده شـــده اســـت. در ایـــن روش دو معیـــار اثر بر ســـالمت و 
بهداشـــت افـــراد و تخریب زیســـت محیطـــی مورد ســـنجش قرار 
گرفتـــه اســـت. معیـــار اثر بر ســـالمت و بهداشـــت افراد بـــا اولویت 
کارکنـــان منطقـــه ویـــژه و افراد  بنـــدی اثـــر انتشـــار آالینده هـــا بر 
بومی پیرامـــون آن و معیـــار تخریـــب زیســـت محیطـــی از طریـــق 
اولویـــت بنـــدی دو معیـــار میـــزان آلودگـــی و حساســـیت محیط 

پذیرنـــده نمـــره دهی و ارزشـــگذاری شـــده اســـت. 
گیـــری هـــای دوره ای و ماهیـــت  بـــر اســـاس نتایـــج انـــدازه 
نـــوع   9 مطالعـــه،  پتروشـــیمی مورد  صنعـــت  فعالیت هـــای 
 COD،،آالینـــده عمده شـــامل فلـــزات ســـنگین، ترکیبات نفتـــی
گذاری و مورد  TSS،H2S، CO، NOx، SOx و ذرات معلق ارزش 

گرفتـــه اند. مقایســـه قـــرار 
آب،  آلودگـــی  کـــه  می دهـــد  نشـــان  مطالعـــه  ایـــن  نتایـــج   
مهمتریـــن عامـــل آالینـــده محیطـــی ناشـــی از فعالیـــت صنعـــت 
مذکـــور می باشـــد. همچنیـــن آلودگی زیســـت محیطی ناشـــی از 
تخلیـــه پســـاب خروجـــی سیســـتم هـــای تصفیه مجتمـــع های 
صنعتـــی بـــه خورهـــای اطـــراف به ویـــژه خـــور زنگی قابـــل تامل 
اســـت. میـــزان TSS و ترکیبـــات نفتـــی بـــا وزن هـــای بـــه ترتیـــب 
0/326 و 0/235 مهمتریـــن آالینـــده هـــای آب بـــه لحاظ میزان 
آلودگـــی و آثـــار ســـوء وارده بر محیط پذیرنده شناســـایی شـــده و 
گردد. تاثیرگذاری آلودگی هوا ناشـــی از انتشار  کنترل  می بایســـت 
گازی شـــکل و ذرات معلـــق نیـــز در اولویـــت دوم  آالینـــده هـــای 

اهمیت شـــناخته شـــده اســـت.

ارزشگذاری مهم ترین آلودگی های محیط زیست
کـــز جمعیتی بـــا منطقه ویـــژه اقتصادی  بـــا توجـــه به فاصلـــه مرا
ماهشهر، اثرات ناشـــی از انتشار آالینده ها بر سالمت و بهداشت 
کم می باشـــد. لذا در تعیین آلودگی های شـــاخص ناشـــی  افـــراد 
از صنعـــت پتروشـــیمی مورد مطالعـــه، اثـــرات ناســـازگار بر محیط 
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طبیعـــی با وزن 0/800 نســـبت به محیط انســـانی بـــا وزن 0/200 
دارای امتیاز و اهمیت باالتر تشـــخیص داده شـــده اســـت.

اثر بر محیط زیست
در محیـــط طبیعی، پارامترهـــای محیط فیزیکی بـــه عنوان پایه 
و اســـاس بخشـــهای دیگر محیط ها خصوصّا محیط بیولوژیکی 
مطـــرح بـــوده و اثـــرات ناشـــی از آلودگـــی هـــای تولیـــدی بـــر این 
محیـــط به طور مســـتقیم می باشـــد. عمده ترین اثـــرات منفی بر 
محیـــط بیولوژیک، شـــامل اثـــر بر عملکرد زیســـتگاه هـــای آبی و 
گونـــه های آبـــزی بطور غیر مســـتقیم و  کـــم جمعیـــت  تنـــوع و ترا

عمدتـــا از طریق آلودگی آب اســـت.
کوشـــیمیایی بـــا وزن 0/667 از   بنابرایـــن اثر بر محیط فیزی 
امتیاز باالتری نســـبت به محیط بیولوژیک برخوردار می باشـــد. 
که خورها حد فاصل خشـــکی و دریا بـــوده و از مناطق  از آنجائـــی 
جـــزر و مدی محســـوب می شـــوند، به هنـــگام جزر آلودگـــی را به 
آبهـــای دریـــای خلیـــج فـــارس انتقـــال می دهنـــد. نتایـــج اندازه 
که در مـــواردی خروجی  گیری های انجام شـــده نشـــان می دهد 
پتروشـــیمی مورد  مجتمـــع  فاضـــالب  تصفیـــه  هـــای  سیســـتم 
مطالعه و ســـایر صنایع پتروشـــیمی واقع در منطقـــه به خورهای 
اطـــراف دارای مقادیـــر باالتـــر از حد اســـتاندارد تخلیـــه به آبهای 

می باشد. ســـطحی 
کیفیت آب  گیـــری هـــای انجـــام شـــده از   همچنیـــن انـــدازه 
که از  در بخـــش محصـــور و بخش آزاد خـــور زنگی و خـــور جعفری 
جملـــه نزدیکترین خورها بـــه صنایع پتروشـــیمی موجود در این 
کـــی از آلودگی آنهـــا به مواد شـــیمیایی و  منطقـــه می باشـــند، حا

اســـت. ترکیبات نفتی 
که آلودگـــی آب از مهمترین   بنابرایـــن می تـــوان اظهار نمـــود 
صنایـــع  فعالیـــت  بدلیـــل  ویـــژه  منطقـــه  ســـطح  در  آلودگیهـــا 
گازهای  پتروشیمی بشـــمار می آیـــد. از طرفـــی باال بودن غلظـــت 
خروجـــی از دودکشـــها و تجهیـــزات نظیـــر NOx, SOx و H2S از 
طریـــق ایجاد بـــاران اســـیدی با افزایـــش اســـیدیته آب بطور غیر 
کیفیت خورهای منطقه و زیســـت آبزیان موجود در  مســـتقیم بر 

آنهـــا تاثیرات ســـوء قابل توجهـــی دارد. 
گزینـــه ها نســـبت به محیط  بنابرایـــن در ماتریـــس مقایســـه 
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فیزیکوشـــیمیایی و بیولوژیکـــی، آلودگـــی هـــوا بترتیـــب بـــا وزن 
گرفتـــه اســـت.  0/259 و 0/214 در اولویـــت دوم اهمیـــت قـــرار 
مدیریت پســـماندها در مجتمع پتروشیمی مورد مطالعه تدوین 
گردیده  شـــده و فهرســـت پســـماندها و نحـــوه دفـــع آنها تعییـــن 
گیری از خروجی ســـه  اســـت. همچنین بر اســـاس نتایج انـــدازه 
زباله ســـوز در ســـطح ســـایت مجتمـــع پتروشـــیمی مورد مطالعه 
که آالینـــده های خروجـــی آنها عمدتا در حد اســـتاندارد اســـت، 
می تـــوان اظهـــار نمـــود اثـــر آلودگـــی مـــواد زائـــد جامد بـــر محیط 

کم می باشـــد. طبیعـــی 
 لـــذا در ماتریـــس مقایســـه ای، آلودگـــی ناشـــی از مـــواد زائـــد 
جامـــد نســـبت به محیـــط طبیعـــی در اولویت ســـوم می باشـــد. 
اثـــرات ســـوء ناشـــی از آلودگـــی صـــدا در ســـایت پتروشـــیمی نیز 
کن در منطقه و  عموما در بحث ســـالمت و بهداشـــت افـــراد ســـا
گرفته اســـت.  کارکنـــان صنایع مطرح بـــوده و در اولویت آخر قرار 
گزینه ها نســـبت به هر یک از معیارها  در جدول شـــماره )1( وزن 

در محیط طبیعی نشـــان داده شـــده اســـت.

جدول 1- وزن اثرات آلودگی های ناشی از صنعت پتروشیمی مورد مطالعه بر محیط طبیعی، بیولوژیکی و فیزیک و شیمیایی

اثر بر محیط طبیعیاثر بر محیط بیولوژیکیاثر محیط فیزیکی و شیمیاییانواع آلودگی ها

0/5730/6650/594آلودگی آب

0/2590/2140/243آلودگی هوا

0/1160/0810/093آلودگی مواد زاید جامد

0/0520/0400/070آلودگی صوتی
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بخش خصوصی

که دفتر مرکزی آن در سنت پاول، مینه  کولب،  شرکت پتروشیمی ا
که خدمات، فن آوری  سوتا قرار دارد، یک شرکت آمریکایی است 
کردن و  گندزدایی، تمیز  و سیستم های حرفه ای در تصفیه آب، 
بهداشت را در طیف گسترده ای از برنامه ها توسعه و ارائه می دهد. 
این نهادها به بخش خصوصی و همچنین مردم کمک می کند 
کنند، نه تنها برای نوشیدن مستقیم، بلکه  تا آب خود را تصفیه 
همچنین برای استفاده در غذا، مراقبت های بهداشتی، ایمنی، 
توریسم و صنعت. این شرکت به عنوان یک آزمایشگاه اقتصاد در 
سال 1923 توسط مریت جی آزبورن تاسیس شد و در سال 1986 

کولب« تغییر نام داد. به »ا

تاریخچه شرکت اکولب
سالهای اولیه: 1923 - 1950 

مریت جی آزبورن آزمایشگاه اقتصاد را در سال 1923 با شعار »صرفه 
جویی در وقت، کاهش ساعت کار و کاهش هزینه های افرادی که 
به آنها خدمت می کنیم« تأسیس کرد. محصول اصلی این شرکت 
ابوزوربیت نام داشت، محصولی که برای تمیز کردن سریع فرش در 

اتاق های هتل طراحی شده بود. 
کس، قرص  کمی محصول جدیدی به نام سوئیال به فاصله 
ماشین ظرفشویی در این شرکت تولید شد. در طول دهه1930، 

گسترش یافت و فروش آن در  این شرکت در سراسر ایاالت متحده 
پایان دهه 1940 به 5/4 میلیون دالر رسید.

 این شرکت در اوایل دهه 1950 مالکیت شرکت مگنوس را به 
دست آورد که به این شرکت امکان دسترسی به مشاغل تخصصی 
کاغذ، تولیدات فلزی،  کاغذ و  صنعتی مگنوس - از جمله خمیر 

حمل و نقل و فرآوری پتروشیمی را می داد.

تبدیل به یک شرکت سهامی عام و گسترش: 
دهه 1950 - 1986

در دهه 1950، توسعه بین المللی آزمایشگاه اقتصاد با تأسیس اولین 
کشور خود در سوئد در سال 1956 آغاز شد.  شرکت تابعه خارج از 
این شرکت در سال 1957 به یک شرکت تجاری عمومی تبدیل شد 

و در دهه های 1960 و 1970 به گسترش خود ادامه داد. 
اما  کرد،  را خریداری  تکنولوجیز  آپولو  در سال 1979، شرکت 
در سال 1983 شرکت فرعی تعطیل شد. در سال 1984، شرکت 
کولب شرکت الیستادز را که در زمینه دفع آفات پیشرو  پتروشیمی ا
بود خریداری کرد. این اولین شرکت بین المللی خدمات دفع آفات 
که برای ایجاد یک تجارت ملی از بین بردن آفات خریداری  بود 

شده بود.

معرفی شرکت های پتروشیمی برتر دنیا

پتروشیمی اکولب
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شرکت پتروشیمی اکولب 2000- 1986
در سال 1986، این شرکت نام خود را از آزمایشگاه اقتصاد به شرکت 
کولب تغییر داد و در بورس اوراق بهادار نیویورک ثبت  پتروشیمی ا

شد.
به مشتریان  ارائه خدمات  برای  این شرکت  در سال 1987، 
لباسشویی های تجاری که ساالنه حداقل 1 میلیون پوند پارچه را 
در سال شستشو می کنند، یك بخش مراقبت از منسوجات را ایجاد 

کرد.
کولب شرکت چم الون، ارائه  در سال 1987، شرکت پتروشیمی ا
دهنده خدمات مراقبت از چمن، را به قیمت 376 میلیون دالر 
کولب در سال 1992 مجبور شد چم الون را به مبلغ  خریداری کرد. ا
103 میلیون دالر به شرکت سرویس مستر بفروشد، زیرا نتوانست 
کولب و  آن را به یك تجارت سودآور تبدیل کند. شرکت پتروشیمی ا
شرکت تولید کاالهای مصرفی سریع، یعنی هنکل آلمان، در اواسط 
نام  به  اروپایی  سهم 50:50  با  مشترک  سرمایه گذاری  سال 1991 
کولب« شکیل دادند تا سهم خود را از بازارهای  »شرکت هنکل- ا

اروپا / روسیه گسترش دهند.
کی شیمی  کولب در دهه 1990 به خرید شرکتهایی از جمله  ا
محدود  مسئولیت  با  صنعتی  شیمی  گیبسون  صنایع   ،)1993(
)1997( و GCS Service Inc )1998( ادامه داد. در سال 2001 این 

شرکت 50 درصد از سهام مشترک خود با هنکل را خریداری کرد. 
کولب  کولب- هنکل شرکت پتروشیمی ا شرکت پتروشیمی ا
سابق را در عملیات جهانی موجود خود ادغام کرد. به عنوان میراث 
کولب از سال 1991 تا 2001، هنکل  همکاری با شرکت پتروشیمی ا
کولب- هنکل، 5/29 درصد  پس از فروش سهم خود از شرکت ا

سهام آن را نگه داشت.

شرکت پتروشیمی اکولب در دهه 2000
در اواسط دهه 2000، خریدهای استراتژیک ادامه یافت و شرکت 
کار مدیریت ایمنی  کسب و  کولب با سرمایه گذاری در  پتروشیمی ا
مواد غذایی و همچنین یک واحد تجاری مراقبت های بهداشتی، 

مجموعه محصوالت خود را متنوع کرد.
گالس ام. بیکر جونیور، به عنوان مدیر اجرایی  در سال 2004، دا

منصوب شد. در سال 2006، وی همچنین به عنوان رئیس هیئت 
کولب انتخاب شد.  مدیره شرکت پتروشیمی ا

در سال 2005، این شرکت یک مرکز تحقیق، توسعه و مهندسی 
جهانی جدید در Eagan، مینه سوتا، افتتاح کرد. 

کولب جایزه Black Pearl را  در سال 2006، شرکت پتروشیمی ا
که توسط انجمن بین  کیفیت غذا،  برای تعالی شرکت در ایمنی و 

المللی حمایت از غذا )IAFP( ارائه شده است، را از آن خود کرد.
کولب با گسترش تخصص و  در سال 2007، شرکت پتروشیمی ا
پیشنهادات خود در زمینه پیشگیری از عفونت در بیمارستان ها و 
 Microtek Medical Holdings کز بهداشتی درمانی، شرکت سایر مرا

Inc را خریداری کرد. 
در سال 2008، هنکل تمام 73 میلیون سهم خود را فروخت، 
پتروشیمی  را در شرکت  از سهام خود  تقریبًا 29/5 درصد  یعنی 
پایان داد. در  این همکاری دو دهه  به  و  پایان رساند  به  کولب  ا
کولب زوریخ را به عنوان مقر خود در اروپا، خاورمیانه  همان سال، ا

و آفریقا تأسیس کرد.
 Nalco با  ادغام  کولب  ا پتروشیمی  شرکت   ،2011 ژوئیه  در 
Holding Company، پیشور جهان در فناوری آب صنعتی را اعالم 
کرد و در دسامبر Nalco ،2011 - بعدًا به Nalco Water تغییر نام داد - 
کولب ایاالت متحده، یک شرکت  پس از تکمیل شرکت پتروشیمی ا

کولب شد.  فرعی کاماًل متعلق به شرکت پتروشیمی ا
در ماه مه 2012، بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، از طریق 
وسایل نقلیه سرمایه گذاری خود - Cascade Investment و بنیاد 
Bill & Melinda Gates - سهام 10/8 درصدی خود را در شرکت 

کولب به 25 درصد افزایش داد.  پتروشیمی ا
تولید  کارخانه  کولب  ا پتروشیمی  شرکت   ،2012 گوست  آ در 
کرد. این تاسیسات، یکی از بزرگترین  Taicang را در چین افتتاح 
کولب در چین  گسترش حضور شرکت پتروشیمی ا شرکت ها، به 
که 100 درصد فاضالب  کارخانه شرکت بود  کرد و اولین  بزرگ کمک 

خود را بازیافت کرد.
کولب توافق نامه ای را برای  کتبر 2012، شرکت پتروشیمی ا در ا
خرید Champion Technologies، یک شرکت جهانی شیمی ویژه با 
که برنامه های ابتکاری  کشور جهان  کارمند در بیش از 30   3.300
و مهندسی شده را برای بازارهای باالدست، میانه و پایین دست 
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نفت و گاز ارائه می دهد، منعقد کرد. معامله 2/2 میلیارد دالری نیز 
در آوریل 2013 بسته شد. 

 ،TruCost کولب با همکاری در نوامبر 2014، شرکت پتروشیمی ا
کرد. این یک ابزار آنالین و  درآمدزایی پر ریسک آب را راه اندازی 
بدون هزینه برای مدل سازی مالی در اختیار صنعت قرار می دهد 

تا خطر کمبود آب در عملیات آنها را ارزیابی و درآمد زایی کند. 
کولب اعالم کرد قصد دارشت  در ژوئن 2016، شرکت پتروشیمی ا
اروپایی  برجسته  بازاریاب  و  کننده  تولید   ،Laboratoires Anios
محصوالت بهداشتی و ضد عفونی کننده برای بهداشت، خدمات 

غذایی و بازارهای مواد غذایی و آشامیدنی را خریداری کند. 
کولب سرمایه گذاری اندکی  در ژوئیه 2016، شرکت پتروشیمی ا

در Aquatech International به مقدار نامشخص انجام داد. 
گوست 2016، این شرکت دفتر مرکزی منطقه ای آمریکای  در آ

التین را در میرامار، فلوریدا افتتاح کرد. 
های  دارایی  کولب  ا پتروشیمی  شرکت   ،2016 کتبر  ا در 
رعایت  بر  نظارت  های  سیستم  دهنده  توسعه   ،UltraClenz

بهداشت الکترونیکی و توزیع کنندگان را به دست آورد. 
کتبر سال 2020، کریستف بک به عنوان مدیر عامل بعدی  در ا
که از 1 ژانویه 2021 اجرا می  کولب انتخاب شد  شرکت پتروشیمی ا

شود. 

گستردگی اکولب
کولب در بخشهای مختلف جهان شعبه دارد  شرکت پتروشیمی ا

که به شرح زیر است:
• آمریکای شمالی )مستقر در سنت پل، مینه سوتا (

• اروپا )مستقر در زوریخ، سوئیس(
• خاورمیانه و آفریقا، از جمله آفریقای جنوبی )مستقر در دبی، 

امارات متحده عربی(
• آسیا و اقیانوس آرام )مستقر در سنگاپور(

• چین بزرگ )مستقر در شانگهای(
• آمریکای التین )مستقر در میرامار، فلوریدا(

محصوالت و خدمات
کولب به سازمان ها کمک می کند تا آب خود را  شرکت پتروشیمی ا
تصفیه کنند، نه تنها برای نوشیدن مستقیم، بلکه همچنین برای 
استفاده در غذا، مراقبت های بهداشتی، مهمان نوازی و صنعت. 

خدمات ایمنی غذایی این شرکت مشاوره ای را به رستوران 
ها، بیمارستان ها، خرده فروشان مواد غذایی و امکانات تولید مواد 
کننده مواد  غذایی و آشامیدنی ارائه می دهد. همچنین تأمین 
غ برای  گاو و مر گوشت  که توسط تولیدکنندگان  شیمیایی است 
کاهش عوامل بیماری زا مانند ای. کولی و سالمونال در گوشت گاو و 

غ نپخته استفاده می شود. مر
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و  پایه  شیمیایی  مواد  با  کشاورزی  شیمیایی  مواد  گرچه  ا
تخصصی ارتباط نزدیکی دارند، اما وجه تمایز مهم آنها این است 
کننده  کشاورزی یک صنعت مصرف  که در بازار مواد شیمیایی 
محصوالت  این  تقاضای  الگوی  بر  کشاورزی-  -یعنی  نهایی 

کامل دارد.  تسلط 
کشاورزی دو بخش مهم دارد:  کار مواد شیمیایی  کسب و 
که در دل این دو  کودهای شیمیایی و محصوالت دفع آفات؛ 
بخش هم کاالهای عادی جا می گیرند و هم کاالهای تخصصی. 

عالوه بر بخش کشاورزی، تعداد محدودی از سایر کسب و کارها، 
مانند ساختمان سازی و صنایع مربوط به تولید آب و برق نیز از 
کشاورزی استفاده می کنند، ضمن اینکه برخی  مواد شیمیایی 

بخش های صنعتی نیز مشتری آن هستند.
کشاورزی این  یکی از مشکالت بخش تولید مواد شیمیایی 
کم فروشی در آن بسیار رایج است، ضمن  کم شماری و  که  است 
بیوتکنولوژی در  بر مبنای  آن  و ویژگی های  ارزش بذرها  اینکه 

گیرند. محصوالت حفاظتی مور توجه قرار نمی 

عوامل اقتصادی مــــــــــــوثر بر بازار انواع
 مواد شیمیایی کشـــــــاورزی و مصرفی

صنایع تکمیلی
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عوامل اقتصادی موثر بر بازار انواع کود 
شیمیایی

کودهای شیمیایی در واقع ترکیبات مختلف از سه ماده اصلی 
ک اضافه می شوند  که به خا )نیتروژن، فسفر و پتاسیم( هستند 
محصوالت  ویژه  به  )و  گیاه  رشد  برای  ضروری  مغذی  مواد  تا 

کنند.  غذایی( را جایگزین یا تکمیل 
فسفر و پتاسیم به ترتیب از سنگ فسفات و سنگ پتاس 
در  شیمیایی  کودهای  مصرف  مهم ترین  شوند.  می  استخراج 

به  بستگی  عمدتا  محصوالت  این  گذاری  قیمت  است.  ع  مزار
قیمت مواد اولیه آنها دارد و عوامل مهم اقتصادی تاثیرگذار بر 
جای  جای  در  تقاضا  افزایش  از  عبارتند  محصوالت  این  بازار 
کاهش بالقوه تقاضا برای  کشاورزی،  جهان، نوسان درآمدهای 
برخی محصوالت به دلیل اصالحات ژنتیکی آنها و مهم تر از همه 
اینکه بازار این محصوالت تا حد زیادی بستگی به فصول سال 

دارد.
گاز شیل، در سال های اخیر در  گازی، یعنی   با افزایش منابع 

عوامل اقتصادی مــــــــــــوثر بر بازار انواع
 مواد شیمیایی کشـــــــاورزی و مصرفی
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ایاالت متحده آمریکا قدرت رقابت پذی کودهای شیمیایی بر پایه 
نیتروژن در بازارهای جهانی افزایش یافته است.

عوامل موثر بر بازار محصوالت دفع آفات 
چ کش ها، علف کش  محصوالت دفع آفات عبارتند از انواع قار
کنترل علف  که به  کش ها  کش ها و آفت  کنه  کش ها،  ها، حشره 
کمک می کند،  گیاهان  های هرز، آفت ها و بیماری های مختلف 
مبارزه  ها،  کننده  ضدعفونی  مانند  محصوالتی  اینکه  ضمن 
محافظت  گیاهان  ریشه  از  که  محصوالتی  سایر  و  ها  جونده  با 

گیرند. می کنند در این دسته قرار می 
این  نهایی  کنندگان  مصرف  مهم ترین  ها  گلخانه  و  ع  مزار
سایر  ها،  بیمارستان  ها،  خانواده  گرچه  ا هستند،  محصوالت 
نهادها و سازمان ها، تاسیسات الکتریکی، ارتباطات از راه دور و 

کاربردهای صنعتی هم مهم هستند. نیز 
عوامل اقتصادی موثر بر بازار این محصوالت عبارتند از رشد 
کشاورزی، توسعه  جمعیت و نیاز به افزایش بهره وری در بخش 
پایدار، موانع مقررراتی بی شمار، هزینه های بسیار باالی توسعه 
محصوالت، لزوم کاهش هزینه ها، جهانی شدن و ثبات اقتصادی 

است.
این صنعت تحت تاثیر استفاده از محصوالت اصالح ژنتیکی 
است.  گرفته  قرار  بیوتکنولوژیکی  نوآوری های  سایر  و  شده 
استفاده از محصوالتی که به طور ژنتیکی اصالح شده اند در طول 
که در  گذشته به سرعت افزایش یافته است، به طوری  دو دهه 
از پنبه تولیدی و  سال های اخیر 88 درصد از ذرت، 94 درصد 
کشت  که در ایاالت متحده آمریکا  93 درصد از دانه های سویایی 
ژنتیک  مهندسی  طریق  از  که  اند  بوده  محصوالتی  شده اند، 

تولید شده اند.
گرچه فناوری های زیستی در بخش کشاورزی بهبود کیفیت  ا
محصوالت  بالقوه  افزایش  و  تولید  بازدهی  افزایش  و  محصوالت 
کشاورزی قبلی را تضمین می کند،  تولیدی در همان زمین های 
را  آفات  تولید محصوالت دفع  به  نیاز  که می تواند  همه عواملی 
آفات در سال های  تولید محصوالت دفع  افزایش دهد، صنعت 

اخیر رشد چشمگیری داشته است. 

عوامل اقتصادی موثر بر بازار محصوالت 

شیمیایی مصرفی
صنعت تولید محصوالت مصرفی یکی از قدیمی ترین بخش های 
صنعت پتروشیمی سات، که قدمت آن به هزاران سال پیش می 
که صابون  کسانی بودند  رسد )بابلی ها در عهد باستان اولین 
تولید  صنعت  این  در  که  محصوالتی  از  برخی  اند(.  ساخته  را 
انواع شوینده ها، سفید  انواع صابون ها،  از  می شوند عبارتند 
سایر  و  دندان  خمیر  لباس،  شستشوی  محصوالت  ها،  کننده 
کننده  محصوالت مراقبت از دهان و دندان، انواع شامپوها، نرم 
های مو و سایر محصوالت مراقبت از مو، محصولت مراقبت از 
پوست، لوازم آرایشی، انواع دئودورانت ها، عطرها و ادکلن ها و 

غیره. 
یکی از ویژگی هایی که محصوالت مصرفی را از سایر تولیدات 
که آنها بسته بندی  صنعت پتروشیمی متمایز می کند این است 
کاالهای بسته بندی  که این  می شوند؛ بسیاری از شرکت هایی 
که به عنوان شرکت های  شده را تولید می کنند ترجیح می دهند 

گرفته شوند. »تولیدکننده محصوالت خانوار« در نظر 
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و  توزیع  کانال های  بخش های  به  محصوالت  این  بازارهای 
کنندگان  گذاری و خطوط جمعیتی مصرف  پخش، نقاط قیمت 
تقسیم بندی می شوند. نقاط فروش عبارتند از سوپر مارکت ها، 
کز خرید و فروشگاه های فروش محصوالت  فروشگاه های بزرگ، مرا
حد  تا  کننده  مصرف  بخش  بر  موثر  اقتصادی  عوامل  خاص.  
گرچه تفکیک و  زیادی ناشی از هزینه های زنجیره عرضه است، ا
تمایز می تواند منجر به بروز نقاط قیمتی شود که برای گروه های 

کننده مختلف تعریف شده اند. مصرف 
برندسازی به حفظ حاشیه سود برای این محصوالت کمک 
که از سود مواد شیمیایی پایه بسیار باالتر است.  شایانی می کند 
بازاری  قدرت  حفظ  در  عوامل  مهم ترین  از  یکی  برند  به  تعهد 
اندازه  همین  به  نیز  توزیع  کانال های  مدیریت  گرچه  ا است 

می تواند اهمیت داشته باشد. 
در بسیاری از بخش ها، مبارزه برای حفظ سهم بازار بسیار 
که در این حوزه ها فعالیت می کنند  جدی است و شرکت هایی 
که  آنجایی  از  می کنند.  خرج  تبلیغات  برای  را  کالنی  پول های 

کوتاه هستند، توسعه  چرخه های عمر محصول معموال بسیار 
تولید محصوالت و بهبود برند نیز اهمیت می یابند.

افزایش  حال  در  توسعه  و  تحقیق  ج  مخار این،  بر  عالوه 
هستند و بسیاری از محصوالت از نظر ماهیت مستلزم استفاده 
از فناوری های برتر هستند. ظهور اینترنت و تجارت الکترونیکی 

نقش مهمی را در آموزش بازاریابی محصوالت ایفا می کنند. 
ادغام و جهانی شدن در سراسر دنیا در حال افزایش است، 
در حالی مدیریت برند نیز از این قافله عقب نمانده است. تمرکز 
کردن محصول  شرکت ها معموال بر روی استراتژی های متمایز 

کنار برندسازی است. در 
بعضی از بخش ها از سوی مشتریان برای حفظ محیط زیست 
و تولید محصوالت دوستدار حیوانات تحت فشار قرار دارند، به 
همین دلیل به رغم اهمیت برند بسیاری از محصوالت مصرفی 
افزایش رقابت برای تولید محصوالت عمومی را تجربه می کنند. 
بسیار  محصوالت  این  بازار  در  نیز  جمعیتی  تغییرات  روندهای 

مهم هستند.
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گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: 

ݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤ جاݤݤݤݤݤمعݤݤݤݤݤ؟ تصوݤݤݤݤݤیر
ترجمه

قسمت اول

می  انجام  را  محتوایی  تحلیل  کاری  قالب  مطالعه  این 
تهیه  جامعیت  خصوص  در  اطاعاتی  می تواند  که  دهد 
که   )CSR( شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت پذیری  گزارش 
از مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی  بعد مهمی 
که  گزارش جامع، همان طور  است، در اختیار بگذارد.  تهیه 

در این جا تعریف شده است، مستلزم سه نوع اطاعات برای 
هر یک از آیتم های CSR است:

1( چشم انداز ها و اهداف،
2( رویکرد مدیریتی، و

3( شاخص های عملکردی.
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ارزیابی  در  کاری  قالب  این  قابلیت 
استفاده  با   CSR گزارش  تهیه  جامعیت 
از  ای  نمونه  از   2005 ساالنه  گزارشات  از 
تحلیل  شد.  اثبات  بلژیکی  کمپانی های 
گزارش  تهیه  از  پایینی  سطوح  محتوا، 
با  یافته ها  این  دهد.  می  نشان  را  جامع 
خصوص  در  قبلی  مطالعات  یافته های 
خوانی  هم   CSR گزارش های  جامعیت 
داشته و به نوعی مکمل آن هاست و از این 
رو بحث های در خصوص دامنه تاثیر تهیه 
گزارش های CSR را به عنوان مکانیسمی 
های  مسئولیت پذیری  تقویت  برای 

اجتماعی و زیست محیطی تغذیه می کند.
عملیات افشای اطالعات اجتماعی و 
زیست محیطی از نظر برخی از دانشمندان 
بعنوان  اجتماعی  حسابداری  محققان  و 
که توسط  مکانیسمی مطرح شده است 
آن، وظایف مسئولیت پذیری ممکن است 
شانه  آن ها  انجام  از  افراد  و  بروند  بین  از 
خالی کنند زیرا آنها به طیف وسیعی از افراد 
سهام داران در خصوص اثرات اجتماعی و 
محیطی شرکت ها اطالع رسانی می کنند. ) 
 ,Gray, Owen, & Adams ;2004 ,Adams
 ,O’Dwyer, Unerman, & Hession ;1996

.)Unerman2000 ;2005
با این حال به منظور مسئولیت پذیری، 
پذیرش  باید  افشایی  عملیات  این 
مسئولیت اجتماعی و محیطی شرکت ها را 
گفته  کنند) ادامز 2004(. بر اساس  تثبیت 
ادامز 2004، این پذیرش را می توان از طریق 
اهداف  با  ارزش ها  شفاف سازی  و  ارایه 
کمی با تاریخ های مورد  مربوطه و اهداف 
انتظار که در برابر آن شرکت ها باید پیشرفت 

خود را گزارش کنند اثبات کرد.

ای  فزاینده  به طور  کمپانی ها  گرچه  ا
اجتماعی  مسئولیت پذیری  اطالعات 
شرکتی)CSR( را افشا می کنند.) آدامز 2004، 
گری، جواد،  آرشل، فرناندز و الرینگا 2008، 
که  پاور و سینگالیر 2001(، با این حال این 
گزارش های فعلی ساالنه از )CSR( و یا  آیا 
گزارش های محیطی و اجتماعی می توانند 
را  پذیری  مسوئولیت  به  افزون  روز  نیاز 
کنند هنوز مشخص نمی باشد) آدامز  رفع 
گری 2007(. اخیرا، هاپوود  2004، میلن و 
2009 خاطر نشان کرده است که کمپانی ها 
گزارشات متعددی از اهداف و نیات خود 
واقعی  فعالیت های  و  عملکرد  به  نسبت 
این  کردن  پر  برای  دهند.  می  ارایه  خود 
خال، مطالعات قبلی ) آدامز و هرات 2000، 
 ،1995 روبرت  و  هیل  ادامز،   ،2004 ادامز 
روبرتسون و نیکلسون 1996، وان استادن 
و خوکس 2007( نشان دادند که کمپانی ها 
گزارشات جامعی را با ارایه  و شرکت ها باید 

اطالعات در خصوص:
1- اهداف و نیات،

2- اعمال و فعالیت ها و 
مسائل  خصوص  در  عملکرد   -3

مختلف )CSR( ارایه دهند.
تحلیل  از  کاری  قالب  یک  مقاله  این 
کمپانی ها  آیا  که  این  کشف  برای  محتوا 
جامعی  شکل  به  را   )CSR( اطالعات 
گزارش می کنند و یا نه، در اختیار می گذارد. 
  Comprehensive(جامع گزارش  تهیه 
همین  در  که  طور  همان   ،)reporting
شرکت ها  گرفت،  قرار  تفسیر  مورد  مقاله 
نوع  سه  افشای  به  ملزم  را  کمپانی ها  و 
 CSR ایتم های  از  یک  هر  برای  اطالعات 

افشا شده می کند:

،)VG(1- چشم انداز و اهداف
)MA( 2- رویکرد مدیریتی

.)PI(3- شاخص های عملکردی
اساس  بر  اطالعات  نوع  سه  این 
 1996 نیکلسون  و  روبرتسون  روش های 
به  اشاره  و  بوده  ونتیسجوری 2006  نیز  و 

افشای:
1- اهداف و ارزش ها،
 2- عملیات خاص و 

3- عملکرد واقعی به طور کمی دارند. 
افشای  خصوص  در  مثال،  برای 
ایتم های )CSR، این رویکرد به این معنی 
که یک شرکت موارد ذیل را اشاعه و  است 

افشا می کند:
کاهش افشای اطالعات تا   1- هدف 

یک مقدار خاص
 2- فعالیت های خاص برای رسیدن 

به این هدف
که   3- دستاورد در کاهش. در صورتی 

شرکت گزارش را به این طریق ارایه دهد،
امکان بدست اوردن یک دید جامع و 
شفاف از پذیریش مسئولیت پذیری های 
اجتماعی و زیست محیطی توسط شرکت 
ارایه  امکان  خود  نوبه  به  که  دارد  وجود 
می گذارد  اختیار  در  را  مناسب  اطالعات 
گزارش جامع  )ادامز 2004(. در واقع، تهیه 
یکی از شرایطی است که باید برای تشریح و 
 e.g.,(اثبات مسئولیت پذیری برآورده شود

.)2004 ,Adams ;2000 ,Adams & Harte
دانشگاهی،)  مقاالت  از  بسیاری 
 e.g., Al-Tuwaijri, Christensen, &
 ;1995 ,Kouhy, & Lavers ;2004 ,Hughes
 Cormier, Magnan, &  1982  ,Wiseman
Gray ;2005 ,Van Velthoven,( به بررسی 
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افشای  آیا  که  اند  پرداخته  موضوع  این 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها جنبه 
کیفی. با این حال، تا  کمی دارد و یا جنبه 
بررسی  به  توجه  با  و  دانیم  می  که  جا  آن 
ارزیابی  برای  تالشی  گونه  هیچ  منابع، 
گزارش  کمپانی ها  که آیا  سیستماتیک این 
خاص  ایتم های  خصوص  در  جامعی 
 CSR شرکت  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
ارایه می کنند انجام نشده است. این مقاله 
کاری تحلیل محتوا این  با ارایه یک قالب 
مسئله و محدودیت را رفع می کند طوری 
تنها  نه  را   CSR گزارش های  جامعیت  که 
با بررسی ایتم های CSR افشا شده، بلکه 
انواع اطالعات مهم و همراه  از  با استفاده 
)VG, MAو PI ( نشان می دهد. به دلیل 
وجود این انواع متعدد و مختلف اطالعات، 
شده  ارایه  محتوای  تحلیل  ساختار 
افشای  سازی  زمینه  در  عامل  مهم ترین 
CSR است. با ارایه شاخصی از هر دو نوع 
افشا  ایتم های  تعداد  یعنی  جامعیت) 
 ،CSR گزارش های شده CSR( و جامعیت 
الذکر، خود  ساختار تحلیل محتوای فوق 
شاخصی مبرهن از میزان مسئولیت پذیری 
در  خود  داران  سهام  قبال  در  شرکت ها 
به   .)1997 )ماتیوس  می گذارد  اختیار 
نوعی برای ما مفهوم مسئولیت اجتماعی 
کسب و کار  شرکت ها یعنی چگونه از طریق 
بنابراین  کنیم.  ثروت  ایجاد  مسئوالنه 
کارکنان،  حوزه  شرکت  تجاری  رفتارهای 
و  محیط زیست  پیمان کاران،  مشتریان، 
جامعه را در برمی گیرد. بنابراین یک رابطه 
هم  مشترک  ارزش  خلق  و  برنده  برنده -   
زیربنای  بنگاه،  برای  هم  و  جامعه  برای 
مفهومی موضوع مسئولیت شرکتی است. 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر مسئولیت 
و پاسخ گویی به عنوان پایه و اساس رفتار 
کید دارد و ناظر  یک سازمان در اجتماع تا
با  کسب وکار مسئوالنه همراه  بر چگونگی 
تولید ثروت است. این نیازهای اجتماعی 
را  اقتصادی  بازارهای  که  است  جامعه 
در  اقتصادی  بنگاه های  می کند.  تعریف 
و  هستند  مسئول  ذی نفعان  کلیه  قبال 
ذی نفعان مشتری، کارمند، خود سازمان، 
جامعه  محیط زیست،  مصرف کنندگان، 
محلی، همسایه ها، دانش گاه و اقتصاد آن 

ملت را شامل می شود.
با  کار  و  کسب  موفقیت  بنابراین 
رابطه  و  است  متصل  جامعه  پیشرفت 
مستقیمی میان این دو است. چرا شرکت 
گیتس در بازار افریقا  مایکروسافت و بنیاد 
صورت  در  که  چرا  می کند  سرمایه گذاری 
سطحی  به  توسعه  سطح  یک  از  جهش 
دیگردر این قاره، بازار افریقا به بزرگترین بازار 
خواهد  تبدیل  مایکروسافت  محصوالت 
شد. چرا شرکتهای نفتی بزرگ چون شل 
صرف  را  خود  درامد  درصد   5 به  نزدیک 
روی  بر  توسعه  و  تحقیق  سرمایه گذاری 
که  چرا  می کنند  پذیر  تجدید  های  انرژی 
فسیلی  های  سوخت  بازار  در  کنون  ا هم 
رهبر بازار هستند و می خواهند که هنگامی 
رسید  اتمام  به  فسیلی  های  سوخت  که 
بمانند.  باقی  انرژی  بازار  رهبر  همچنان 
نیافتگی  توسعه  اجتماعی،  آسیبهای 
جوامع در نهایت هزینه های بنگاه را افزایش 
می دهد. چرا بزرگترین بنگاههای دنیا در 
گیرند و  کشورهای توسعه یافته شکل می 
چرا بزرگترین بازارهای انها در جوامع توسعه 

یافته قرار دارد.

امروزه شرکت ها به مسئولیت شرکتی به 
مثابه ابزاری می نگرند که چگونه می توانند 
کثر  از طریق آن منافع شرکت خود را به حدا
برسانند. آیا می تواند از طریق فعالیت های 
مسئولیت شرکتی سهم بازار خود را توسعه 
فعالیت های  طریق  از  می تواند  آیا  دهد؟ 
مسئولیت شرکتی خود را به عنوان شرکتی 
معتبرتر و باپرستیژتر جا بیندازد؟ آیا می تواند 
شرکتی  مسئولیت  فعالیت های  طریق  از 
ریسک  محلی  سازمان های  با  همکاری  و 
مجوز  و  کند  مدیریت  را  خود  اجتماعی 
آیا  باشد؟  داشته  کردن  کار  برای  محلی 
از طریق فعالیت های مسئولیت  می تواند 
با  را  بازاریابی خود  و  کند  بازاریابی  شرکتی 
نامی  تا  زند  پیوند  اجتماعی  چالش های 
از  می تواند  آیا  باشد؟  داشته  ماندگارتر 
به  شرکتی  مسئولیت  فعالیت های  طریق 
نزدیک  محلی  مقامات  و  سیاست گذاران 
شود و منافع خود را تامین کند؟ آیا می تواند 
از طریق فعالیت های مسئولیت شرکتی در 
کارکنان  و  بدمد  تازه ای  روح  خود  شرکت 
خود را انگیزه دارتر کند؟ آیا می تواند از طریق 
کت و  فعالیت های مسئولیت شرکتی با شرا
مشارکت یک سازمان خیریه محلی بخشی 
را  خود  شرکت  اطراف  محلی  مشکالت  از 
حل کند؟ آیا می تواند از طریق فعالیت های 
مسئولیت شرکتی و حضور در بازارهای کم تر 
توسعه یافته محصولی جدید به بازار عرضه 
فعالیت های  طریق  از  می تواند  آیا  کند؟ 
مسئولیت شرکتی از بستر اجتماعی فرهنگی 
خود  برای  خود  فعالیت  منطقه  ورزشی  و 

بازار ایجاد کند؟
کاری  برای اثبات توانایی اجرای قالب 
گزارش  تهیه  بعد  ارزیابی دو  در  ارایه شده 

شکل 3. نمودار روند آسیب پذیری خشکسالی برای 13 شهر از 1990 تا 2016.
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که قبال نشان داده شد، یک تحلیل   CSR
از   2005 ساالنه  گزارش های  روی  محتوا 
بلژیک  شده  لیست  شرکت های  نمونه 
انجام می شود. دلیل اصلی برای انتخاب 
گرچه الگوهای  این نمونه این می باشد که ا
متعدد  های  زمینه  در  دهی  گزارش 
توجه  با  حال  این  با  است،  شده  بررسی 
دانیم،  که می  ان جا  تا  و  ما  اطالعات  به 
در  کنون  تا کادمیکی  ا مطالعه  گونه  هیچ 
بلژیک انجام نشده است) تامسون 2007(. 
گزارشات سالیانه 2005 برای تحلیل و آنلیز 
جدید  گزارشات،  این  زیرا  شدند  انتخاب 
پروژه  این  آغاز  در  موجود  گزارشات  ترین 
تحقیقاتی است. بخش بحث نشان می 
توسط  شده  اوری  گرد  اطالعات  که  دهد 
گزارشات 2005 هنوز مناسب می باشند. به 
عالوه، این یافته های سال 2005 در رابطه با 
کم تر  کمپانی   CSR دانش فعلی از عملکرد

مورد بحث قرار گرفته است.
کمپانی های  بدون شک، شرکت ها و 
زیست  و  اجتماعی  اثرات  دارای  بلژیکی 
برای  می باشند.  داری  معنی  محیطی 
نشان   )2007(OECD اخیر  گزارش  مثال، 
که بخش صنعت بلژیک فشار زیادی  داد 
ک، هوا و طبیعی وارد  روی منابع آب، خا
محیطی  زیست  تاثیرات  گرچه  ا می کند. 
کمپانی های بلژیکی در سال های اخیر تنزل 
 ,MIRA-T(پیدا کرده و کاهش یافته است
کمپانی های   ،)2007  ,OECD  ;2008
بلژیک با طیف وسیعی از مشکالت زیست 
و  اند  بوده  مواجه  گذشته  از  محیطی 
ودولتی  وخصوصی  عمومی  های  آژانس 
ک ها و آبراهه های  ک سازی خا ملزم به پا
بلژیک  مردم  عالوه،  به  می باشند.  آلوده 

در خصوص اثرات اجتماعی ای شرکت ها 
نگران  اشتغال  با  رابطه  در  خصوص  به 
کننده  منعکس  نگرانی  این  می باشد. 
کشوری  بلژیک  که  است  حقیقت  این 
قوی  اجتماعی  ریشه  و  کهن  تاریخچه  با 
یا  فدراسیون  مطالعه  رو  این  از  است. 
 )2007( )FEB( اتحادیه شرکت های بلژیکی
کمپانی ها  که  داد  نشان  کمپانی ها  روی 

کید دارند. عمدتا بر جنبه کاری CSR تا
در 30 ژوالی 2004، شهروندان بلژیکی 
شرکت ها  که  شدند  گاه  آ حقیقت  این  از 
توجهی روی  قابل  اثرات  می توانند دارای 
اجتماع داشته باشند و این در حالی است 
که  کمپانی ها چنین عقیده دارند  که خود 
بر قراری ارتباط با اجتماع می تواند اهمیت 
شرکت  روز،  آن  در  باشد.  داشته  زیادی 
در  گاز  فشار  افزایش  موجب  بهره وری 
این  شد.   .Ghislenghien های  لوله  خط 
های  حفار  توسط  احتماال  که  لوله  خط 
بود  شده  سوراخ  ساختمانی  شرکت های 
کشته  موجب  انفجار  این  شد..  منفجر 
شدن 24 نفر و آسیب دیدن 132 نفر شد و 
که مردم در  در عین حال آن قدر شدید بود 
حال رانندکی در بزرگراه E429 که از نزدیکی 
ماشین  گذشتند  می   .Ghislenghien
هایشان سوخت. اندکی بعد از این ضایعه 
فوق  شرکت  که  شد  مشخص  فاجعه،  و 
کارامدی در خصوص موقعیت این  ارتباط 
ساختمانی،  کمپانی های  با  ها  لوله  خط 
مقامات و دول محلی و شهروندان بلژیکی 
برقرار کرده است. به دلیل نزدیکی زمانی به 
گزارشات  تحلیل   ،.Ghislenghien فاجعه 
ساالنه 2005 اطالعات مناسبی را در اختیار 
کی گذارد زیرا این شرکت که مالک خط لوله 

گاز بود در نمونه مورد مطالعه قرار داشت و 
در این مقاله به طور مفصل در خصوص آن 

بحث شده است.
ذیل  صورت  به  حاضر  حال  مقاله 
به   2 بخش  است:  شده  دهی  سازمان 
در  جامع  گزارش  تهیه  مفهوم  بررسی 
منابع مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست 
محیطی و سپس ارایه توصیف مفصلی از 
کاری تحلیل محتوا دربخش 3 می  قالب 
کاری تحلیل  دهد. نتایج استعمال قالب 
کمپانی های بلژیکی در بخش 4  محتوا در 
ارایه شده است که در عین حال توضیحاتی 
کاری برای  را در رابطه با قابلیت این قالب 
از سواالت پژوهشی  پاسخ دادن بسیاری 
در اختیار می گذارد. بخش 5 به بحث در 
مطالعه  این  های  محدودیت  خصوص 
پرداخته و رهنمود ها و چشم انداز هایی 
در  می کند.  ارایه  آینده  تحقیقات  درباره 
که، بخش 6 یافته ها و نتایج را  نهایت این 
با برخی پیشنهادات در خصوص اهمیت 
یافته ها برای ایجاد فرم های قابل قبول از 

گزارشات CSR در بلژیک تشریح می کند.
در  شد.  شروع   2007 در  مطالعه  این 
 2006 سال  گزارش های  همه  زمان،  آن 
موجود نبودند. فرایند جمع آوری داده ها 
مدت زمان طوالنی یعنی حدود یک سال 
کدگذار بی تجربه باید  کشید، زیرا دو  طول 
آموزش می دیدند و چون هر گزارش به طور 
کننده با هر تفاوت  کد  مستقل توسط سه 

کدگذاری کدگذاری شد.
ارایه  به  ملزم  داران  سهام  امروزه، 
محیطی  زیست  و  اجتماعی  گزارشات 
مثال  برای   .)2004 ادامز  می باشند) 
 O’Dwyer, Unerman, and مطالعات 
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Hession )2005( شواهد خوبی در خصوص 
 (CSR گزارش  تهیه  برای  تقاضا  افزایش 
در  شرکت ها(  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
میان سازمان های مردم نهاد و خصوصی 
ایرلند در اختیار می گذارد. این یافته ها با 
یافته های مطالعات قبلی تیلت و همکاران 
که نشان داد  1999 و 2004 هم خوانی دارد 
که گروه های فشار استرالیایی هم تقاضای 
اطالعات CSR دارند و هم از ان بهره می 
بانکلیان 1997 در  برند. مطالعه دیگان و 
کالس های مختلف  که  استرالیا نشان داد 
اطالعات  از  ساالنه  گزارش های  کاربران 
زیست محیطی استفاده می کنند در حالی 
که مطالعه اخیر انجام شده توسط دویلر و 
وان استدن 2010 در استرالیا، امریکا و اروپا 
سهام  تک  تک  حتی  که  دهد  می  نشان 
محیطی  زیست  اطالعات  نیازمند  داران 
که  دارند  اعتقاد  آن ها  زیرا  می باشند 
کمپانی ها باید مسئولیت اثرات نا مطلوب 

زیست محیطی خود را بپذیرند.
مسئولیت پذیری را می توان به عنوان 
که  گرفتن و انجام چیزی  وظیفه به عهده 
شده  گرفته  عهده  بر  تعهداتی  اساس  بر 
 ,1996 ,.Gray et al(است تعریف می شود
کاری مسئولیت پذیری،  p. 38(. در قالب 
اطالعات  طالب  که  داران  سهام  همه 
از  نظر  صرف   ،)1983 ایرجی  می باشند) 
چگونکی ضعف های اقتصادی، دارای حق 
گر  داشتن چنین گزارشاتی می باشند حتی ا
کنند  آن ها نخواهند از اطالعات استفاده 
را  گزارش  که  است  فرض  آنان  عهده  بر  و 
 Gray, Dey, Owen, Evans, &(( تهیه کنند

,.Gray et al ;1997 ,Zadek
 O’Dwyer, Unerman, &  ;1996

باید  گزارشات  واقع  در   .))2005  ,Hession
کنند  اطالعات جامع و هدفمندی را ارایه 
بتوانند  تا  دهد  امکان  داران  سهام  به  که 
برارود جامعی از عملکرد اجتماعی و زیست 
گری  محیطی سازمان در اختیار بگذارند ) 

.)2006
از نقطه نظر مسئولیت پذیری، سوال 
مهم پژوهشی و تحقیقاتی در این جا این 
گزارش فعلی در  که ایا عملیات تهیه  است 
کننده رفتار های اجتماعی  واقع منعکس 
و  می باشند  شرکت ها  محیطی  زیست  و 
مطالعه  چندین   .)2000 یورمن  نه؟)  یا 
که  است  بعید  بسیار  که  دادند  نشان 
اجتماعی  های  مسئولیت پذیری  افشای 
CSR فعلی بتواند نگرش و دید جامعی از 
عملکرد CSR شرکت برای سهام داران در 
اختیار بگذارند. این تردید از ناشی از این 
حقیقت است که کمپانی ها غالبا اطالعات 
 e.g.,((غیر مستقیم را ارایه می دهند CSR
 ,.Al-Tuwaijri et al ;1995 ,.Adams et al
 ;2010 ,Beck, Campbell, & Shrives ;2004
 ;2008  ,Guthrie, Cuganesan, & Ward
پدول  و  واسمن  نیو،   .))1982  ,Wiseman
که مدیران  کردند  1998 چنین استدالل 
منقول  و  مستقیم  غیر  اطالعات  اغلب 
را  افشاهایی  چنین  زیرا  می کنند  افشا  را 
می توان برای مدیریت احساسات عمومی 
 2009 هاپوود  چنین،  هم  کرد.  استفاده 
که این افشا ها و  کرده است  چنین اظهار 
گزارش ها می تواند برای افزایش مشروعیت 
می تواند  واقع  در  و  شود  استفاده  شرکت 
فعالیت های  خصوص  در  اطالعات 
دهد.  کاهش  را  شرکت  محیطی  زیست 
گذشته در مورد شناسایی تاثیر  تحقیقات 

کارکنان  بر  سازمان  مسؤولیت اجتماعی 
کرد:  طبقه بندی  دسته  دو  به  می توان  را 
تاثیر  چگونگی  محققان  اول،  دسته  در 
کارکنان  فعالیت های اجتماعی سازمان بر 
مطالعات  این  در  می کنند.  تحلیل  را  آتی 
مسؤولیت اجتماعی سازمان اعتبار خوبی 
کار ایجاد می کند و جذابیت  کسب و  برای 
افزایش  خوب  کارفرمایان  عنوان  به  را  آن 
این  با  مطابق   .)2009 )تورکر،  دهد  می 
طبقه بندی ، مسؤولیت اجتماعی سازمان، 
اعتماد درک شده را برای جوینده شغل، که 
فاقد هر گونه تعامل قبلی با سازمان است، 
افزایش می دهد )ویس وس واران، 1998(. 
گرینینگ و توربان  با این حال در تحقیق 
)2000( این ارتباط را بر مبنای نظریه هویت 
اجتماعی توضیح می دهد و بیان می کند 
که عملکرد اجتماعی سازمان نشانه هایی 

برای متقاضیان آتی است.
در دسته دوم، محققان بر روی تاثیر 
کارکنان  فعالیت های اجتماعی سازمان بر 
 )1997( ریوردان  می شوند.  متمرکز  جاری 
عملکرد  تاثیر گذاری  چگونگی  مورد  در 
و  گرایشات  تصویر،  بر  سازمان  اجتماعی 
کارکنان بحث کرده است. ویس وس  قصد 
بین  ارتباط  واران )1998( در مطالعه اش، 
رفتارهای  و  اجتماعی سازمان  مسؤولیت 
است.  کرده  تحلیل  را  کارکنان  ثمر  مثمر 
مطالعات نشان می دهد که تعهد سازمانی، 
است  کاری  تجربه  از  گرفته  نشات  بیشتر 
کارکنان.  گزینش  و نه مراحل استخدام و 
این مطالعات، همچنین اهمیت حمایت 
سازمانی درک شده را نسبت به مسؤولیت 
اجتماعی در این فرایند نشان می دهد )میر 
گذشته،  و همکاران، 2002(. در طی دهه 
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سازمان ها از طرف گروه های مختلف ذینفعان شامل سهام داران، کارکنان، سرمایه گذاران، 
مصرف کنندگان و مدیران تحت فشار فزاینده ای جهت اتخاذ رفتار مسئوالنه اجتماعی 
بوده-اند. این مطالعات شواهدی مبنی بر افزایش بازدهی سازمان های دارای مسؤولیت 
کار متعهدتر فراهم می آورد، به دلیل اینکه "کارکنان از اینکه  اجتماعی و همچنین نیروی 
کاری دارای مسؤولیت اجتماعی تعیین هویت می کنند، احساس غرور  با سازمان های 
می کنند" )پیترسون، 2004(. برامر و همکاران )2007( در تحقیقی دیگر به بررسی ارتباط بین 
کات کارکنان از مسؤولیت اجتماعی سازمان در داخل مدلی پرداختند  تعهد سازمانی و ادرا
که برگرفته از نظریه هویت اجتماعی است. در این تحقیق ارتباط بین تعهد سازمانی و جنبه 
های مسؤولیت اجتماعی سازمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه، مفاهیم قابل 
توجهی را برای اجرای استراتژی های مسؤولیت اجتماعی در داخل سازمان ها به همراه 
کارکنان از مسؤولیت اجتماعی، بر نتیجه  داشت. اینکه، ارتباط مثبت بین هر جنبه درک 
حاصل از تعهد سازمانی که ممکن است ناشی از سرمایه گذاری های سازمان در مسؤولیت 

کید دارد. اجتماعی سازمان باشد، تا
در مورد شهروندی  کات  ادرا بین  "رابطه  عنوان  با  ای  در مطالعه   )2004( پیترسون 
از شهروندی سازمانی وتعهد  کات  ادرا رابطه بین  سازمانی و تعهد سازمانی" به بررسی 
سازمانی در بین متخصصین تجاری پرداخته است. در این مطالعه مقیاس شهروندی 
اجتماعی سازمانشان، مورد  کارکنان درباره عملکرد  ارزیابی دیدگاه های  برای  سازمانی 
که رابطه فوق با افزایش اهمیت  استفاده واقع شده است. نتایج این تحقیق نشان داد 
که  کارکنان، شدیدتر می شود. نتایج همچنین نشان داده  مسؤولیت پذیری سازمان نزد 
مقیاس اخالق شهروندی سازمانی، در مقایسه با سایر مقیاس های اقتصادی، قانونی و 
داوطلبانه در ارتباط با تعهد سازمانی، پیش بینی کننده بهتری است. این یافته آماری، 
که بر طبق نظریه هویت  وجود سازگاری با نظریه هویت اجتماعی را نشان می دهد. زیرا 
دارای  که  با سازمانی  به علت همکاری  کارکنان  که  دارد  احتمال وجود  این  اجتماعی 
خصوصیات ارزشی است، حس مثبتی را به دست آورند و به طور عکس، تصویر ضعیف از 
سازمان نسبت به رفتارهای شهروند سازمانی، ممکن است اثرات زیان بخشی بر خودپنداره 
کارکنان و متعاقبًا تعهد سازمانی آنان به دنبال داشته باشد. برامر و همکاران )2007(، نیز در 
مطالعه خود به سهم مسؤولیت اجتماعی در تغییرات تعهد سازمانی پرداختند. نتیجه این 
بود که مسؤولیت اجتماعی سازمان در قبال ذینفعان درون و برون سازمان از ارتباط مثبتی 
برخوردار است. همچنین رگو و همکاران )2007( نیز نشان دادند که شهروندی سازمان به 
عنوان بخشی از سازه مسؤولیت اجتماعی 35٪ تغییرات تعهد عاطفی را در جهت مثبت، 
تبیین می کند و بیشترین تاثیر، ناشی از درک مسؤولیت در قبال ذینفعان درون سازمان 

)کارکنان( و رعایت مالحظات اخالقی- قانونی بوده است.
گزارش، چندین مطالعه قبلی  برای بررسی بیشتر ارتباط بین عملکرد واقعی و تهیه 
گزارش دهی جامع  گزارش و یا  که ما آن را تهیه  کرده اند  گزارش CSR را عنوان  نوعی تهیه 

و  روبرتسون  گفته  اساس  بر  نامیم.  می 
افشای  از  ال  ایده  مدل  نیکلسون 1996، 
CSR سه نوع سطح افشای سلسله مراتبی 
گزارش  و  عمل  بین  خال  کردن  پر  برای  را 
گزارش  ترکیب می کند. این سطوح افشای 
که  عمومی  بالغت  و  فصاحت   -1 شامل 
شناخت ارزش CSR را پوشش می دهد، 
2- تالش خاص که متشکل از فعالیت های 
 .CSR و 3- اجرا و پایش برنامه های CSR
آن هایی  و  عمومی  اهداف  با  شرکت های 
می  ارایه  گزارش  خود  کار  پیشرفت  از  که 
کردند به این سطح رسیده اند. بر اساس 
این   ،1996 نیکلسون  و  روبرتسون  کفته 
کلی  گذاری شرکتی  سطح با رویکرد هدف 
هم خوانی دارد. هم چنین، وان استادن 
که  کردند  نشان  خاطر   2007 هوکس  و 
باید  باال  کیفیت  با  محیطی  گزارش های 
گزارشات جامع از اثرات  ارتباط مناسبی با 
با  آن  عملکرد  و  سازمان  محیطی  زیست 
کردن اطالعاتی در خصوص راهبرد  فراهم 
ها، پیشرفت ها و اهمیت آن ها برقرار کنند. 
همکاران  و  ادامز  تایید  مورد  نگرش  این 
که  کردند  که چنین استدالل  1995 است 
ارایه  برای  واقعی  تالش  گونه  هیچ  ظاهرا 
غیر  مفید،  شکل  به  عمومی  اطالعات 
اریب، و سودمند در خصوص موضوعات 
اجتماعی و زیست محیطی وجود ندارد زیر 
کمی  اطالعات  فاقد  گزارش های ساالنه  ا 
افشای  گرچه  ا هستند.  مناسب  کیفی  و 
ان  افشای  از عدم  بهتر  اظهارات سیاسی 
است، با این حال ادامز و همکاران 1995 
گونه  که بدون هر  کرده اند  کزارش  چنین 
گرفته  عهده  به  فعالیت های  از  توصیف 
کار و نتایج حاصل شده،  شده و پیشرفت 
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سیاستی  گزارش های  و  اظهارات  چنین 
نخواهند  چندانی  اهمیت  رویکردی  و 
داشت. در مطالعه ای دیگر، ادمز و هارت 
بهبود  برای  ها  پیشنهاد  سری  یک   2000
کرد.  کزارش مساوی از انگلیس ارایه  تهیه 
در میان این پیشنهادیه ها، ما پی بردیم 
کمپانی ها نباید به سادگی فرصت های  که 
کنند و نیز روش های رسیدن  خود را افشا 
به اهد اف را در اختیار عموم قرار دهند. به 
عالوه کمپانی ها ترغیب به ایجاد سیسیتم 
اطالعاتی برای پایش سیاست های فرصت 
گزارش از معیار های اندازه  مساوی و تهیه 
گیری عملکرد می شوند. ادامز 2004 چنین 
شرایط  از  یکی  که  است  کرده  استدالل 
که  است  این  مسئولیت پذیری  کاهش 
شرکت ها گزارش شفافی از ارزش ها، اهداف 
کوتاه و بلند مدت ارایه دهند. به طور کلی، 
که تهیه  مطالعات قبلی نشان می دهند 
گزارش CSR نه تنها باید اطالعات مفیدی 
از اهداف در اختیار بگذارد بلکه باید بتواند 
در رسیدن به اهداف و برایندهای مطلوب 
به  می تواند  گزارشاتی  چنین  کند.  کمک 
اجتماعی  مسئولیت پذیری های  کاهش 
سهام  زیرا  کند  کمک  محیطی  زیست  و 
تا  می کند  قادر  را  نفع  ذی  افراد  و  داران 
درک جامعی از عملکرد زیست محیطی و 

اجتماعی شرکت داشته باشند.
یا  افشا  انواع  ترکیب  مستلزم  این 
گزارشات خاص است که به تایید مطالعات 
کدام  که  این  ارزیابی  به  که  پژوهشی 
برای  نفع  گروه های ذی  را  نوع اطالعات 
رسیدن به اهداف خود نیاز دارند پرداخته 
اند.مطالعه ی تیلت 1994 و 2004 بر روی 
که هم اطالعات  گروه های فشار نشان داد 

 Dwyer, Unerman, and .بایستی فراهم شوند CSR کمی غیر مستقیم و هم اطالعات 
Bradley )2005 با استفاده از مصاحبه با نمایندگان سازمان های مردم نهاد نتیجه گرفتند 
گر چه تمایل برای افشای سیاست ها و تعهدات زیست محیطی وجود داشت با این  که ا
کارایی سیاست ها خوشبین نبودند و شواهد در  حال بسیاری از مصاحبه شوندگان به 
کارایی خوب واقع شود برای ان  که چگونه برخی از روش ها می تواند مورد  خصوص این 
که بیش از  ها ملموس نبود.تحقیقات اخیر de Villiers و van Staden 2010 نشان می دهد 
کمپانی ها بایستی اطالعات خود را در خصوص ریسک ها و اثرات  که  60 5 افراد معتقدند 
زیست محیطی،سیاست گذاری های زیست محیطی،اهداف زیست محیطی قابل اندازه 
گیری و عملکرد واقعی ) کمی( در برابر اهداف زیست محیطی و هزینه های زیست محیطی 
که تک تک افراد ذی نفع و سهام داران  کنند. یافته های ان ها نشان می دهد  گزارش  را 
هم نیازمند استفاده و هم قادر به ترکبی اطالعات در خصوص اهداف،نیات،عملیات و 

عملکردها می باشند.
کاربران  مختلف  های  قشر  از  مطالعه  در  کننده  شرکت  افراد  از  بسیاری  پانویس2: 
حسابداری،نمایندگان  پژوهشی،متخصصان  گران  تحلیل  و  داران  دالالن،سهام  نظیر 
شرکت های مالی و تعدادی از سازمان ها نظیر اتحادیه های تجاری،گروه های البی زیست 

محیطی،اتحادیه های صنعتی و نیز اتحادیه ی مصرف کنندگان بودند.
که از طریق ان شرکت ها  گزارش CSR یک مکانیسم مهمی است  که تهیه ی  از ان جا 
می توانند عملکردها و سیاست های زیست محیطی اجتماعی خود را به طیف وسیعی 
به  تجربی  پژوهشی  مطالعات  از  کنند،بسیاری  منعکس  دار  سهام  و  نفع  ذی  افراد  از 
گزارشات شرکت ها برای افشا سازی با توجه به یک یا چند مقوله مورد  تحلیل محتوی 
گفته ی ماتیوس  زیست محیطی و اجتماعی پرداخته اند)Unerman, 2000 (. بر اساس 
1997 این مطالعات تحلیل محتوا به عنوان اطالعاتی در خصوص وضعیت فعلی افشای 
که بسیاری از بازیگران عرصه ی اقتصاد به  سازمانی ارزشمند هستند و بنابراین برای این 
کنون بسیاری از مطالعات  کامل برسند راه طوالنی در پیش است.تا  مسئولیت پذیری 
 Branco &  ;2004  ,.CSR )Al-Tuwaijri et al ایتم های  شناسایی  بر  محتوا  تحلیل 
گیری دامنه ی )تعداد لغات جمالت یا  Jose & Lee ;2008 ,Rodrigues, 2007 ( و یا اندازه 
صفحات( از اطالعات CSR مورد استفاده برای حل مسائل مربوط به ایتم های مختلف 
 )2000 ,Unerman ;2001 ,.Gray et al ;2004 ,2000 ,Campbell( کردند کید  مربوط به CSR تا
بر طبق گفته ی بک و همکاران 2010 از این مطالعات می توان برای ارزیابی جامعیت گزارش 

یعنی تعداد ایتم های افشا شده استفاده کرد.
ارزیابی سطح  برای  ارزشنمد  ابزاری  بتواند  که تحلیل محتوا  با این حال برای این 
کند. در این رابطه تامز  مسئولیت پذیری باشد بایستی از انواع اطالعات مختلف استفاده 
گمراه  که بررسی تنها حجم افشای اطالعات CSR می تواند  2002 چنین بیان می دارد 
کننده باشد در صورتی که کیفیت اطالعات و گزارشات افشا شده مهم باشد. بر اساس گفته 
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 ;1995 ,.Gray et al( کاتری و ماتیوس 1985 برخی از مطالعات ی 
Hackston & Milne ;2008 ,.Guthrie et al, 1996 (نشان می دهند 
گزارشات در خصوص ایتم  که برخی از  که می توان هم از نظر این 
کمی  گزارشات مالی  کیفی بوده و همچنین با توجه به  به صورت 
و غیر کمی می توان به عمق کیفیت دست یافت.تحلیل محتوای 
de Villiers and van Staden 2006 نیز دو نوع افشای اطالعاتی را 
که به ترتیب  تفکیک می کند افشای عمومی و افشای خصوصی) 
کمی دارد(.بر اساس مطالعات ویس  کمی و  اشاره به افشای غیر 
 Cormier et ;2004 ,.Al-Tuwaijri et al( من 1982 چندین مطالعه
al., 2005 ( وزن تک تک ایتم ها را بر اساس نوع اطالعات افشا شده 
گر یک ایتم توسط افشای  کرده است:ا در خصوص ایتم ها تعیین 
گر  که بیشترین وزن را دارد )3+( و ا گویند  کمی پوشیده شود می 
کمی اما ویژه پوشش داده شود دارای بیشترین  توسط افشای 
کترین وزن  کیفی عمومی  وزن بعد از وزن اول یعنی )2+( و افشای 
گونه زمینه ای از افشای CSR مطرح  را دارد. این مطالعات هیچ 
نکرده اندزیرا ایتم پوشش داده شده توسط همه ی 3 نوع روش 
کدام از ان ها با یک  که هر  کرد  گزارش وزن 3مورد را تعیین  افشا و 
کلی این مطالعات  شاخص عملکرد نشان داده شده اند.به طور 
کی از کاهش اختصاصی بودن اطالعات افشا شده بوده و نشان  حا
گزارش CSR تا حدودی مبهم است. با این  که تهیه ی  می دهد 
که ایا شرکت ها  وجود بر اساس این مطالعات قضاوت در مورد این 
گزارش میکنند یا نه  اهداف نیات خود و یا اقدامات واقعی خود را 

غیر ممکن می باشد.
هدف مطالعه ی Vuontisjarvi 2006 تا حدودی متفاوت بود 
گزارشات منابع انسانی  زیرا هدف ایشان توصیف مفصل محتوای 
توسط شرکت فینیش با استفاده از مجموعه ای از شاخص ها برای 
تک تک موضوعات بود. از نظر مشارکت و اشتغال کارکنان مجموعه 
اینترنت،راهنمای پرسنل،خبر رسانی به  از شاخص ها شامل  ای 
پرسنل،اطالع رسانی به پرسنل در خصوص راهبرد شرکت و ناظر به 
عنوان کانال ارتباطی بود. بعد از این که تحلیل محتوا انجام شد پی 
برده شد که می توان این شاخص ها را به 3 مقوله تقسیم بندی کرد: 

1( شاخص های اصلی که منعکس کننده ی هدف ارزش است.
و  فعالیت ها  ی  کننده  توصیف  فرایندکه  شاخص های   )2

عملیات اتخاذ شده برای استفاده و 

برایند  ی  کننده  منعکس  که  عملکردی  شاخص های   )3
فعالیت ها می باشند.

در  شفاف  اصئل  و  پایه  گونه  هیچ  مطالعه  این  حال  این  با 
گزارش ارائه  کامل بودن  خصوص قضاوت در خصوص جامعیت و 

نمی کند زیرا:
1( سطح جزئیات شاخص ها متغیر است یعنی شاخص های 
که شاخص های  ناشناخته هستند در حالی  تا حدودی  فرایند 

اصلی شناخته شده می باشند و
2(نتایج در سطح نمونه توصیف شده و نمی تواند قابل تعمیم 
به سطح شرکت باشد زیرا تنها هدف مطالعه ی Vuontisjarvi ثبت 

تحلیل اطالعات کمپانی فینیش در سطح عمومی بود.
که مطالعات قبلی  کنیم  در نتیجه ما می توانیم چنین بیان 
 ;1995  ,.Adams et al  ;2004  ,Adams  ;2000  ,Adams & Harte(
 )2007  ,van Staden & Hooks ;1996  ,Robertson & Nicholson
کاهش مسئولیت پذیری شرکت ها  که برای  کی از ان هستند  حا
و  اداف  خصوص:1(  در  را  جامعی  گزارشات  و  اطالعات  بایستی 
 CSR نیات2(عملیات 3( عملکرد خود در رابطه با مسائل مختلف
 de( افراد مختلف  و  داران  بر روی سهام  کنند. مطالعات  گزارش 
 ,O’Dwyer, Unerman, & Bradley ;2010 ,Villiers & van Staden
که افراد بایستی  Tilt ;2005, 1994, 2004( موید این مطلب است 
گر چه برخی  کنند. ا طیف وسیعی از این انواع اطالعاات را ترکیب 
مطالعات تحلیل محتوا کیفی یا کمی بودن اطالعات و یا گزارش ها را 
در نظر می گیرند با این حال تا کنون هیچ مطالعه ی سیستماتیکی 
برای بررسی ترکیب انواع این اطالعات انجام نشده است.هدف 
این مقالع رفع این محدودیت با ارائه ی غالب کاری تحلیل محتوا 
است که سطح جامعیت گزارش را با ثبت اطالعات زیر اندازه گیری 

می کند: 1(چشم انداز و اهداف
2( رویکرد مدیریت

3( شاخص های عملکردی.
و  روبرتسون  های  کار  اساس  بر  ککه  اطالعات  انواع  این 

نیکولسون 1996 و نیز واناجوسکی 2006 هستند اشاره به افشای:
1(اهداف و ارزش های بیان شده.

2( عملیات،
3(معیار های اندازه گیری عملکرد کمی دارند.
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