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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

کنـون ۶۷ مجتمـع پتروشـیمی فعـال در  صنعـت پتروشـیمی هم ا
کـه از ایـن تعـداد سـه شـرکت تأمیـن یوتیلیتی مناطق  کشـور دارد  

عملیاتـی را بـر عهـده دارند.
ایـن مجتمع هـا سـال گذشـته حـدود ۴۰ میلیـون تـن معـادل 
ک از باالدسـت  ۹۹۲ هـزار بشـکه نفـت خـام در روز سـوخت و خورا
کـه حـدود ۳۵ میلیون تن محصـول نهایی تولید  کردنـد  دریافـت 
شـد، از ایـن مقـدار ۲۵  میلیـون تـن صـادر و حـدود ۱۰ میلیـون تن 

در داخـل عرضه شـد.
گرید پلیمری و ۴۰ نوع ماده شیمیایی به  از این صنعت ۳۳۰ 
صنایـع داخلـی محصـول عرضـه می شـود و حـدود ۱۵ هـزار بنـگاه 

کوچک و متوسـط در زیرمجموعه این صنعت فعال هسـتند.
قالـب جهـش  در  توسـعه ای  طـرح  پتروشـیمی ۴8  صنعـت 
دوم و سـوم صنعت پتروشـیمی در دسـت اجرا دارد . این طرح ها 
کـه  ظرفیـت ایـن صنعـت را ۴۵ میلیـون تـن افزایـش خواهنـد داد 

کـه حدود 8 میلیارد  نیـاز بـه ۳۰ میلیارد دالر سـرمایه گذاری اسـت 
آتـی  و مابقـی در سـال های  اسـت  کنـون هزینـه شـده  تا آن  دالر 

هزینـه و جـذب می شـود.
پتروشـیمی،  صنعـت  دوم  جهـش  از  باقیمانـده  طـرح   ۱۱
ظرفیـت ایـن صنعـت را بـا ۱۰ میلیـون تـن افزایـش بـه ۱۰۰ میلیـون 
شـهرهای  در  طـرح،   ۱۱ ایـن  از  طـرح    ۳ افـزود:  می رسـاند،  تـن 
کـه برای نخسـتین بار  اردبیـل، خمیـن و گچسـاران اجـرا شـده اند 

ایـن شـهرها احـداث شـده اسـت. واحـد پتروشـیمی در 
کـه بـه  و ۲ طـرح خـاص پلی پروپیلـن خمیـن و پلیمـر پادجـم 
کشـور را تولید  سـمت تولیـد ABS مـی رود، محصـوالت مـورد نیـاز 

کرد. خواهنـد 
طرح هـای ۳8گانـه جهـش سـوم صنعـت پتروشـیمی تـا افـق 
۱۴۰۴ تکمیل خواهند شـد. با اجرای این طرح ها، ۱۰ شـهر خارج 
کمک  از هاب های پتروشـیمی دارای پتروشـیمی خواهند شـدکه 
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کشـور می کند. بـه توسـعه منطقـه ای صنعت پتروشـیمی در 
گازهـای  ک، یـک طـرح جمـع آوری  یـک طـرح تأمیـن خـورا
کاهـش  ک بیدبلنـد خلیـج فـارس بـا هـدف  فلـر بـرای تأمیـن خـورا
اثـرات زیسـت محیطـی، طـرح PDH سـلمان فارسـی بـه عنـوان 
نخسـتین طـرح PDH، نخسـتین طـرح GTPP در اسـام آباد بـا 
فنـاوری بومـی شـرکت پژوهـش و فنـاوری پتروشـیمی و دو طـرح 
GTPP در هـاب مکـران از جملـه طرح هـای جهـش سـوم صنعـت 

پتروشـیمی هسـتند.
طرح هـای  قالـب  در  پلی پروپیلـن  تـن  میلیـون   ۱.۷ حـدود 
جهـش سـوم صنعـت پتروشـیمی بـه ظرفیـت ایـن محصـول در 
گریدهـای عمومـی بی نیاز  صنعـت افـزوده خواهـد شـد و ایـران در 

از واردات ایـن محصـول خواهـد شـد.
افزایـش ارزش متوسـط هـر تـن محصـول را از سیاسـت های 
کـه با تکمیل زنجیـره ارزش، ارزش متوسـط هر  ایـن شـرکت اسـت 

تـن محصـول افزایـش خواهـد یافـت.
گذشته ۶۷۵ هزار تن  محصول پتروشیمی به ارزش  در سال 
کـه باآنالیـز ایـن محصـوالت،  ۱.۳ میلیـارد دالر وارد شـده اسـت، 
کاالی عمده وارداتی انجام و طرح های پیشـران  تمرکـز بـر ۴۰ قلـم 
زنجیـره  تکمیـل  راسـتای  در  طرح هـا  ایـن  کـه  شـدند  تعریـف 

هسـتند.
بـا توجـه بـه اینکـه طرح هـای پیشـران ۳8 طـرح بـا مجمـوع 
بـا اجـرای طرح هـای  ۳ میلیـون تـن ظرفیـت هسـتند، در واقـع 
پیشـران ۲۲ محصول جدید در صنعت پتروشـیمی تولید خواهد 

شد.
زنجیـره  پروپیلـن ۱۳ طـرح، در  زنجیـره  ایـن طرح هـا در  کـه 
متانـول ۶ طـرح، در زنجیـره اتیلـن ۵ طـرح، در زنجیـره بنـزن ۲ 
طـرح و یـک طـرح زنجیـره اوره، یـک طـرح زنجیـره مامیـن و یـک 

طـرح زنجیـره بوتیلـن تعریـف شـده اند.

با تکمیل زنجیره ارزش، ارزش با تکمیل زنجیره ارزش، ارزش 
متوسط هر تن محصول متوسط هر تن محصول 
افزایش می یابدافزایش می یابد
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منطقه انرژی بر پارسیان قطب 
جدید صنعت پتروشیمی
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یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

توسـعه شـرکت ملـی صنایـع  و  ریـزی  برنامـه  مدیـر 
پارسـیان،  انرژی بـر  منطقـه  گفـت:  پتروشـیمی 
در  و  اسـت  پتروشـیمی  صنعـت  توسـعه  مناسـب 

دارد. قـرار  اقتصـادی  درخشـش  یـک  طلیعـۀ 
محمـدی،  بهـزاد  پتروشـیمی  پیـام  گـزارش  بـه 
معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامل شـرکت ملی صنایع 
پتروشـیمی همـراه بـا مدیـران ارشـد ایـن شـرکت بـه 
و  صمـت  وزیـر  معـاون  جعفـری  الـه  وجیـه  همـراه  
نیـز جبـاری نماینـده  ایمیـدر و  رئیـس هیـات عامـل 
غرب اسـتان هرمزگان در مجلس شـورای اسـامی،  

منطقـه  از  بازدیـد  در   ) خردادمـاه   12( چهارشـنبه 
و  ظرفیت هـا  از  بهره گیـری  بـا  پارسـیان،  انرژی بـر 
و  راهکارهـای تسـریع  تعامـات میـان دسـتگاهی، 

کردنـد. را بررسـی   ایـن منطقـه  تسـهیل توسـعه 
زاده  عبـاس  حسـن  بازدیـد  ایـن  حاشـیه  در 
توسـعه شـرکت ملـی صنایـع  و  ریـزی  برنامـه  مدیـر 
توسـعه  دربـاره  کوتـاه   گفتگویـی  در  پتروشـیمی 
صنعـت پتروشـیمی در منطقـه انـرژی بـر پارسـیان به 
می آیـد: پـی  در  کـه  داد  پاسـخ  نیپنـا  پرسـش های 

کـه بـه  گی هایـی دارد  منطقـه انـرژی بـر پارسـیان چـه ویژ
عنـوان یکـی از هاب هـای توسـعه اتـی صنعت پتروشـیمی 

از آن یـاد می شـود؟
ویژگی هـای متعـدد منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی بـر پارسـیان 
ک مـورد نیاز صنعت پتروشـیمی،  ماننـد نزدیکـی بـه منابـع خورا
حـال  در  کن هـای  شـیرین  آب  طریـق  از  آب  تامیـن  قابلیـت 
در  کـه  نیروگاه هایـی  از  تامیـن  قابـل  بـرق  منطقـه،  در  احـداث 
خدمـات  و  اسـکله  شـد،  خواهنـد  احـداث  منطقـه  در  آینـده 
ویـژه  منطقـه  بـه  بـودن  نزدیـک  همچنیـن  و  مناسـب  بنـدری 
کشـور  عسـلویه آن را جهـت تبدیـل به هـاب آتـی پتروشـیمی در 

اسـت. کـرده  متمایـز 
در نقشه توسعه پتروشیمایی این منطقه، زمینی به وسعت 
با تفکیک ۱،۷۰۰ هکتار و  ۲،۲۰۰ هکتار به صنعت پتروشیمی، 

۵۰۰ هکتار جهت صنایع پتروشیمی، اختصاص یافته است.
ک هایـی بـرای توسـعه صنعـت پتروشـیمی در  چـه خورا

منطقـه انـرژی بـر پارسـیان تخصیـص یافتـه اسـت؟
بـرای منطقـه  گاز طبیعـی  اول ۲۰ میلیـون متـر مکعـب  فـاز  در 
انرژی بر پارسـیان اختصاص یافته اسـت و در حال برنامه ریزی 
جهـت انتقـال حـدود ۵ میلیـون تـن متانول تولیـدی در منطقه 

عسـلویه و همچنیـن بخشـی از پروپـان تولیـدی در آن منطقـه 
هستیم.

ک هـا چـه طرح هایی در منطقـه پیش بینی  بـا ایـن خورا
و برنامه ریزی شـده اسـت؟

گاز طبیعی  بـا توجـه بـه تخصیـص روزانـه ۲۰ میلیون متر مکعـب 
بـه منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی بـر پارسـیان در فـاز اول، چهـار 
گاز طبیعـی به پلـی الفین هـا)GTX( برنامه  طـرح عظیـم تبدیـل 
کـه مجـوز و موافقـت اصولـی سـه طـرح از ایـن  ریـزی شـده اسـت 

گـروه صادر شـده اسـت.
همچنیـن چندیـن متقاضی برای توسـعه زنجیـره متانول از 
کـه در حال بررسـی  طریـق طرح هـای MTP مراجعـه نمـوده انـد 
مسـتندات ایـن شـرکت ها جهـت صـدور موافقـت اصولـی ایـن 
طرح هـا هسـتیم عـاوه بـر آن در نظـر داریـم چنـد طـرح PDH را 

کنیـم. نیـز در ایـن منطقـه تعریـف  
کلـی به دلیل محدودیت زمیـن در فاز اول و دوم  بـه صـورت 
ک هـای متنـوع در ایـن منطقـه، شـرکت  عسـلویه و وجـود خورا
در  توسـعه  قابـل  کـه  آتـی  طرح هـای  پتروشـیمی  صنایـع  ملـی 
گـذاران متقاضی  منطقـه انـرژی بر پارسـیان باشـند رابه سـرمایه 

پیشـنهاد خواهـد داد.
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خداحافظی مـــــــــــــــــــــــــــردم اروپا با وسایل خداحافظی مـــــــــــــــــــــــــــردم اروپا با وسایل 
یک بار مصرف                                     در صنایع غذایی یک بار مصرف                                     در صنایع غذایی 

گزارش - سید فواد نبوی

اتحادیـه اروپـا تعـداد زیـادی از پالسـتیک های یکبـار مصـرف را 
کرد. بـا هـدف صیانـت از محیـط زیسـت ممنـوع 

مـواد  از  اسـتفاده  بـه  اعتیـاد  بـا  حاضـر  حـال  در  جهـان 

بـا  مقابلـه  بـرای  کشـورها  همـه  و  اسـت  رو  بـه  رو  پالسـتیکی 
می کننـد. تـالش  پالسـتیکی  مـواد  انـدازه  از  بیـش  مصـرف 
پالستیکی  مواد  از  استفاده  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 

ماهنامهپیامپتروشیمی|شماره145|خردادماه1400

6



خداحافظی مـــــــــــــــــــــــــــردم اروپا با وسایل خداحافظی مـــــــــــــــــــــــــــردم اروپا با وسایل 
یک بار مصرف                                     در صنایع غذایی یک بار مصرف                                     در صنایع غذایی 

موجب  که  است  طبیعت  در  آن ها  پایداری  و  بازیافت  عدم 
و  است  شده  دریاها  و  اقیانوس ها  زیست،  محیط  آلودگی 
زندگی بشر را تهدید می کند بدون تردید زباله های پالستیکی 

از بزرگترین معضالت زیست محیطی جهان امروزی به شمار 
کرد اما از حجم  کلی آنها را حذف  که شاید نتوان به  می رود 

تولید آنها می توان کاست.
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 ایـن زباله هـا افـزون بـر آسـیب رسـاندن بـه محیـط زیسـت بـرای 
کـه  سـامتی انسـان ها نیـز  خطـر آفریـن و مضـر اسـت تـا جایـی 
آسـیب های جبـران ناپذیـری را بـه محیـط پیرامونـی زندگـی مـا 

مـی سـازند. وارد 
براسـاس مطالعـات مختلـف انجـام شـده، تجزیـه پاسـتیك 
در محیط هـای مختلـف ممکـن اسـت تـا صدهـا سـال بـه طـول 
کز دفن نیز بسیار طوالنی  بیانجامد و روند تجزیه این مواد در مرا

تـر خواهـد بود.
از  اسـتفاده  بـرای  رویکـرد  تغییـر  حـال  در  شـتاب  بـه  جهـان 
پاسـتیک اسـت و در این راسـتا فروش و اسـتفاده از ظروف یکبار 
مصـرف در اتحادیـه اروپـا بنابـر قانـون مصـوب سـال ۲۰۱۹ از روز 

شـنبه )۱۲ تیرمـاه( ممنـوع شـد.
کشـور عضـو اتحادیـه  از دوازدهـم تیرمـاه سـال ۱۴۰۰  در ۲۷ 
اروپـا تولیـد پاسـتیک یکبـار مصـرف متوقـف و از دسـترس خـارج 
کـه در  شـد. ایـن امـر بـر اسـاس دسـتورالعمل اتحادیـه اروپاسـت 
بـرای روز سـوم جـوالی  سـال ۲۰۱۹ تصویـب و موعـد اجـرای آن 

۲۰۲۱ تعییـن شـده بـود.
و  قاشـق  جملـه  از  مصـرف  یکبـار  اقـام  شـامل  قانـون  ایـن 
چنـگال و بشـقاب پاسـتیکی، لیـوان پاسـتیکی، نی نوشـیدنی، 
بادکنـک  بـه  متصـل  پاسـتیکی  چوب هـای  و  ک کـن  پا گـوش 
کـه بـرای نگهداشـتن لیـوان قهوه و  می شـود. همچنیـن قطعاتـی 
کـه از پلیمرهـای مصنوعـی تهیـه شـده اند  لیوان هـای نوشـیدنی 
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نیـز دیگـر بـه بـازار عرضـه نخواهنـد شـد.
موظـف  دارنـد  کار  و  سـر  وسـایل  ایـن  بـا  کـه  فروشـندگانی 
کننـد. امـکان  هسـتند جایگزیـن قابـل بازیافـت بـرای آنهـا پیـدا 
کـه از قبـل در انبارهـا موجـود  فـروش محصـوالت یکبـار مصـرف 
ظـروف  فروشـندگان  صنفـی  انجمـن  دارد.  وجـود  هسـتند، 
کـه مقادیـر زیـادی از ایـن  پاسـتیکی در آلمـان تخمیـن می زنـد 
کـه بایـد بـه فـروش برسـند امـا رقـم  اقـام هنـوز در دسـترس اسـت 

اسـت. نشـده  اعـام  آن  بـرای  دقیقـی 
مـواد  از  کـه  مصرفـی  یکبـار  ظـروف  وسـایل،  ایـن  بـر  افـزون 
ممنـوع  شـده اند  تهیـه  هـم  طبیعـی  یـا  بیولوژیـک  پاسـتیکی 
کـه  کاغـذی اسـت  خواهـد بـود. ایـن ظـروف شـامل لیوان هـای 

کوچکـی از آنهـا از پاسـتیک اسـت یـا بـا پاسـتیک  تنهـا بخـش 
اسـت. شـده  پوشـانده 

کشـورهای  تمامـی  بـرای  مقـررات  ایـن  رعایـت 
اسـت اجبـاری  اروپـا  اتحادیـه  عضـو 

گـزارش پیـام پتروشـیمی بـه نقـل از پایـگاه اینترنتی پاسـتیک  بـه 
سـال  در  اروپـا   اتحادیـه  انجمـن  و  اروپـا  پارلمـان   ، یـوروپ  نیـوز 
که  ۱۳۹۷ بـه توافقنامـه ای موقـت دربـاره اقدامـات جدیـد مهمی 
کمیسـیون اروپـا در راسـتای رفـع مشـکات زباله هـای دریایـی در 
گروه  گرفتـه اسـت؛ دسـت یافتنـد. ایـن توافقنامـه ۱۰  مبـدا در نظـر 
که بیشتر در سواحل  محصول پاستیکی و تجهیزات ماهیگیری 
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پیـدا مـی شـوند را هـدف قـرار داده بـود.
کمیسیون اروپا  توافقنامه یادشـده مبتنی بر طرح پیشـنهادی 
 European Plastics( اروپـا  پاسـتیک های  راهبـرد  عنـوان  کـه  بـود 
توافقنامـه  رسـید.  تصویـب  بـه  سـال  در همیـن  پیشـتر   )Strategy

جدیـد بخشـی از ایـن راهبـرد بـه شـمار مـی رود.
الیحـه  عنـوان  تحـت  اروپـا  اتحادیـه  جدیـد  العمـل  دسـتور 
مشـکل  بـه  رسـیدگی  هـدف  بـا  قانونـی"  ابـزار  تریـن  "بلندپروازانـه 

بـود. شـده  تدویـن  دریایـی  زباله هـای 
کـه  مـواردی  در  العمـل،  دسـتور  ایـن  از  بخشـی  عنـوان  بـه 
محصـوالت  بـرای  قیمـت  ارزان  و  دسـترس  در  جایگزین هایـی 
کـن، قاشـق و چنـگال  ک  گـوش پـا پاسـتیکی یکبـار مصـرف ماننـد 
یکبـار مصـرف، بشـقاب های پاسـتیکی، نـی، هـم زن پاسـتیکی، 
کسـو  دسـته برای بادکنک، محصوالت سـاخته شـده از پاسـتیک ا
محفظه هـای  و   )oxodegradable plastic( پذیـر  تخریـب  زیسـت 
اسـتایرن  پلـی  از  شـده  سـاخته  نوشـیدنی  و  کـی  خورا محصـوالت 
از ایـن  انبسـاطی )expanded polystyrene( وجـود دارد؛ اسـتفاده 

می شـود. ممنـوع  بـازار  در  تولیـدات 

صیانت از محیط زیست از کانادا تا کنیا
در  زیسـت  محیـط  حفـظ  بـرای  جـدی  اقدام هـای  بـا  همزمـان   
کاهـش  کشـورهای جهـان نیـز بـا جدیـت در حـال  قـاره اروپـا دیگـر 
اسـتفاده از پاسـتیک های ناسـازگار بـا محیـط زیسـت هسـتند و در 
ایـن مسـیربر اسـاس برنامـه ریزی هـای انجـام شـده انتظـار مـی رود 
گسـترده ای را  کانـادا  نیزممنوعیـت  تـا  پایـان سـال ۲۰۲۱ میـادی 
 )single-use plastics( بـر اسـتفاده از پاسـتیک های یکبـار مصـرف

کنـد. اعمـال 
گرفتـه از اقدامـات مشـابه اتحادیـه اروپـا  طـرح یادشـده الهـام 
گسـترده تـر خواهـد بود و شـامل موارد  کانـادا ایـن برنامـه  اسـت و در 
و  خریـد  کیسـه های   ، آب  پاسـتیکی  بطری هـای  ماننـد  دیگـری 

نیزمی شـود. فـود   ظرف هـای فسـت 
قـرار  زباله هـا  ایـن  تاثیـر  تحـت  دریایـی  گونـه   ۷۰۰ از  بیـش 
بـا  را  پاسـتیکی  کیسـه های  ک پشـت ها  مثـال ال بـرای  می گیرنـد، 
گرفتـه  اشـتباه  تغذیـه می کننـد،  آن هـا  از  کـه  دریایـی  عروس هـای 
در  کارشناسـان  پیـش  مدتـی  همچنیـن  می خورنـد.  را  آن هـا  و 
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پاسـتیکی  باله هـای  ز  کـه  دادنـد  هشـدار  جدیـد  مطالعـه  یـک 
نفـوذ  زیسـت  محیـط  بخش هـای  بکرتریـن  و  دورافتاده تریـن  بـه 
کـردن افزودنی هـای شـیمیایی  کارشناسـان بـا پیـدا  کرده انـد. ایـن 
کانـادا هشـدار دادنـد  در تخـم پرنـدگان در مجمع الجزایـر قطبـی 
کـه ردپـای پسـماندهای پاسـتیکی در بکرتریـن نقـاط جهـان نیـز 

می شـود. مشـاهده 
کـه  اسـت  آن  پاسـتیکی  زباله هـای  مـورد  در  تأسـف بار  نکتـه 
بـه راحتـی همـراه بـاد و آب جابـه جـا می شـوند بـه همیـن دلیـل 
کار سـاده ای نیسـت و دردسـرهای زیـادی دارد.  جمـع آوری آنهـا 
گرفتگـی  کانال هـای آب باعـث  ورود ایـن ظـروف بـه رودخانه هـا و 
کـه ایـن امـر در نهایـت زاد و  کن مانـدن آب می شـود  آبراهه هـا و سـا

ولـد انـواع حشـرات مـوزی را افزایـش می دهـد. 
ُتـن  میلیـون  سـاالنه هشـت  علمـی،  مطالعـه  یـک  اسـاس  بـر 
پاسـتیک بـه اقیانوس هـا ریختـه می شـود، امـا ایـن حجمی اسـت 
که از خشـکی ها روانه اقیانوس ها می شـود و حدود دو میلیون ُتن 
کشـتی ها بـه خصـوص  زبالـه پاسـتیکی دیگـر نیـز می توانـد توسـط 

کشـتی های ماهیگیـری وارد آب اقیانوس هـا شـود.
کیسـه های  کاهـش مصـرف  در سـال های اخیـر، در راسـتای 
از  اسـتفاده  ممنوعیـت  قانـون  کشـورها  از  تعـدادی  پاسـتیکی 
سـال  در  مثـال  بـرای  کرده انـد.  وضـع  را  پاسـتیکی  کیسـه های 
کنیا با وجود از دسـت دادن 8۰ هزار فرصت شـغلی، قانون   ،۱۳۹۶
کـه  کـرد  کیسـه های پاسـتیکی را وضـع و اعـام  منـع اسـتفاده از 
ایـن  و حمـل  تولیـد  فـروش،  پاسـتیکی،  کیسـه های  از  اسـتفاده 
کیسـه ها تـا ۴۰ هـزار دالر جریمـه مالـی یـا حکـم حبس تا چهار سـال 

را بـه همـراه خواهـد داشـت.
و  تولیدکننـدگان  کـه  اسـت  شـده  مصـوب  نیـز  تانزانیـا  در 
کیسـه های پاسـتیکی به پرداخت جریمه نقدی  مصرف کنندگان 

می شـوند. محکـوم  حبـس  حتـی  یـا 
که  کرد  کیـد  بـا توجـه بـه  مـوارد مـورد اشـاره بایـد بر ایـن نکته تا
کـره ی زمین داریم  برای حفظ حیات زمین و محیط  مـا تنهـا یـک 
تقویـم  نامگذاری هـای  و  تاریـخ  شـمارهای  روز  منتظـر  زیسـت 
نباشـیم. جـان زمیـن در خطـر اسـت و بایـد بـا نگاهـی نـو جهـان رااز 

کـرد. آلودگی هـای زیسـت محیطـی صیانـت 
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جهان پتروشیمی

بزرگ ترین بخش  انفجاری  اوایل سال ۱۹۱۱ میادی، صنایع  در 
تولیدی در این کشور بود، چه میزان سرمایه گذاری اولیه آن تقریبًا 
کردند.  کار می  ۱۰ میلیون دالر بود و حدود ۳ هزار نفر را صنعت 
افزایش رقابت در بین شرکت های تولید کننده در صنعت انفجاری 
باعث شد که متنوع سازی تبدیل به یک امر ضروری در پروسه تولید 
شود، و به همین دلیل شرکت های فعال در  صنعت پتروشیمی 
این کشور تنوع تولید خود را افزایش دادند و تولید کود شیمیایی، 
انواع رنگ و روغن، محصوالت مورد استفاده در دامپزشکی و انواع 
کردند تا بتوانند افزایش تقاضای داخلی برای  حشره کش ها را آغاز 

محصوالت پتروشیمی را برآورده کنند.
 بسیاری از این شرکت های که شروع به تولید کاالهای متنوع 
شرکت  ترین  معروف  هستند.  فعالیت  حال  در  هم  هنوز  کردن 
 African( کسپلوسیوز  ا افریکن  شرکت  شرکت ها  این  میان  در 

تا  شد  تاسیس   ۱۹۷۰ دهه  در  که  است،   )Explosives: AECI
گروه شرکت های سنترا چم  کند؛  اسید نیتریک و امونیاک تولید 
)Sentrachem( که در حال حاضر تحت مالکیت شرکت داو کمیکال 
 SAPPI-( کور )Dow Chemical( قرار دارد؛ و شرکت ساپی- سائی 
SAICCOR(، که پس از خرید شرکت صنعتی سلولز آفریقای جنوبی 
کاغذ آفریقای جنوبی  )SAICCOR( توسط شرکت صنایع پالپ و 

)SAPPI( در سال ۱۹88 میادی تاسیس شد.
که درآمد آن در سال ۲۰۱۴ میادی بالغ بر ۱.۵   -AECI شرکت 
چهاردهم میلیارد دالر آمریکا بود و به عنوان یکی از بازیگران کلیدی 
کشاورزی شناخته می شود- مثال  در بخش های معدن، تولید و 
کنون تحوالت بسیاری  خوبی از شرکتی است که از زمان تاسیس تا

را تجربه کرده است.
این شرکت در طول تاریخ فعالیت خود یک بار از صنعت تولید 

بخش دوم

صنعت پتروشیمی در 
آفریقای جنوبی
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آمونیاک و اوره خارج شده است؛ یک بار هم شرکت های تولیدی 
مونومرها، پلیمرها، کلر آلکالی، سیانیدها و پروکسایدها را به شرکت 
ساسول فروخت؛ ضمن اینکه در تاریخچه این شرکت می بینیم 
که همکاری های بین المللی زیادی نیز با شرکت های مطرح دنیا 
داشته است، به عنوان مثال یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت 
 US- based Pittsburgh Glass-( تولید ورقه های شیشه ای پیتزبرگ
PPG(  در ایاالت متحده آمریکا  داشت تا به این بدین ترتیب کسب 

و کار رنگ های تکنیکی دلوکس )Dulux( را توسعه دهد.

 ظهور صنعت پتروشیمی در آفریقای جنوبی
در آفریقای جنوبی محصوالت پتروشیمی در حدود ۵۵ درصد از 
کل محصوالت شیمیایی تولید شده را به خود اختصاص می دهد، 

کشور در حدود ۳۰ میلیارد دالر  و ارزش صنعت پتروشیمی این 
تخمین زده شده است.

 فراوانی زغال سنگ در آفریقای جنوبی - ۹۲ درصد از زغال 
سنگ مصرفی در قاره آفریقا در آفریقای جنوبی تولید می شود- 
کشور به شدت به این سوخت فسیلی  که این  باعث شده است 

وابسته باشد.
 بخش تولید محصوالت پتروشیمی در آفریقای جنوبی برپایه 
گاز بنا نهاده شده است. عاوه بر این بیش  تبدیل زغال سنگ به 
از ۹۵ درصد از برق آفریقای جنوبی از طریق سوزاندن زغال سنگ 

تولید می شود.
قدمت صنعت تبدیل زغال سنگ به مایع در آفریقای جنوبی 
به سال ۱8۹۵ میادی بر می گردد، و تولید سوخت های مصنوعی 
کرد. شیمی زغال سنگ در سال  در اوایل قرن بیستم توسعه پیدا 

صنعت پتروشیمی در 
آفریقای جنوبی
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در  که  زمانی  یافت،  رونق  میادی   ۱۹۲۷
بودجه  گرفت  تصمیم  کشور  این  دولت 
را به توسعه مایع سازی و و فرایند  کانی 

کربن سازی اختصاص دهد.
آن  میادی،   ۱۹۳۰ دهه  اوایل  در 
شرکت های  از  یکی   ،)Anglovaal( گلووال 
کننده مواد معدنی، با شرکت  اصلی تولید 
 )Burmah Oil( اویل  بورما  بریتانیایی 
سرمایه گذاری مشترک کرد تا نفت شیل را 
در نزدیکی ارملو  )Ermelo(  کشف کند. یکی 
کتشاف شیل استفاده از آن  از دالیل اصلی ا

در تولید بنزین بود.
گاز مایع  شرکت تبدیل زغال سنگ به 
حق  که  کرد  پیدا  توسعه  زمانی  گلوبال 
بهره برداری خود را به شرکت آلمانی فیشر 
  )German Fischer- Tropsch( تروپش 
 )Franz Fischer( فیشر  فرانز  کرد.  گذار  وا
در سال ۱۹۳8 میادی از آفریقای جنوبی 

گذاری مشترک این  کرد تا سرمایه  بازدید 
کند.  شرکت را در آفریقای جنوبی پیگیری 
که جنگ جهانی دوم  گرچه دیری نپایید  ا

آغاز شد. 
شرکت  دوم،  جهانی  جنگ  طول  در 
آنگلووال کسب و کار مربوط به تبدیل زغال 
کرد و جنبه های  را حفظ  سنگ به مایع 
مختلف بین المللی سرمایه گذاری مشترک 
در این پروژه را توسعه داد، به عنوان مثال 
 M. W.( با شرکت آمریکایی ام. دبلیو کلوگ
Kellogg( وارد همکاری شد، اما همه این 
کار آمدن رژیم آپارتاید در  تاش ها با به روی 

سال ۱۹۴8 بر باد فنا رفت.
مورد  مایع  گاز های  از  درصد   ۴۰  
استفاده در آفریقای جنوبی از فرآیند فیشر 
تروپش استخراج می شوند. امروزه فناوری 
تحت  کارخانه های  توسط  تروپش  فیشر 
مالکیت شرکت ساسول مورد استفاده قرار 

 ۱۹۵۰ سال  در  ساسول  شرکت  می گیرد، 
تاسیس شد و در دهه ۱۹8۰ میادی تبدیل 

به یکی از غول های پتروشیمی دنیا شد.
کارخانه تبدیل زغال سنگ به  اولین 
در  ساسول  شرکت  مالکیت  تحت  مایع 
سال ۱۹۵۵ میادی آغاز به کار کرد، نام این 
که این  که  گرفته شد  شرکت از نام شهری 
کارخانه اش را در آن تاسیس  شرکت اولین 
 )Sasolburg( کرده بود، شهر ساسول برگ
محسوب  تجاری  آزاد  مناطق  جزو  که 

می شود. 
شرکت  تولیدی  تاش های  اولین 
عمده  فناوری  چالش های  با  ساسول 
و  شیمیدانان  وجود  این  با  بود.  مواجه 
باعث  نه تنها  ساسول  شرکت  مهندسان 
کارخانه ای شرکت شدند،  ادامه فعالیت 
بلکه کارایی این شرکت را بهبود بخشیدند 
کردند  زیاد  را  این شرکت  تولیدی  تنوع  و 
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برای  تولیدی  ک های  خورا که  نحوی  به 
کودهای  انواع  تولید الستیک مصنوعی، 
نیز  را  ثانویه  شیمیایی  مواد  و  شیمیایی 

تولید کردند. 
در سال ۱۹۷۱ میادی، شرکت ساسول 
و   )Total SA( ای  اس.  توتال  شرکت  با 
شرکت ملی نفت ایران همکاری خود را آغاز 
کردند تا یک پاالیشگاه را در شهر ساسول 
که  بود  قرار  پاالیشگاه  این  بسازند،  برگ 
نفت وارداتی را پاالیش بکند تا اتیلن تولید 
شود و از این اتیلن برای تولید پاستیک و 
انتقال گاز از طریق لوله به صنعت استفاده 

شود.
قبل از جنگ جهانی دوم زغال سنگ 
بیش از دو سوم انرژی جهان را تامین می 
گرچه در اوایل سال ۱۹۷۳ میادی،  کرد. ا
نفت جایگزین زغال سنگ شد و تبدیل 
در  شد.  صنعت  در  انرژی  اولیه  منبع  به 
همان زمان، اولین بحران نفتی خاورمیانه 
عرضه نفت جهان را مورد تهدید قرار داد. 

شرکت ساسول در پاسخ به این تحوالت 
ساخت دومین کارخانه تبدیل زغال سنگ 
آغاز   )Secunda( را در سکوندا  مایع  گاز  به 
نیز در سال ۱۹8۲  کرد. شرکت ساسول ۳ 
میادی به شرکت ساسول دو ملحق شد.

تاسیس  ابتدای  از  ساسول  شرکت 
خود اهمیت بسیار باالیی را برای تحقیق 
اول  کارخانه  است.  بوده  قائل  توسعه  و 
نمی کند،  تولید  سوخت  دیگر  ساسول 
اتانول،  شامل  شیمیایی  مواد  عوض  در 
و  کریلیک  ا اسید  استات،  بوتانول،  اتیل 

کریات بوتیل تولید می کند. آ
 -  )Chemcity( سیتی  ِکم  شرکت 
محصوالت  تولید  جدید  کارخانه  یک 
سال  در  برگ-  ساسول  در  پایین دستی 
از  تا  در  آغاز  را  فعالیت خود  ۲۰۱۰ میادی 
این از محصوالت تولیدی توسط ساسان 
فرآیند  حال،  همین  در  کند.  استفاده 
فیشر تروپش تحوالت بی شماری را تجربه 
فرآیند سینتول  از طریق  اول  است،  کرده 

)Synthol( و اخیرًا از طریق فرآیند پیشرفته 
 Sasol Advanced( ساسول  سینتول 

.)Synthol
میادی،   ۱۹۹۹ سال  در   
و  تکنولوژی  ساسول  زیرمجموعه های 
کتور  را هفت  ساسول،  مصنوعی  سوخت 
جدید SAS  را به مجموعه سکوندا اضافه 
کردند. مجموعه های ساسول ۲ و ساسول 
تولید  را  سوخت هایی  حاضر  حال  در   ۳
کارایی بسیار باالتری دارد، و  که  می کنند 
ک های متنوع پتروشیمی و مواد  انواع خورا
شیمیایی تخصصی از این زنجیره محصول 
فرایند  اینکه  ضمن  شوند.  می  استخراج 
تولید گازوئیل از گاز طبیعی با کیفیت بسیار 
باال در شرکت ساسول توجهات شرکت های 
کرده است.  بین المللی را به خود معطوف 
گاز طبیعی  ک  در حدود ۴۰ درصد از خورا
سایت سکوندا از موزامبیک وارد می شود.

 امروزه شرکت ساسول در حدود ۱۶۰ 
تولید  مایع  سوخت  روز  در  بشکه  هزار 
بازار  نیاز  از  درصد   ۴۰ حدود  که  می کند 
کارخانه  آفریقای جنوبی را تامین می کند. 
جدید شرکت ساسول در قطر با ظرفیت 
گاز به مایع )GTL( ۳۴ هزار بشکه  تبدیل 
شرکت  مشترک  گذاری  سرمایه  روز،  در 
ساسول و شرکت جی تی ال اوریکس قطر 
)Qatar Oryx GTL( است، و برنامه های 
کر  کرا این شرکت برای ساخت یک واحد 
اتیلن با ظرفیت یک و نیم میلیون تن در 
سال به ارزش ۹/8  میلیارد دالر آمریکا در 
ایالت لوئیزیانا شواهدی است بر استراتژی 

جهانی سازی شرکت ساسول.

نمودار 1- تنوع تولید در صنعت پتروشیمی 
آفریقای جنوبی، بخش های اصلی تولیدی و 

سهم آنها از کل تولید کشور

Small Enterprise Development Agency :منبع
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ی قیمت گذاری  ی قیمت گذاری استراتژ استراتژ
موفق در صنعت پتروشیمیموفق در صنعت پتروشیمی

مقاالت

 برای 
ً
که تقریبا کلیدی در پروســـه رشـــد یک شـــرکت پتروشـــیمی اســـت، موضوعی  بازاریابی و فروش خوب یکی از عوامل 

همه شـــرکت های فعال در صنعت شـــیمیایی مهم است.
 در ســـاختار هر شـــرکتی ارتباط بســـیار موثری بین توســـعه فروش ســـازمانی و موفقیت بلندمدت آن وجود دارد، موفقیت 
بلند مدت نیز شـــامل رشـــد ســـودآوری و ســـهم بازار در بلند مدت اســـت. شـــرکت های موفق جایگاه بهتری از نظر میزان 

فـــروش و مدل بازاریابـــی موفق دارند و این بـــه دلیل هماهنگی عملیات فروش و بازاریابی اســـت.
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کاربردهـــای مربوط به فـــروش می توانیـــد ایده هایی را  در همـــه 
کارگیـــری آنها یک چالـــش بزرگ  کـــرد اما بـــه  بـــرای بهبـــود پیدا 
کثر شـــرکت ها اســـت. بازنگری سیســـتماتیک اهرم های  بـــرای ا
موفقیـــت فـــروش و بازاریابی بـــه منظور جهت دهـــی به محیط 

اســـت. نیاز  دیجیتالی مورد 
رشـــد  بهبـــود  بـــرای  موفـــق  بســـیار  مدل هـــای  از  یکـــی 
کـــردن هشـــت عامـــل اساســـی  بلندمـــدت شـــرکت بـــا دنبـــال 
فروش قابل دســـتیابی اســـت، این عوامل به عوامـــل عملیاتی 
کارمند آن دســـته  یا اســـتراتژیک/ عوامل وابســـته به شـــرکت یا 

بنـــدی می شـــوند.
کارگیری ایـــن مدل بـــه عنوان  ســـازمان های موفـــق بـــا بـــه 
یـــک ابـــزار تجزیـــه و تحلیـــل و بهینـــه ســـازی بـــرای بخش های 
مختلـــف صنعـــت پتروشـــیمی، از نظـــر همـــه این هشـــت عامل 
عملکـــرد بســـیار قـــوی تری داشـــته انـــد. از میـــان ایـــن عوامل 
اســـتراتژی و صدای مشـــتری تاثیر بیشـــتری بر روی اســـتراتژی 

گـــذاری داشـــته اند. ایـــن مـــوارد عوامل بســـیار مهمی  قیمـــت 
کثر  در دســـتیابی به رشـــد ســـازمانی پایدار از طریق جذب حدا

ارزش از هـــر یک از مشـــتریان اســـت.
مـــروری بـــر نظرســـنجی از ۲۰ بازیگر برتر صنعت پتروشـــیمی 
کرده اند  کار خود را بیان  کســـب و  کـــه تاثیر قیمت بر روی درآمد 
که آنها قـــادر بوده انـــد تنهـــا یک چهارم از  کـــی از ایـــن اســـت  حا

کنند.  کاالها را به مشـــتریان خـــود منتقل  همـــه هزینه 
ایـــن چالـــش خطاهـــای بســـیاری را به دنبـــال خـــود دارد: 
شـــامل افزایـــش رقابـــت در بیـــن بازیگـــران صنایع شـــیمیایی، 
محیط نوســـانی قیمت نفـــت، افزایش مقررات محیط زیســـتی 

و ادامـــه تجـــاری ســـازی محصـــوالت اصلی.
که  کی از آن اســـت  کشـــف شـــده قیمت حا  پتانســـیل های 
یکـــی از بزرگتریـــن فرصت هـــا بـــرای شـــرکت های پتروشـــیمی از 
که هـــم حداقل  دســـت رفتـــه اســـت زیرا آنهـــا تـــاش می کننـــد 

کثر ســـود را افزایـــش دهند. ســـود و هـــم حدا
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اســـتراتژی  مختلـــف  مراحـــل 
اکنـــون گـــذاری  قیمـــت 

مدیریـــت نوســـانات هزینـــه مـــواد خام   
بـــا اســـتفاده از شـــاخص یـــا توافق هـــای 

قیمتـــی بـــر اســـاس بازار

با    قیمتی  افزایش های  تاثیر  بهبود 
نظارت مداوم بر قیمتهای تحقق یافته

مالکیـــت    و  نقش هـــا  شـــفاف  تعریـــف 
شـــامل  قیمت گـــذاری،  فرآینـــد  بـــرای 
ســـودآوری  و  گـــذاری  قیمـــت  کنتـــرل 

مبـــادالت
  

مرحله بعد: 1 تا ۳ سال بعد
گـــذاری پویا    اســـتفاده از روش قیمـــت 

توانمندی هـــای  تقویـــت  منظـــور  بـــه 
بـــر ارزش گـــذاری مبتنـــی  قیمـــت 

گـــذاری    قیمـــت  ســـازی  هماهنـــگ 
مصرفـــی  بخش هـــای  بـــرای  ارزش  بـــا 

ارزش مفهـــوم  اســـاس  بـــر  مختلـــف 

پس از آن: بیش از سه سال
گذاری    اســـتفاده از یـــک مدل قیمـــت 

دیجیتـــال بـــه منظـــور هماهنگ ســـازی 
قیمت هـــا بـــا توجه بـــه نوآوری یا ارزشـــی 
کرده اند )  کاالها و محصوالت ایجـــاد  کـــه 

نوآوری ها( از  درآمدزایـــی 
بـــرای    تحلیـــل  و  تجزیـــه  به کارگیـــری 

درک نوســـانات قیمتـــی برای مشـــتریان 

نمودار 1- مدل موفق فروش و بازاریابی در شرکت های پتروشیمی

 ارزش هایی که ایجاد شدآنها چه کار کردندموردکاوی

1

از  استفاده  با  فناوری  بزرگ  شرکت 
گذاری پویا به موفقیت  استراتژی قیمت 

دست یافت

گذاری این شرکت در حال حاضر بر    الگوریتم های قیمت 
اساس تغییرات قیمت ها و تقاضا تعیین می شود و می تواند 

روزانه بیش از میلیون ها با تغییر کند
عواملی که در این پلتفرم می توانند و قیمت ها تأثیر بگذارند   

شامل تقاضا، قصد مشتری و الگوهای قیمت گذاری از سایر 
خرده فروشان است

کل روز بر اساس    قیمت های خرده فروشی این شرکت در 
پایین ترین قیمت رقابتی از سایر خرده فروشان تغییر می کند

کاربران و    گذاری پویا، همراه با مداخله ای قویتر  قیمت 
تا رقبای  کرده است  را قادر  خدمات مشتریان این شرکت 

خود را پشت سر بگذارد
هماهنگ سازی مناسب تجارت الکترونیکی، شبکه های   

مجازی و مغازه های آناین

2

ابزار  کننده  تولید  بزرگ  شرکت  یک 
مدل  یک  از  پزشکی  تجهیزات  و  آالت 
تا  کرد  استفاده  متمایز  قیمت گذاری 
تقاضاهای مشتریان خود را برآورده سازد

کردن    به منظور متمایز  تحلیل همزمان  از  کمپانی  این 
آنها به پرداخت برای پیشنهاد  مشتریان بر اساس تمایل 

برنامه های خدماتی استفاده کرد.
کرد    کمک  نتایج این تجزیه تحلیل ها به تعریف خدماتی 

که برای برنامه های خدماتی نقره ای، طایی و پاتینی مورد 
استفاده قرار گرفت.

نسبی    اولویت های  اساس  بر  قیمتی  پیشنهاد های 
پوشش  مانند  مواردی  تا  شد  گذاری  هدف  مشتریان 
و  پاسخگویی  زمان  کار،  نیروی  هزینه  پوشش  هزینه ای، 

مدت زمان گارانتی در نظر گرفته شود

3

یک  از  شیمیایی  پیشرو  شرکت  یک 
و  تجزیه  پایه  بر  گذاری  قیمت  رویکرد 
کرد تا حاشیه سود خود  تحلیل استفاده 

را بهبود بخشد

این شرکت از متخصصان برای استفاده از یک ابزار بهینه   
کرد. این ابزار از قیمت های تاریخی،  سازی قیمت استفاده 
کشش های قیمتی، پیش بینی های مربوط به هزینه و تقاضا 
ک و اقتصاد کان مخصوص کسب و کارها  و معیارهای خورا

استفاده می کند.
رویکرد به تجزیه و تحلیل پیشرفته و پلتفرم آزمایشی تجزیه   

کرد از الگوریتم های اختصاصی  و تحلیل همزمان ارائه می 
کار  و اپلیکیشن های مبتنی بر وب برای سرعت بخشی به 

استفاده می کرد

حاشیه سود از ۲ درصد به ۵ درصد افزایش یافت  
گذاری از چندین    گیری برای قیمت  کاهش زمان تصمیم 

ساعت به چند دقیقه
پلت فرم تجزیه و تحلیل قیمت گذاری قابل استفاده برای   

که هم از انعطاف پذیری باالیی برخوردار است،  هر شخص 
هم استفاده از آن آسان است و هم هزینه آن بسیار پایین 

است.
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 چگونه شرکت های پتروشیمی می توانند استراتژی قیمت گذاری موثری داشته باشند؟

مبـــادالت ســـودآوری  شـــفافیت  و  مختلـــف 
کـــه ســـطوح    کنیـــد بـــه نحـــوی  تغییـــرات فرهنگـــی را ایجـــاد 

مختلـــف قیمت گـــذاری را به عنوان یک موضـــوع دارای اولویت 
و یکـــی از مهمتریـــن عوامـــل در رشـــد درآمـــد در نظـــر بگیرند.
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منابع انسانی

وسیله  بدین  تا  است  مسئولیت ها  و  تعهدات  وظایف،  سیستماتیک  ارزیابی  روش های  از  یکی  شغل  تحلیل 
پیشرفت های ضروری هر یک از مشاغل شناسایی شود و مهارت ها و دانش مورد نیاز برای انجام مشاغل در سازمان 

تعیین شود.

 اهمیت تحلیل مشاغل را می توان 
در موارد زیر یافت:

در  زا  آسیب  و  پرریسک  زمینه های   •
محیط کار را مشخص می کند؛

تولید  آن  کمک  به  شغل  توصیف   •
می شود؛

انجام  برای  نیاز  مورد  کار  نیروی   •
شغل را یا از کارگران موجود انتخاب می کند 
کمک  استخدام  گهی  آ تهیه  در  اینکه  یا 

می کند؛
آموزش  به  مربوط  نیازمندیهای   •
تعیین  را  جدید  کارگران  برای  کار  حین 

می کند؛
مشاغل  مورد  در  کارگران  تجارب   •

جدید را توضیح می دهد؛
• اطاعات الزم در مورد تصمیم گیری 

در مورد نوع تجهیزات و مواد مورد استفاده 
را تامین می کند.

»سند توصیف شغل« سند مکتوبی 
شغل،  دقیق  صورت  به  که  است 
نقش های  شغلی،  مسئولیت های 
به  مربوط  تعهدات  و  وظایف  ضروری، 
کافی  شغل را توصیف می کند و اطاعات 
در  کارمند  یک  از  که  انتظاراتی  مورد  در 
به  را  دارد  وجود  نظر  مورد  شغل  انجام 

صورت کامل توضیح می  دهد.
همه  شغل  توصیف  سند 
را  شغل  یک  به  مربوط  نیازمندی های 
دقیقا مشخص  و  در خود جای می  دهد 
به  را  مذکور  وظیفه  که  فردی  که  می کند 
ساختار  چارچوب  داخل  در  دارد  عهده 
به  را  نقش هایی  و  وظایف  چه  سازمانی 

عهده دارد.
توصیف شغل  دیگر سند  عبارت  به   
فهرستی از همه ویژگی ها، توانمندی ها و 
مهارت های ذهنی و فیزیکی مورد نیاز برای 

انجام آن شغل است.
کار جدید   در پروسه استخدام نیروی 
»استخدام«  مخالف  مفهومی  »انتخاب« 
کاری  نیروی  است  قرار  وقتی  است؛ 
آن  جذب  افراد  واقع  در  شود  استخدام 
پروسه  در  که  حالی  در  شوند  می  شغل 
مطلوب  غیر  افراد  کار  نیروی  انتخاب 
حذف می شوند.  در واقع هدف اصلی در 
که  است  این  کار  نیروی  انتخاب  پروسه 
توانمندی های  و  شغل  نیازمندی های 
تا  یکدیگر مطابقت دهند  با  را  کار  نیروی 
کثر برسانند. منابع انسانی موجود را به حدا
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آزمون های مختلف  از  این پروسه  در 
برای  مختلف  مصاحبه های  و  انتخاب 
کاندیداهای  توانمندی های  شناسایی 

مورد نظر استفاده می شود.
عاوه بر این تمایل به معرفی نیروهای 
جدید استخدام شده در محل کار، مسائل 
کم  حا هنجارهای  و  ارزش ها  فرهنگی، 
تعریف  مشاغل  ماهیت  کار،  محیط  بر 
شده موجود و اینکه با توجه به اهداف و 
سیاست های سازمان چگونه مشاغل باید 
انجام شوند، از مسائلی است که در پروسه 
کار جدید بایستی مورد  استخدام نیروی 

توجه قرارگیرد.
که  است  فرایندی  »استقرار«  فرایند 
کار جدید در بدو ورود خود  در آن نیروی 
و  می گیرد  قرار  استقبال  مورد  سازمان  به 
اطاعات اساسی مورد نیاز برای اینکه به 
کار خود  سرعت و با خوشحالی در محل 
داده  قرار  آن ها  اختیار  در  شوند،  مستقر 
استقرار  فرایند  در  کلی  طور  به  می شود. 

چهار هدف اصلی دنبال می شود:
برای  اولیه  مراحل  کردن  هموار   .۱
کار وارد شده اند  کارگرانی که تازه به محیط 

و همه چیز برای آنها نا آشنا و نظر می رسد؛
کار به صورت  ۲. احتمال اینکه نیروی 
کنند  ترک  را  خود  کار  محل  غیرمنتظره 

کاهش می یابد؛
۳. ایجاد سریع یک تصویر مطلوب از 
کارگران جدید به منظور  سازمان در ذهن 
اینکه آنها را ترغیب به ماندن در سازمان 

کند.
از  موثری  میزان  استحصال   .۴
کار جدید در  محصول در اثر حضور نیروی 

کمترین زمان ممکن.
فرایند  زیر  دالیل  به  استقرار  فرایند 
بسیار مهمی در استخدام نیروی کار جدید 

است:
ترک    اضافی  زحمت  هزینه  کاهش 

کار جدید و هزینه جایگزینی آنها از  نیروی 
همه نظر؛

اساس    بر  کارگران  تعهد  افزایش 
وظایف  به  نسبت  آنها  اولیه  احساس 

سازمانی؛
اساس    بر  پیشرفت  شتاب  افزایش 

منحنی یادگیری؛
تسهیل فرآیند اجتماعی شدن؛  

روانشناسی    روان  قرارداد  شفافیت 
کار. دروس از زمان شروع به 

از  نیز  کار  نیروی  انتقال  این  بر   عاوه 
کارایی سازمان  اهمیت ویژه ای در افزایش 
کار در واقع  برخوردار است. انتقال نیروی 
مکان  به  مکان  یک  از  کارمندان  انتقال 
تا  است  سازمان  داخل  فضای  در  دیگر 
کنند.  ارائه  را  متفاوتی  خدمات  و  کارها 
کار شامل موارد زیر  اهمیت انتقال نیروی 

است:
بهبود عملکرد کارمندان؛  
با    مواجهه  برای  اساسی  روش 

بحران های سازمانی؛
تضمین پایداری توسعه در ساختار   

کسب  سازمانی به دلیل توسعه مدیریت 
تصمیم  این  به  منجر  است  کار ممکن  و 
کارمندان برای مواجهه  که برخی از  شود 
دیگر  بخش  به  انسانی  منابع  مشکل  با 

منتقل شوند.
 باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که انتقال نیروی کار بر اساس سیاست ها و 
یا تصمیمات مدیریتی طراحی شده است 
تا منافع حاصل از این اقدام در بکارگیری 

تحلیل شغل، استخدام، انتخاب 
و انتقال نیروی کار و تاثیر آن در 

بهبود بهره وری سازمان
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نیروی کار و ایجاد انگیزه و افزایش کارایی آنها مد نظر قرار گیرد.
و  موقعیت ها  آن  که طی  است  فرآیندی  کار  نیروی  انتقال   
که پیش از این در سازمان وجود  شرایط متفاوتی پیش می آید 
نداشته است. در واقع یک فرآیند جامع است که شامل همه موارد 
گفته می شود  کلی  انجام شده در یک سازمان می شود. به طور 
که در سازمانها ثابت است تغییر است«. این امر  که »تنها چیزی 

ضروری و بلکه حیاتی است به دلیل اینکه سازمان پویا است.
صنایع  در  کار  نیروی  مدیریت  اهمیت  اینکه  وجود  با   
پتروشیمی بر همگان واضح و روشن است و دلیل آن نیز هزینه 
از  بسیاری  پتروشیمی است،  کار در صنایع  نیروی  باالی  بسیار 
صورت  به  را  خود  کار  نیروی  صنعت  این  در  فعال  شرکت های 
قراردادی استخدام می کنند و از استخدام دائمی آنها طفره می 
روند. برای این دسته از شرکت ها باید نتیجه تحقیقات مختلف 
در سراسر دنیا و در کشورهای مختلف را بیان کنیم که بر اساس آن 
کار دائمی  کار قراردادی از نیروی  که به جای نیروی  شرکت هایی 

استفاده می کند از کارایی و بهره وری باالتری برخوردارند.
که   یکی از دالیل مهم چنین عملی در سازمان ها این است 
کار دائمی احساس ارزشمندی باالتری دارد  و مخصوصًا  نیروی 
در شرایطی که نوسان اقتصادی و رکود اقتصادی دامن کشورهای 
گرفته است احساس امنیت شغلی به عدم فشار  مختلف را فرا 
کار  کارایی و بهره وری نیروی  که  برای تغییر شغل باعث می شود 

افزایش یابد.
که شرکت های پتروشیمی فعال در این   بنابراین به جاست 
کارگران قراردادی برای  صنعت به جای اینکه به دنبال استخدام 
کوتاه مدت و میان مدت خود شوند به استخدام  حفظ منافع 
افزایش  با  ترتیب  بدین  تا  می کنند  فکر  خود  کار  نیروی  دائمی 

بهره وری در بلند مدت سود بیشتری عایدشان شود. 
استراتژی  نداشتن  دلیل  به  پتروشیمی  شرکت های  کثر  ا
بلندمدت متاسفانه درگیر این نوع از تصمیمات زودگذر می شوند 
کوتاه مدت عواید ناشی از تصمیم را برای آنها  که ممکن است در 
کند اما مسلمًا در آینده اثرات سوء این تصمیم را بر روند  پررنگ 
سودآوری خود مخصوصًا در مقایسه با رقبای خود خواهند دید.

کار در یک سازمان شرایط   مطالعه مربوط به نیازهای نیروی 
استخدام مهارت های مورد نیاز و از همه مهمتر نحوه بستن قرارداد 
که به سختی پیدا می شود همه و همه می تواند  کاری  با نیروی 

سرنوشت یک شرکت را در طول زمان تحت تاثیر قرار دهد. 
بنابراین برخاف آنچه برخی تصور می کنند که می توان با عدم 
سایق  اساس  بر  انتخاب  و  نادرست  انتخاب  ساالری  شایسته 
کوتاه مدت منافعی را  فردی به جای منافع سازمانی می تواند در 
کرد اما مسلمًا این اقدامات  نصیب یک فرد یا یک سازمان خاص 
کان تر به ضرر  در بلند مدت هم به ضرر سازمان و و در یک نگاه 

کشور خواهد بود.
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سرمایه گذاری

از  کنندگان و ظرفیت تولید بسیاری  الگوهای خرید مصرف  بر روی اقتصاد جهانی،  کووید- 19  تاثیر شروع ویروس 
که در گذشته مجبور نبودند برای  کرده است تا اقداماتی را در نظر بگیرند  تولیدکنندگان محصوالت شیمیایی را مجبور 
که باید انجام بدهند تا  کار خود انجام دهند . یکی از چالش های عمده شرکت ها تالش هایی است  کسب و  حفظ 
کار خود را ایمن نگه دارند و به طور همزمان بتوانند تقاضای مشتریان  کووید- 19 نیروی  بتوانند در دوره شیوع ویروس 

را پاسخگو باشند و در برخی موارد حتی ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.

شیوع ویروس کووید-شیوع ویروس کووید-1919 و  و 
یت سرمایه در گردش  یت سرمایه در گردش مدیر مدیر

در شرکت های پتروشیمیدر شرکت های پتروشیمی

شیمیایی  مواد  تولیدکنندگان  مانند  تولیدکنندگان  از  بسیاری 
پایین دستی با کاهش شدید تقاضا برای بخش های خودروسازی، 
ساخت و ساز و سایر بخش های تولیدی مواجه شده اند به طوری 

که میزان تقاضا برای آنها نصف شده است.
که تقاضا برای مواد شیمیایی تخصصی  این در حالی است 
مصارف  و  صنعتی  خانوار،  بهداشتی،  مراقبت های  به  مربوط 

سازمانی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است، به خصوص 
محصوالتی مانند انواع ضد عفونی کننده ها و پاک کننده ها که در 

دوران شروع ویروس کرونا مصرف بسیار باالتری دارد.
تاثیر  تحت  متفاوتی  شکل های  به  پتروشیمی  شرکت های 
کدام از آنها  گرفته اند و به همین دلیل هر  شیوع این ویروس قرار 
باید با توجه به مشتریان خاص خود، زنجیره های عرضه و سایر 
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را  با این ویروس  تولید خود شیوه مقابله  بر پروسه  عوامل موثر 
تعیین کنند.

و  پتروشیمی  صنعت  در  که  شرکت هایی  همه  برای  گرچه  ا
و  ارزش  زنجیره  فعالیت می کنند مسائلی مانند  مواد شیمیایی 
گردش یکی از مهمترین و حیاتی ترین مسائل است.  سرمایه در 
که  این موضوع به خصوص برای تولیدکنندگان مواد شیمیایی 
از  مواجه هستند  فعلی  بازار  در محیط  با چالش های عمده ای 

اهمیت باالیی برخوردار است.
در  سرمایه  بهبود  برای  می توانند  پتروشیمی  شرکت های 
که برخی از آنها  کنند  گردش خود از رویکردهای متفاوتی استفاده 

را در ادامه می خوانید:
سایر  و  پرداختنی  حسابهای  مالیات،  مورد  در  تجدیدنظر   
که باید به منظور حفظ انعطاف پذیری نقدینگی انجام  اقداماتی 
شود. شرکت ها و تولیدکنندگان محصوالت شیمیایی در ایاالت 
متحده آمریکا می توانند از منافع قانون تعویق مالیات تحت برنامه 
کمک، آسودگی و امنیت اقتصادی )CARES Act( بهره مند شوند.
عاوه بر این تولیدکنندگان می توانند از تعویق سفارش های 
کنش ها یا تعویق پرداخت ها  کاهش تعداد ترا خرید صادر شده و 
بهره مند شوند. عاوه بر این، شرکت های پتروشیمی می توانند با 
مالکین کارخانه ها و دفاتر خود صحبت کنند تا پرداخت اجاره آنها 

را به تعویق بیندازند.

نگاه نقادانه تر به عقالیی سازی پرتفو و بهینه 
سازی موجودی انبار

گذشته شرکت های پتروشیمی ) بخش خصوصی شرکت های  در 
در  بازنگری  به  نسبت  تخصصی(  شیمیایی  مواد  کننده  تولید 

پرتفوی خود بسیار محافظه کار بوده اند.
که پرتفو بزرگ تر و متنوع تر باشد پیش بینی  گرچه هر چقدر  ا
تقاضا بسیار مشکل تر خواهد بود. بدون داشتن سیگنال های 
شرکت های  است  ممکن  دقیق  بینی های  پیش  و  شفاف 
انبار مواجه شوند.  افزایش غیر ضروری موجودی  با  پتروشیمی 
کردن منابع محسوب  گذشته فقط ضایع  که در دوره های  آنچه 
می شد در شرایط اقتصادی کنونی می تواند در حد فاجعه باشد.

باشد؛  ای  پیچیده  بسیار  کار  نباید  داده ها  آوری  جمع 

گر دقت کنیم می توانیم به خوبی  سیگنال های مربوط به تقاضا را ا
از  بسیاری  که  زمانی  کنونی  سابقه  بی  دوره  در  کنیم.  ردگیری 
مشتریان در همه صنایع رفتارهای غیرعقایی دارند - به نحوی 
که برخی از آنها کامًا از خرید کاالها صرف نظر می کنند و برخی دیگر 
کاال  انبارهای  به  نگاه دقیقی  گر  ا کاال ها می پردازند-  احتکار  به 
بنداز بیندازیم به وضوح می توانیم متوجه بشویم که مشتریان به 
چه چیزی بیشتر نیاز دارند، با چه چیزی می توانند و با چه چیزی 

نمی توانند زندگی کنند.
کنندگان و مشتریان به منظور  کت با عرضه  همکاری و شرا
کسب و  تقویت انعطاف پذیری متقابل در بلند مدت و موفقیت 

کار
را  در حالیکه تولیدکنندگان محصوالت شیمیایی پرتفوی خود 
عقایی می کنند، باید به این نکته مهم نیز توجه داشته باشیم 
کلیدی و مشتریان آنها در شرایط  کنندگان  که عرضه  که فشاری 
کنونی تجربه می کنند نیز بسیار  بسیار سخت و پیچیده تجاری 

قابل توجه است.
که هم با  گاز نیز می شود  این صنایع شامل صنایع نفت و 
کاهش تقاضا و هم با جنگ قیمتی مواجه هستند. بسیاری از 
تولیدکنندگان خودرو نیز مجبور شده اند تا تولیدات خود را معلق 
کنند تا بتوانند در شرایط رکود اقتصادی سامت و ایمنی نیروی کار 

خود را تضمین کنند.
از اهمیت بسیار  که  در واقع عرضه کنندگان خاصی هستند 
باالیی در زنجیره ارزش برخوردارند، زیرا محصوالت خاص را برای 
کرونا می تواند توانایی  مشتریان خاص می سازند و شیوع ویروس 
کار خود را مورد تهدید قرار دهد. بسیار  کسب و  آنها را برای حفظ 
کنندگان به طور همزمان هم  که این دسته از عرضه  سخت است 
کرات مربوط به تولید فکر کنند هم تفکر خاق داشته باشند  به مذا

کنند. و هم مدل های تجاری خود را به روز 
استفاده  پتروشیمی  شرکت های  که  فرصت هایی  از  یکی   
در  مالی  لحاظ  از  تا  کنند  کمک  کنندگان  عرضه  به  تا  می کنند 
امنیت باشند عرضه برنامه های است. برنامه های مالی به عرضه 
که نیاز باشد بدون  که هر زمانی  کنندگان این امکان را می دهند 

اینکه نیاز به وام داشته باشند از این منابع مالی استفاده کنند.
 در طول چند ماه گذشته تعداد عرضه کنندگان که به استفاده 
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از این منابع مالی و مزیت های ناشی از هم روی آورده اند در حال 
افزایش است.

مدیریت سرمایه در گردش 
پس از اینکه به طور فوری با چالش ها مواجه شدیم باید در مورد 
گردش نیز اقدامی بکنیم. مدیریت سرمایه  مدیریت سرمایه در 
که شامل  گفته می شود  گردش به دارایی های جاری شرکت  در 
می گردد.  نظر  مورد  بدهی های جاری سازمان  و  کاال  موجودی 
کننده ادامه فعالیت شرکت  گردش ضمانت  مدیریت سرمایه در 
می باشد که کار آن شناسایی دریافت ها و پرداخت های وجوه نقد 
است. این نوع مدیریت در حقیقت یک استراتژی در حسابداری 
که تمرکز بر روی آن باعث تامین موارد  مدیریت به شمار می رود 

مورد نیاز از جمله دارایی ها و بدهی های جاری می گردد.
که در  گفته می شود  گردش به مجموعه مبالغی  سرمایه در 
گردش  که سرمایه در  گذاری می گردد  دارایی های جاری سرمایه 
خالص پس از کسر بدهی های جاری سازمان از دارایی های جاری 

آن، حاصل می گردد.
گردش یک راه  پیاده سازی یک سیستم مدیریت سرمایه در 
عالی برای بسیاری از شرکت هاست تا درآمدهای خود را افزایش 

دهند. دو جنبه اصلی مدیریت سرمایه در گردش، تجزیه وتحلیل 
گانه تشکیل دهنده  نسبت سرمایه در گردش و مدیریت اجزای جدا

سرمایه در گردش است.
چند نسبت عملکرد کلیدی سیستم سرمایه در گردش شامل 
نسبت سرمایه در گردش، گردش موجودی و نسبت وصول است. 
تحلیل نسبت  های مالی باعث می شود تا مدیریت حوزه هایی را 
که نیاز به تمرکز بیشتری دارند نظیر مدیریت موجودی ها، مدیریت 
وجه نقد و مدیریت حساب های دریافتنی و پرداختی را شناسایی 

کند.
 حتی بدون آنکه پیش بینی شفافی نسبت به آینده داشته 
باشیم، همین حاال می توانیم برنامه ریزی داشته باشیم در مورد 
گردش  اینکه شرکت چگونه می تواند  جریان نقدی و سرمایه در 
که محدودیت های مربوط به شیوع  کند، زمانی  خود را مدیریت 
افزایش  به  تقاضای مشتریان شروع  و  کمتر شده  کرونا  ویروس 

می کند.
که جریان های  که مسلم است این است   به هر حال آنچه 
نقدی باید حتمًا مدیریت شوند نه تنها برای اینکه سازمان را در 
شرایط فعلی حفظ بکند بلکه برای اینکه جریان نقدی آینده نیز 

روشن باشد.
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محیط زیست

رشد  استراتژی جدید   ،European Grean Deal( اروپا  سبز  توافق 
کرده است  اتحادیه اروپا، این هدف را برای اتحادیه اروپا تعیین 
که تا سال ۲۰۵۰ آب و هوای پایدار و اقتصاد  گام بردارد  تا در مسیر 
چرخه ای مهم ترین ویژگی های این اتحادیه باشد. این اتحادیه 
همچنین یکی از اهداف خود را حمایت بیشتر از بهداشت انسانی 
و محیط زیست به عنوان بخشی از یک رویکرد مبهم برای مبارزه با 
آلودگی از همه منابع قرار داده است تا بدین وسیله به سمت یک 

محیط زیست عاری از آالینده ها و مواد سمی حرکت کند.
همه  در  پتروشیمی  محصوالت  مصوب  و  شیمیایی  مواد 
کثر  ارکان زندگی روزمره ما حضور دارند و نقش مهم و بنیادی را در ا
به صورت  این صنعت  زیرا  ایفا می کنند،  ما  روزمره  فعالیت های 

غیرمستقیم ابزارها و وسایلی را تولید می کند تا رفاه ما را تضمین 
کند و با چالش های جدید از  کند، بهداشت و امنیت ما را تامین 

طریق نوآوری ها مواجه شود.
مواد شیمیایی همچنین سنگ بنای اصلی تولید فناوری ها، 
مواد و محصوالت فاقد کربن، بدون آالیندگی و بهینه از نظر مصرف 

انرژی و منابع هستند.
افزایش سرمایه گذاری و ظرفیت نوآوری در صنعت پتروشیمی 
و مواد شیمیایی برای تامین و تولید مواد شیمیایی ایمن و پایدار 
پیش شرط ضروری برای راه حل هایی است که از مسیر گذار سبز و 

دیجیتالی اقتصاد و جامعه ما حمایت می کنند.
در عین حال مواد شیمیایی با ویژگی های خطرناک می توانند 
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ی صنعت پتروشیمی به  استراتژ
منظور پایداری و حرکت به سمت 

یست بدون آالینده یک محیط ز

برای سامتی و بهداشت انسان و محیط زیست بسیار پرریسک 
که در مورد همه مواد شیمیایی خطرناک این  باشند. در حالی 
باعث  خاص  شیمیایی  مواد  از  برخی  اما  ندارد  وجود  نگرانی ها 
مشکات  ایجاد  انسان،  ایمنی  سیستم  بر  تاثیر  سرطان،  بروز 
تولید  ریز، سیستم  درون  غدد  به  مربوط  بیماری های  تنفسی، 
مثل و بیماری های قلب و عروق، تضعیف مقاومت بدن و میزان 
کسن و در نهایت افزایش آسیب پذیری نسبت  تاثیرگذاری انواع وا
به انواع بیماری ها می شوند. بنابراین وجود چنین مواد شیمیایی 
کی تهدیدی برای سامت بشر به حساب می آید. عاوه بر  خطرنا
این، آلودگی های ناشی از تولید مواد شیمیایی یکی از عوامل مهم 
در سامت زمین به عنوان محل زندگی ما محسوب می شود، زیرا 
گیاهان و جانوران را تحت تاثیر قرار می  دهد و اثرات منفی  زندگی 
کوسیستم ها از بین  مانند تغییرات آب و هوایی، جنگل زدایی ا
رفتن تنوع زیستی را رقم می زند. مواد شیمیایی جدید بایستی 
به صورت ذاتی ایمن و پایدار باشند، این ویژگی مهم باید از تولید 
که  تا پایان دوره مصرف این محصوالت را شامل شود، در حالی 
همزمان محصوالت جدید بایستی فرآیندها و فناوری های تولیدی 
را به سمتی ببرند که صنعت پتروشیمی به سوی هدفی گام بردارد 

که در آن در تغییرات آب و هوایی نقشی نداشته باشد.
و  مقررات  چارچوب های  هم  حاال  همین  اروپا  اتحادیه 
که این  قوانین حمایتی و جامعی را در مورد مواد شیمیایی دارد، 
رهیافت های دانش بنیان در سرتاسر جهان نیز مورد قبول می 

باشد. این چارچوب مقرراتی در حال تبدیل شدن به یک مدل 
جهانی از استانداردهای ایمنی است.

 بدون تردید اتحادیه اروپا در ایجاد یک بازار داخلی برای مواد 
شیمیایی که به صورت بهینه عمل می کند بسیار موفق بوده است، 
همچنین در زمینه کاهش ریسک های ناشی از تولید مواد شیمیایی 
خطرناک برای انسان ها و محیط زیست، مانند مواد سرطان زا و 
فلزات سنگین، نیز عملکرد قابل دفاعی داشته است. ضمن اینکه 
برنامه های موفقی را در جهت پیش بینی یک چارچوب قانونی 

برای بکارگیری در شرکت های پتروشیمی اجرا کرده است.
برخی از آمار و ارقام های مهم در مورد مواد شیمیایی، صنعت 

تولید مواد شیمیایی و قانونگذاری در مورد مواد شیمیایی
۱. میزان فروش جهانی مواد شیمیایی در سال ۲۰۱8 میادی 
بالغ بر سه هزار و ۳۴۷ میلیارد یورو بوده است، این در حالی است 
که ۱۶.۹  کننده بزرگ محصوالت شیمیایی )  که اروپا دومین تولید 
درصد از کل فروش دنیا را به خود اختصاص داده است( بوده است. 
هر چند سهم اروپا در طول ۲۰ سال گذشته تقریبا نصف شده است 
و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۳۰ بیشتر کاهش یابد و از جایگاه 

دوم به جایگاه سوم در جهان تنزل پیدا کند.
۲. تولید مواد شیمیایی چهارمین صنعت بزرگ در اتحادیه 
که از ۳۰ هزار شرکت تشکیل شده است، ۹۵ درصد آنها  اروپا است 
کوچک و متوسط تشکیل می  دهد. این صنعت به  را شرکت های 
طور مستقیم تقریبًا ۱.۲ میلیون نفر و به صورت غیر مستقیم ۳.۶ 
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میلیون نفر را استخدام کرده است.
حقوقی  چارچوب  اروپا  اتحادیه   .۳
که  جامعی را در مورد مواد شیمیایی دارد 
تقریبًا حاوی ۴۰ ابزار قانونی است که شامل 
مجوز  ارزیابی،  ثبت،  به  مربوط  مقررات 
شیمیایی  مواد  از  استفاده  محدودیت  و 
)REACH(، مقررات مربوط به رتبه بندی، 
برچسب زدن و بسته بندی مواد خطرناک 
)CLP( و در بین بقیه موارد قانونگذاری برای 
محصوالت  بازی ها،  اسباب  بودن  ایمن 
آرایشی، آفت کش ها، محصوالت حفاظت 
گیاهان، مواد غذایی، مواد سرطان زا در  از 
کار و همچنین قانونگذاری در مورد  محل 

حمایت از محیط زیست می شود.
بر  نظارت  به  مربوط  مطالعات   .۴
نشان  اروپا  اتحادیه  در  انسانی  زیست 
شیمیایی  مواد  تعداد  افزایش  دهنده 
در  و  انسان  خون  در  مختلف  خطرناک 
برخی  شامل  که  است،  بدن  بافت های 

کش ها،  آفت  خاص،  کش های  حشره 
نرم  سنگین،  فلزات  دارویی،  محصوالت 
کننده ها و خاموش کننده های آتش است. 
کنار این ها در نظر بگیرید که برخی مواد  در 
و  جنینی  رشد  کاهش  باعث  شیمیایی 
افزایش سقط جنین و کاهش نرخ زاد و ولد 

شده است.
۵. 8۴ درصد از اروپایی ها نگران اثرات 
مواد شیمیایی موجود در زندگی روزمره ما 
بر روی سامت انسان هستند و ۹۰ درصد 
آنها نگران تاثیر مواد شیمیایی بر محیط 

زیست هستند.
بـــا ایـــن وجـــود بـــه منظـــور توســـعه و 
استقرار مواد شـــیمیایی پایدار نمی توانند 
گـــذار ســـبز و دیجیتـــال را به نحـــوی انجام 
کـــه ضمـــن آن از محیـــط زیســـت  دهنـــد 
بـــه  شـــود،  انســـان حفاظـــت  ســـامت  و 
آســـیب  گروه هـــای  زندگـــی  از  خصـــوص 
گـــذار ســـبز از صنعت  پذیـــر، نـــوآوری برای 

شـــیمیایی و زنجیره ارزش آن باید شـــدت 
بگیـــرد و سیاســـت های موجـــود در مـــورد 
مـــواد شـــیمیایی در اتحادیه اروپا بایســـتی 
متحول شوند و با ســـرعت بیشتر و به طور 
که توســـط مواد  موثرتـــری به چالش هایی 
شـــیمیایی خطرناک برای زندگی انسان و 
محیط زیســـت به وجود آمده است پاسخ 

دهند.
استفاده  تضمین  شامل  اقدام  این   
شیمیایی  مواد  همه  از  پایدار  و  ایمن 
می شود که باعث بهبود تاثیرات منفی مواد 
شیمیایی بر سامت انسان و محیط زیست 
کی که در مورد آن ها  می شود - مواد خطرنا
البته  دارد-  وجود  بسیاری  نگرانی های 
یافته  کاهش  مواد  این  از  استفاده  میزان 
دیگر  مواد  با  بوده  ممکن  که  جایی  تا  و 
جایگزین شده اند، این امر به ویژه در مورد 
کاالها و محصوالت مصرفی به وضوح دیده 

می شود.
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بخش خصوصی

BASF 1.  گروه
گروه BASF، ۱۱ دپارتمان اصلی  بزرگترین شرکت پتروشیمی دنیا، 
کار  و  کسب  از  بر اساس مدل های تجاری و سهم شان  که  دارد 
این گروه پتروشیمی در ۶ بخش تجمیع شده اند. این دپارتمان ها 
مسوولیت عملیات تولیدی این شرکت را بر عهده دارند و بر اساس 
این دپارتمان ها  اند.  و محصول سازمان دهی شده  نوع بخش 
و  می کنند  مدیریت  را  تولیدی  ای  منطقه  و  جهانی  شعبه   ۵۴
تعیین  را  استراتژیک  تجاری  واحد   ۷۶ عملکردی  استراتی های 

می کنند.
گروه  نماینده  شرکت  این  کشوری  و  ای  منطقه  واحدهای 
ارتباط  و نحوه  اقدامات عملیاتی  روند رشد  بر  و  BASF هستند 
ما  مالی،  اهداف  به منظور تسهیل  نظارت می کنند.  با مشتری 
می کنیم:  دهی  سازمان  منطقه   ۴ در  را  ای  منطقه  واحدهای 
اروپا؛ آمریکای شمالی؛ آسیا- اقیانوسیه؛ آمریکای جنوبی، آفریقا، 

خاورمیانه؛ و بزرگترین صنایع پتروشیمی برتر.
• کل فروش: ۷۱ میلیارد دالر آمریکا

  ۵۴ شعبه جهانی و منطقه ای

2. شرکت کم چاینا
که بر پایه شرکت هایی  کم چاینا یک شرکت دولتی است  شرکت 
که به وزارت سابق مواد شیمیایی چین وابسته هستند و یکی 
از بزرگترین شرکت های تولید مواد شیمیایی در دنیا است. این 
گلوبال ۵۰۰ در رتبه ۱۶۴ قرار  شرکت در رتبه بندی مجله فورچون 
گرفته است و بزرگترین شرکت پتروشیمی در چین است. این شرکت 
و ۱۴8  پتروشیمی است  تولید محصوالت  یک شرکت پیشرو در 
کار  که از این تعداد 8۷ هزار نفر در خارج از چین  کارمند دارد  هزار 

می کنند.
• کل فروش: ۶۶ میلیارد دالر آمریکا

• تعداد کارمندان: ۱۴8 هزار نفر
کشور دنیا  • این شرکت بر پایه تحقیق و توسعه است و در ۱۵۰ 

شعبه دارد.
جدید،  »علم  شعار  تحقق  در جهت  شرکت  این  استراتژی   
کم چاینا در  آینده جدید« قرار دارد، فعالیت های تولیدی شرکت 
تولیدی  مجموعه های  شامل  و  می شود  دنبال  مجموعه  زیر   ۶

هفت شرکت برتر 
پتروشیمی دنیا در 

شرکت سال 2021  7 فهرست  ساله  هر  ورد   فرمز  شرکت 
بندی  رتبه  مبنای  می کند.  منتشر  را  دنیا  برتر 
کل  شرکت های پتروشیمی از نظر فرمز ورد میزان 
ادامه فهرست  فروش این شرکت ها است. در 

7 شرکت برتر دنیا را مالحظه می کنید.
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مواد شیمیایی جدید و مواد شیمیایی تخصصی، مواد شیمیایی 
از پاالیش  کشاورزی، پاالیش نفت و محصوالت تولیدی حاصل 
نفت، تایر و محصوالت الستیکی، تجهیزات شیمیایی و طراحی 

تحقیق و توسعه می شود.
کم چاینا در پکن قرار دارد و در ۱۵۰ کشور و   دفتر مرکزی شرکت 
منطقه در سرتاسر جهان شعبه دارد و به همین دلیل شبکه های 

کامل از بازاریابی را به خود اختصاص داده است.
 شرکت کم چاینا ۷ شرکت تخصصی زیرمجموعه دارد، ۴ واحد 
به طور مستقیم مرتبط با این برند هستند، 8۹ موسسه تولیدی و 
عملیاتی، ۹ شرکت در بورس این کشور حضور دارند، ۱۱ زیر مجموعه 
کشورهای دیگر فعالیت می کنند و ۳۴۶ موسسه تحقیق و  که در 

توسعه که ۱۵۰ تا از آنها در خارج از چین قرار دارند.

Dow Inc ۳. گروه داو
 )Delaware law( گوست ۲۰۱8 تحت قانون دالور گروه داو در ۳۰ آ  
تاسیس شد تا به عنوان یک شرکت هلدینگ متعلق به شرکت 

پتروشیمی داو و زیرمجموعه های آن فعالیت کند.
• کل فروش: ۴۳ میلیارد دالر آمریکا
• تعداد کارکنان: ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر
• تعداد سایت های تولیدی: ۱۰۹

• کشورهایی که تولید می کنند: ۳۱
 پرتفوی این شرکت در حال حاضر شامل ۶ کسب و کار جهانی 

است که که در زیر بخش های زیر فعالیت می کنند:
بسته بندی و پاستیک های تخصصی  
کاالهای واسطه ای صنعتی و زیرساختی  
مواد کاربردی و پوششی  

کشور   شرکت داو در حال حاضر در ۱۰۹ سایت تولیدی در ۳۱ 
کار  دنیا فعالیت می کند و حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برای این شرکت 

می کنند.

۴. صنایع لیوندل بازل
لیوندل بازل یکی از شرکت های پتروشیمی پیشرو در تولید مواد 
کسید  کسید پروپیلین، ا شیمیایی پایه شامل اتیلن، پروپیلین، ا
اتیلن، ترتیاری بوتیل الکل، متانول، اسید استیک و مشتقات آن ها 

است.
• کل فروش: ۳۵ میلیارد دالر آمریکا

• محصوالت خود را در صد کشور دنیا می فروشد 
که این شرکت تولید می کند در واقع سنگ  مواد شیمیایی 
که در زندگی مدرن روزمره ما  بنای بسیاری از محصوالتی است 
از  این محصوالت عبارتند  از  برخی  قرار می گیرند،  مورد استفاده 
انواع سوخت ها، فلوئید های خودروسازی، لوازم خانگی و مبلمان، 
کننده، محصوالت  محصوالت پوششی، انواع چسب، انواع پاک 

آرایشی و مراقبت شخصی.
لیوندل بازل یکی از بزرگترین شرکت های تولید انواع پاستیک، 
مواد شیمیایی و محصوالت پاالیشی در دنیا است. لیوندل بازل 
محصوالت خود را در بیش از ۶۰ کشور جهان می فروشد و بزرگترین 
تولید کننده ترکیبات پلی پروپیلن و بزرگترین لیسانسور فناوریهای 

پلی اولفین در دنیا است.
بـرای سـومین سـال  بـازل در سـال ۲۰۲۰ میـادی  لیونـدل 
کـه  متوالـی در فهرسـت تحسـین برانگیـز تریـن شـرکت های دنیـا 
گرفت، این شـرکت  توسـط مجله فورچون معرفی می شـوند قرار 
همچنیـن بـرای سـومین سـال متوالـی در بیـن شـرکت های برتـر 
پتروشـیمی و شـرکت های پیشـرو در تولیـد مـواد شـیمیایی قـرار 

گرفت.

۵. هلدینگ میتسوبیشی کمیکال
کننده  گروه تولید  کمیکال مهمترین  گروه هلدینگ میتسوبیشی 
مواد شیمیایی در ژاپن است و محصوالت متنوعی را در ۳ حوزه 
و  صنعتی  مواد  کاربردی،  محصوالت  یعنی  مهم  کار  و  کسب 

مراقبت های بهداشتی تولید می کند.
• کل فروش: ۳۳ میلیارد دالر آمریکا

گروه میتسوبیشی در میان شرکت های پیشرو در  شرکت های 
زمینه های مختلف هم در ژاپن و هم در سرتاسر دنیا قرار دارند. این 
شرکت در بین ۲۰ شرکت برتر پتروشیمی دنیا در رتبه پنجم قرار دارد.
 چهار نسل از روسای شرکت میتسوبیشی - با شعار متنوع 
گروه  که پایه های  سازی و سهیم بودن در جامعه- باعث شدند 
پتروشیمی میتسوبیشی قوی تر شود و نحوه که بتواند در حوزه های 
کار در هر گوشه ای از این صنعت به ارائه خدمات  مختلف کسب و 

و محصوالت بپردازد.

۶. شرکت لینده
شرکت لینده یکی از شرکت های پیشرو دنیا در زمینه تولید گازهای 

ماهنامهپیامپتروشیمی|شماره145|خردادماه1400

32



صنعتی و مهندسی است و میزان فروش این شرکت در سال ۲۰۱۹ 
بالغ و ۲8 میلیارد دالر آمریکا ) معادل ۲۵ میلیون یورو( بوده است. 
مأموریت ویژه این شرکت تحقق شعار ساختن دنیایی با بهره وری 
کیفیت، فناوری ها و خدماتی  باال تر در هر روز با ارائه راه حل های با
است که مشتریان را موفق تر می کند و به آنها کمک می کند تا زمین 

را حفاظت کنند.
 شرکت به شرکت های متنوعی شامل شرکت های شیمیایی و 
کی و آشامیدنی، محصوالت الکترونیکی، محصوالت  پاالیشی، خورا
فلزات  و  تولیدی  بهداشتی، محصوالت  مراقبت های  به  مربوط 
اولیه خدمت رسانی می کند. شرکت لینده در فهرست ۲۶ شرکت 

برتر پتروشیمی دنیا در رتبه ششم قرار گرفته است.
• کل فروش: ۲۹ میلیارد دالر آمریکا

کاربردهای  گازهای صنعتی تولید شده توسط شرکت لیندا   
که  است  کسیژنی  ا شامل  کاربردها  این  دارد،  متنوعی  بسیار 
بیمارستانها  مصرف  مورد  و  می شود  بشر  زندگی  نجات  باعث 
شامل  شرکت  این  تولیدی  محصوالت  دیگر  سوی  از  است. 
مصارف  برای  تخصصی  و  باال  بسیار  خلوص  درجه  با  گازهای 
که برای تولید  تولید محصوالت الکترونیکی است وهیدروژنی 

ک مورد استفاده قرار می گیرد.  سوخت های پا
گاز استفاده  عاوه بر این شرکت لینده از فناوریهای در تولید 
کارایی را  که اواًل باعث رضایت بیشتر مشتریان شود و ثانیًا  می کند 

بهبود ببخشد و سال سن باعث کاهش تولید آالینده ها شود.

۷. گروه هلدینگ شنگ هنگ
گروه دولتی محسوب می شود  گروه هلدینگ شنگ هنگ یک 
واقع  سوژو  شهر  در  و  است  شده  تاسیس   ۱۹۹۲ سال  در  که 
تولید  جمله  از  مختلفی  بخش های  در  گروه  این  است.  شده 
و  اماک  انرژی،  منسوجات،  تولید  پتروشیمی،  محصوالت 

مستغات و هتلداری تشکیل شده است.
• کل فروش: ۲8 میلیارد دالر آمریکا

• سال تاسیس: ۱۹۹۲
کنون ۱۳8 مورد ثبت اختراع داشته است. • این شرکت تا

که در زمینه هایی مانند تحقیق و توسعه، تولید،   این شرکت 
سرمایه گذاری تجارت فعالیت می کند لقب های زیر را در حوزه های 

مختلف فعالیت خویش به دست آورده است:
شرکت الگوی نوآوری در فناوری در سطح ملی  
واحد تولیدی پیشرفته ملی در زمینه اقتصاد چرخه ای  
شرکت ملی های تک  
شرکت پیشرو در زمینه تولید محصوالت نساجی  
برند شناخته شده در چین  

 همچنین این شرکت در فهرست رده بندی ۵۰۰ شرکت برتر 
خصوصی در چین در رتبه ۱۶۹ قرار گرفت. این شرکت همچنین در 

میان ۲۰ شرکت برتر پتروشیمی در دنیا قرار دارد.
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استراتژی های استراتژی های 
موفقیت شرکت های موفقیت شرکت های 
فعال در صنایع فعال در صنایع 
پایین دستیپایین دستی

صنایع تکمیلی

صنایع  در  فعال  پتروشیمی  شرکت های  که  مهمی  سوال 
پایین دستی پتروشیمی باید به آن پاسخ دهند این است که 
چه استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را در 
نظر بگیرند تا بتوانند ضمن افزایش درآمد و سودآوری شرکت 

کنند. رقابت پذیری آن را نیز تضمین 
پایداری می تواند دسترسی به مدل های تجاری نوآورانه 
کار از طریق سرمایه گذاری در ابزارهای  کند، این  را تصحیح 
کاهش استفاده از سوخت های فسیلی  منجر به پایداری و 
که از سوخت های فسیلی به  صورت می گیرد، بدین شکل 
عنوان نهاده ای برای افزایش تولید محصوالت تجدید پذیر 
ترکیب سوخت های  که  این شکل  به  یا  استفاده می شود، 

فسیلی و انرژی های تجدید پذیر استفاده می شود.
مانگالور  پاالیشی  و  پتروشیمی  شرکت  مثال  عنوان  به 
پاالیشگاه  در  مگاواتی   ۶ انرژی خورشیدی  کارخانه  یک  از 
کربن خالص  کرده است تا بدین ترتیب میزان  خود استفاده 

کاهش دهد. کارخانه را  منتشر شده از این 
هر  چگونه  که  است  این  می شود  مطرح  که  سوالی 
شرکت مسیرهای متفاوت موجود برای رسیدن به پایداری 
را می بیند و چگونه آنها را ارزیابی می کند - مسیرهای پیش 
تجربه  هزینه ضروری،  مانند  عواملی  از  این شرکت ها  روی 
عبور  پنهان  ارزش های  کشف  برای  فرصتی  یا  سازی  برند 

می کند.  
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تبدیل فناوری با مقیاس بزرگ 
)عملیاتی(

کـه  کـه فنـاوری اطاعـات  انتظـار مـی رود 
اتوماسـیون،  آن  برنـده  پیـش  نیروهـای 
هـوش  و  اطاعـات  تحلیـل  و  تجزیـه 
مصنوعی است تاثیر بسیار چشمگیری بر 
صنایـع پایین دسـتی داشـته باشـد. ایـن 
ارائـه دهنـدگان  و  مشـاوران  توسـط  تأثیـر 
کار مسـتند شـده  و  کسـب و  راه حل هـای 
گذشـت چنـد  در آینـده نـه چنـدان دور بـا 
و  تجزیـه  را  داده هـا  ایـن  می تـوان  سـال 
تحلیـل و بـه نحـو موثـری ایـن تاثیـرات را 

کـرد. ارزیابـی 
جنبه  دل  در  نیز  دیگر  فرصت  یک 
می رسد  نظر  به  که  دارد  وجود  عملیاتی 
کرد.  خواهد  ایجاد  را  بزرگی  بسیار  تغییر 
مبنای این فرصت وجود دارایی به ارزش 
۳ تریلیون دالر آمریکا در این صنعت است.
ترکیـب  تغییـر  ماننـد  عواملـی 
چندیـن  بـه  ک  خـورا یـک  )از  ک هـا  خورا
گیرانه در  ک(، مقررات بسـیار سـخت  خورا
)انتشـار  انرژی هـا  از  مـورد نحـوه اسـتفاده 
بازیافـت  کربـن،  حـاوی  آالینده هـای 
بازارهـای  در  اختـاالت  و  پاسـتیک ها(، 
دهـه  تـا  نفـت  تقاضـای  )افزایـش  نهایـی 
کارایـی و صرفه اقتصادی  ۲۰۳۰( می توانـد 
و  قدیمـی  تکنولوژی هـای  از  بسـیاری 
کـه بـرای  فرآیندهـای تولیـد محصـوالت را 
دهه هـای متمـادی مـورد اسـتفاده بـوده 

بکشـد. چالـش  بـه  انـد 
شـرکت  اسـتراتژی  مثـال  عنـوان  بـه 
که هدف آن افزایش  MOL در سال ۲۰۳۰ 
تولیـد غیرسـوختی در فرآینـد پاالیش از ۳۰ 
کل محصـول  درصـد فعلـی بـه ۵۰ درصـد 
تغییـرات  شـرط  پیـش  می توانـد  اسـت، 

پیـش رو در پیشـرفت و عملیـات صنایـع 
باشـد. پایین دسـتی 

تکنولوژی هـای  ظهـور  ایـن  بـر  عـاوه 
از  بسـیاری  می تواننـد  کـه  بسـیاری 
)بـه  کننـد  حـذف  را  میانـی  فرآیندهـای 
عنـوان مثـال فنـاوری تبدیـل نفـت خـام 
کاهـش هزینه هـای  بـه مـواد شـیمیایی(، 
شـدت  کاهـش  کلـی  طـور  بـه  و  ک  خـورا
مثـال  عنـوان  )بـه  گلخانـه ای  گازهـای 
کردن مسـتقیم متان(، یا داشـتن  کسـید  ا
کتـوری  را و  برتـر  کاتالیـزوری  فراینـد  یـک 
تبدیـل  روش هـای  مثـال  عنـوان  )بـه 
گاز هـای مایـع در چیـن(  زغـال سـنگ بـه 
بـرای  را  نظیـر  بـی  فرصت هـای  می توانـد 
کنـد. تـازه واردان بـه ایـن صنعـت فراهـم 
سـعودی  شـرکت های  مثـال  بـرای 
آرامکـو و سـابیک بـرای پـروژه تبدیـل نفت 
کردنـد،  بـه مـواد شـیمیایی برنامـه ریـزی 
کاهش هزینه های  کـه هدف این پروژه هـا 
سـرمایه بـه انـدازه ۳۰ درصـد در مقایسـه با 

پروژه هـای پاالیـش سـنتی اسـت.
در  موجـود  اختـاالت  بـه  توجـه  بـا 
و  ک  خـورا تامیـن  نهایـی،  بازارهـای 
محصـوالت  نهایـی  مصـرف  بازارهـای 
بایـد  مـی  صنعـت  ایـن  پایین دسـتی، 
انعطـاف پذیـری بیشـتری در فرایندهـا و 
نیـز در فناوری هـای عملیاتـی اش داشـته 

باشـد.
بـه زبـان سـاده تصمیم گیـری در مـورد 
گذاری، انتخاب فناوری، تجدید  سـرمایه 
جدیـد  فناوری هـای  طراحـی  سـاختار 
بینـی  پیـش  حتـی  یـا  اسـتفاده،  مـورد 
شـکاف عرضـه و تقاضـای آینـده می توانـد 
بـه  را  پایین دسـتی  صنایـع  متخصصـان 
ایـن  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  بکشـاند،  چالـش 
رویه هـا روابـط بین داده- سـتانده را تغییر 

اسـت. داده 
صنعـت  آینـده  کـه  رود  مـی  انتظـار 
تاثیـرات  بـا  شـیمیایی  مـواد  و  پاالیـش 
یعنـی  بـازار  نیـروی  پیچیـده ۵  و  متقابـل 
بـه  مربـوط  آوری هـای  فـن  ک،  خـورا
تولیـد، بازار هـای نهایـی، جهانـی سـازی و 

بگیـرد. قـرار  پایـداری 
احتمـااًل تأثیـر ایـن اثـرات متقابـل در 
سراسـر زنجیـره ارزش صنعـت پتروشـیمی 
بخـش  در  چـه  شـد،  خواهـد  حـس 
تولیـد  بخـش  در  چـه  سـاده  پاالیشـگران 
تخصصـی.  شـیمیایی  مـواد  کننـدگان 
پتروشـیمی  صنعـت  در  کـه  شـرکت هایی 
فعالیـت می کننـد بـرای اینکـه بتواننـد در 
آتـی  پیش بینی شـده  اختـاالت  مقابـل 
مقـاوم باشـند بایـد اقدامـات زیـر را انجـام 

دهنـد:

ارزیابـی مجدد نقـش و مالکیت 
در طـول زنجیـره ارزش

و  زنجیـره عرضـه خطـی  مـدل  جایگزینـی 
بـا یـک مـدل  بـر بازارهـای نهایـی  مبتنـی 
کوسیسـتم مربـوط بـه ارزش های ذهنی،  ا
کارگیـری مجـدد و توزیـع مجـدد هزینه  بـه 
کل و مالکیـت دارایی هـا در طـول زنجیـره 
کاالهای مصرفی  ک به  ارزش تبدیل خورا

از طریـق مدل هـای تجـاری جدیـد.

اسـتراتژی های  اولویت بنـدی 
بـازار بـه  بخشـیدن  سـرعت 

و  کارهـا  انجـام  بـرای  ریـزی  برنامـه 
و  زمـان  کـه  نحـوی  بـه  مالـی  جریان هـای 
دسترسـی  تسـهیل  یابـد،  کاهـش  هزینـه 
کارگیـری  بـه فرصت هـای پیـش آمـده، بـه 
شـیمی و مهندسـی بـا اسـتفاده از تحلیـل 
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اهـداف  اسـتخراج  و  پیگیـری  داده هـا، 
پایداری پیشـرفته در سـطح زنجیره ارزش.

بـرای  بـاال  توانمنـدی  ایجـاد 
ی ر همـکا

برای  همکاری  جدید  روش های  تعریف 
مسئولیت  مواد،  تولید  در  نوآوری  افزایش 
پذیری در زمینه کاهش آالینده های حاصل 
از صنعت پتروشیمی و تولید مواد شیمیایی 
در طول زنجیره های ارزش و عرضه، معاوضه 
حق اختراع و دانش فنی به خصوص در مورد 
نوآوری های  از  حمایت  و  فنی،  بنگاه های 

مربوط به بازارهای نهایی.

تعمیق روابط با توزیع کنندگان
کننده مواد شـیمیایی  شـرکت های تولیـد 
تخصصـی می تواننـد رابطـه تولیدکننـده- 
تـا  دهنـد  تغییـر  را  فعلـی  کننـده  توزیـع 
کننـدگان در  نقـش خاصـی را بـرای توزیـع 

کننـد. تعریـف  بازارهـای خـاص 

انتخـاب یـک زبـان جدیـد بـرای 
جهانـی بازارهـای  در  حضـور 

و  سـرمایه گذاری  اشـتغال،  زبـان  بـا   

کنیـد،  پایـداری صحبـت  اسـتانداردهای 
هزینه هـای  تـا  کنیـد  کمـک  کشـورها  بـه 
را  خـود  بازیافـت  برنامه هـای  مدیریـت 
کاهـش دهنـد، حمایت اسـتراتژیک و فنی 
کنتـرل نشـده  کـردن رشـد  را بـرای نرمـال 
در بخـش غیـر رسـمی بازیافـت پاسـتیک 
جدیـد  اسـتراتژی های  و  دهیـد،  ادامـه 
کنید. برد-بـرد را در حـوزه تجـارت تعریـف 
کـره  کـره بـرد بـرد یکـی ا ز انـواع مذا مذا
کـه در طـی آن ، از همـه فرصت هـا  اسـت 
و امکانـات اسـتفاده شـود تـا هـر دو طـرف 
کـه می خواهند دسـت یابند. بـه هـر آنچه 
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ترجمه

چابکی فکری و نوآوری در چابکی فکری و نوآوری در 
رد: نقش 

ُ
رد: نقش شرکت های کوچک و خ

ُ
شرکت های کوچک و خ

ینانه ینانهمیانجی رهبری کارآفر میانجی رهبری کارآفر

قسمت سوم

۳- روش
3-1 : ابزار

تحلیـــل مـــا بـــر اســـاس نظرســـنجی بنـــا 

ابعـــاد  نظرســـنجی  ایـــن  اســـت.  شـــده 
کارآفرینانـــه، و  چابکـــی فکـــری، رهبـــری 
نوآوری SME هـــا را در بر می گیرد. بخش 

اول شـــامل اطاعاتـــی راجع به ســـرمایه 
آن  ابعـــاد  و  فکـــری  و چابکـــی  انســـانی، 
اســـت )چن، ژو، ژی، ۲۰۰۴، انگســـتروم، 
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ابعـــاد  دوم  بخـــش   .)۲۰۰۳ وســـتنز 
کارآفرینانـــه را می ســـنجد )رنکو  رهبـــری 
و همکاران، ۲۰۱۵(.بخش ســـوم نوآوری 
کوچـــک را می  کارهـــای خـــرد و  کســـب و 
ســـنجد )گومســـولوگلو و الســـف، ۲۰۰۹(. 
بخـــش چهـــارم بـــه داده هـــای جمعیتی 
پاســـخ دهنـــدگان و ســـازمان ها مربـــوط 
می شـــود. آن هـــا بـــه وفـــور در مطالعـــات 
و  )هوانـــگ  رونـــد  مـــی  بـــکار  تجـــاری 
کودن، ۲۰۱۷(. همکاران، ۲۰۱۴، تانگ و 
کارهـــای  کســـب و  جمعیـــت هـــدف 
کوچـــک و خـــرد موجـــود در صربســـتان، 

گروه  در تمامـــی صنایـــع هســـتند. ایـــن 
شـــرکت های  تمامـــی   %  ۹۹.۲ شـــامل 
صربســـتان می باشند )کمیســـیون اروپا، 
۲۰۱۷(. تمرکـــز مـــا روی چابکـــی و نوآوری 
کوچـــک و خـــرد قـــرار  کارهـــای  کســـب و 
کســـب  موفقیـــت  نظـــر  از  ،آن هـــا  دارد 
کارهـــا ، و رشـــد آتـــی، یـــک جـــز خیلـــی  و 
مهـــم تلقـــی می شـــوند. در ایـــن میان با 
۱888۴۳ شـــرکت خـــرد روبـــرو هســـتیم 
می کننـــد.  اســـتخدام  را  نفـــر   ۹ تـــا  کـــه 
 ۴۹ تـــا  نیـــز  کوچـــک  شـــرکت   ۹۵۴۳
کارمند دارند )کمیســـیون اروپـــا، ۲۰۱۷(.
بـــرای شناســـایی ایـــن شـــرکت ها در هـــر 
مطالعـــه، از پایگاه داده ثبت موسســـات 
فهرســـت  می شـــود.  اســـتفاده  تجـــاری 
تعریـــف  و  صربســـتان،  ســـازمان های 
کمیســـیون اروپـــا بـــرای آن ها ارائه شـــده 
کارمنـــد   ۹ تـــا  خـــرد  است.شـــرکت های 
کثر ۴۹  کوچـــک حدا دارند، شـــرکت های 
کارمنـــد. بـــا اســـتفاده از نمونـــه بـــرداری 
تصادفـــی، ۵۰۰ شـــرکت SME اســـتخراج 

شـــوند. می 
صربســـتان یک اقتصاد بـــازده محور 
و غیرعضـــو در اتحادیـــه اروپا اســـت. این 
کشـــور در جنوب شـــرقی اروپا واقع شـــده 
کارت امتیازی  اســـت. مطابق داده های 
نـــوآوری شـــرکت   ،)۲۰۲۰( اروپـــا  نـــوآوری 
واژه  ایـــن  دارد.  قـــرار  متوســـط  حـــد  در 
که ســـطح  کشـــورهایی بـــکار رفته  بـــرای 
نـــوآوری شـــان بیـــن ۵۰-۹۵ % میانگیـــن 
بـــا  مقایســـه  در  می گیـــرد.  قـــرار  اروپـــا 
ســـایر اقتصادهـــای اروپایی، صربســـتان 
کشـــور از  کمتریـــن نوآوری را دارد، تنها ۷ 
کشـــور موجـــود در لیســـت، وضعیت   ۳۷

اســـاس  بـــر  اقتصـــادش  دارنـــد.  بدتـــری 
فعالیت هـــای بازدهی محور قـــرار دارد، و 
پتانســـیل نوآوری آن محدود می باشـــد. 
عـــاوه بـــر ایـــن، نـــوآوری SME خصوصًا 
در ســـازمان های نوآور، در حد متوســـط 
بـــه  می تـــوان  لـــذا  می گیـــرد.  قـــرار  اروپـــا 
چشـــم مدل الگـــو بـــرای درک رفتارهای 
محیط هـــای  در  شـــرکت ها  نـــوآوری 

مشـــابه بـــه آن ها نگریســـت.
 

گردآوری داده 3-2 : نمونه و 
ایـــن مطالعـــه پیمایشـــی در ســـال ۲۰۱8 
بـــا  همراســـتا  اســـت.  گرفتـــه  انجـــام 
مطالعـــات قبلـــی )بـــرای مثـــال اولـــوال و 
کامکوما، آهیزو، نتای،  اســـمیت، ۲۰۲۰، 
و  شـــاری  بـــن  خلیق،بونتیـــس،   ،۲۰۱۰
از  اســـتفاده  بـــا  داده هـــا   ،)۲۰۱۵ ایســـا، 
SME هـــا  کلیـــدی در  پاســـخ دهنـــدگان 
تهیه شـــده انـــد. در این مطالعه، پاســـخ 
دهنـــدگان عبارتنـــد از مدیرعامل،مدیـــر 
مالـــک،  و  عمومـــی،  مدیـــر  اجرایـــی، 
دســـتیار،  مدیـــر  دیگـــر،  مدیـــران 
آن هـــا  ارشـــد.  کارکنـــان  تکنیســـین ها، 
افراد مناســـبی ارائه داده هـــا راجع به هر 
SME محسوب می شـــوند. دعوت نامه 
بـــرای تـــک تـــک ایـــن شـــرکت ها ارســـال 
شـــده اســـت. مطابق روند مطرح شـــده 
ک و همکاران  در تحقیـــق دابیچ، الزنجـــا
)۲۰۱۹(، و دابیـــچ، والســـیچ و همـــکاران 
)۲۰۱۹(، دعـــوت نامه هـــا از طریق ایمیل 
، و لینـــک نظرســـنجی آنایـــن بـــه افـــراد 
ارســـال مـــی شـــوند. دو ایمیل یـــادآوری 
بعـــدی نیز به آن ها ارســـال می شـــود. به 
افـــراد راجع بـــه محرمانه بودن پاســـخ ها 
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گزارش شـــده تضمین داده می شـــود. ۱۳  و مخفـــی بودن نتایج 
پاســـخ دریافـــت مـــی شـــوند )۲۶.۲ % از SME ها(. مشـــخصات 

پاســـخ دهنـــدگان در جـــدول ۱ ارائـــه شـــده انـــد.

3-3 : معیارها
کارکنـــان، از طریـــق تحلیـــل  متغیـــر مســـتقل : چابکـــی فکـــری 
کتشـــافی برقـــرار شـــده اســـت )KMO=۰.8۵, ، آزمـــون  عاملـــی ا

بـــه طـــور    .)۰.۰۰۱<p  ،۵۵=df بارتلـــت =۴۲۵.۵،  بـــودن  کـــروی 
خـــاص، معیارهـــا از تحقیقـــات قبلی اســـتخراج شـــده اند )چن 
ارزیابـــی   .)۲۰۰۳ همـــکاران،  و  انگســـتروم   ،۲۰۰۴ همـــکاران،  و 
گرفته  بـــر اســـاس مقیـــاس ۱ )کـــم(، تـــا ۵)خیلـــی زیـــاد( صـــورت 
کارکنان نســـبت به  اســـت. ۴ ســـازه مـــورد اشـــاره ، پاســـخ های 
ســـطح مهـــارت در انجام فعالیت هـــای تجاری ، تعـــداد دفعات 
بروزرســـانی دانش و مهارت ها، دیدگاهشـــان نسبت به وظایف 

شکل 1- مدل تحقیق

جدول 1- مشخصات نمونه
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شـــغلی به عنـــوان چالش یـــا فرصت بـــرای اثبـــات مهارت ها، و 
تمایـــل بـــرای اعمـــال راه حل هـــای جدیـــد بـــرای حل مســـاله 
از  تعریـــف اساســـی  ایـــن ۴ مولفـــه، نشـــان دهنـــده  هســـتند. 
کارکنان هســـتند. در بخش های قبلـــی از آن ها  چابکـــی فکـــری 

اســـتفاده شـــده است.
کوچـــک،  نـــوآوری شـــرکت های خـــرد و   : متغیـــر وابســـته  
گیـــری می شـــود. آن هـــا توســـط  بـــا اســـتفاده از ۳ آیتـــم انـــدازه 
آن هـــا  انـــد.  شـــده  پیشـــنهاد   )۲۰۰۹( الســـف  و  گوموســـوگلو 
عبارتنـــد از معرفـــی محصوالت و خدمـــات جدید، ســـازگاری با 
پیشـــرفت های فنـــاوری، و روندهـــای بـــازار. پاســـخ دهنـــدگان 
کـــم )۱( تا زیـــاد )۵( را تخمین زده اند.  میـــزان نوآوری شـــرکت از 
متغیر نـــوآوری SME، از طریـــق تحلیل عاملـــی تاییدی فرمول 

کـــروی بـــودن بارتلت =  بنـــدی می شـــود )KMO=۰.۷، آزمـــون 
.)۰.۰۰۱<  p  ،۳=df  ،۱۳۵.۵

کلیـــدی EL از تحقیق رنکو  متغیرهـــای میانجی : دو مولفه 
و همـــکاران )۲۰۱۵(- مقیاس ENTRRELEAD بدســـت آمده 
کم تا ۵- زیـــاد اندازه  انـــد . آن هـــا با مقیـــاس ۵ نقطـــه ای از ۱- 
گیـــری آتی، بـــا اســـتفاده از پاســـخ ها  گیـــری مـــی شـــوند.جهت 
راجـــع بـــه انتظارات از توســـعه آتـــی شـــرکت، مهارت های پیش 
کارکنان بـــرای پذیـــرش ارزش های  بینـــی، و الهـــام بخشـــی بـــه 
گروه بر اساس  گیری می شـــود. متغیر تشـــکیل  ســـازمانی اندازه 
گیری و اجـــرا، نگرش راجع  پاســـخ ها راجع به ســـرعت تصمیـــم 
کارکنـــان  بـــه عملکـــرد آتـــی شـــرکت، و توانایـــی ترغیـــب ســـایر 
بـــه تفکـــر منطقـــی ســـنجیده می شـــود. هـــر دو متغیـــر بـــر پایـــه 

جدول 2- متغیرهای مخفی، سواالت اندازه گیری، بارگذاری عوامل، AVE، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ
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کتشـــافی تعریف شـــده  تحلیـــل عاملـــی ا
کروی بودن  انـــد )KMO= ۰.8۹، آزمـــون 
.)۰.۰۰۱< p ،۲۵۳ =df ،۱۳8۲.۴ ،بارتلت
،نشـــان   kmo بـــاالی  شـــاخص های 
کافـــی و معنادار  گیـــری  کـــه نمونـــه  داده 
بارتلـــت   بـــودن  کـــروی  آزمـــون  اســـت. 
عاملـــی  تحلیـــل  از  اســـتفاده   )۰.۰۰۱<p(
آندرســـون،  )هیـــر،  می کنـــد  توجیـــه  را 
تاتـــام و بـــاک، ۱۹۹8(. جزئیـــات تمـــام 

ایـــن  در  موجـــود  مخفـــی  متغیرهـــای 
تحقیـــق در جـــدول ۲ ارائـــه شـــده انـــد.
پیوســـتگی  از  شـــاخص ها  تمامـــی 
بـــرای  کرونبـــاخ(  )آلفـــای  داخلـــی 
قطـــع  نقطـــه  از  موجـــود،  متغیرهـــای 
 .)۱۹۷8 )نونالـــی،  هســـتند  باالتـــر   ۰.۷
آن هـــا بیـــن ۰.۷ تـــا ۰.8۴ قـــرار می گیرند. 
قـــرار  بیـــن ۰.۵ و ۰.8  بارگـــذاری عوامـــل 
کـــه باالتـــر از مقادیر ُبـــرش عادی  دارنـــد 

اســـت )هنسون و رابرتز ، ۲۰۰۶، والسیچ، 
کاپوتـــو، مـــرزی، دابیـــچ، ۲۰۱۹(. از نظـــر 
شـــاخص   ، معیارهـــا  همگـــرای  روایـــی 
پایایـــی ترکیبـــی  )CR( هـــر ۴ مـــورد باالتر 
از آســـتانه پیشـــنهادی ۰.۶ است )فورنل 
واریانـــس  میانگیـــن   .)۱۹8۱ الرکـــر،  و 
کمی از آســـتانه   )AVE( اســـتخراج شـــده
کمتـــر اســـت )فورنل و الرکـــر، ۱۹8۱(.   ۰.۵
 AVE ،)۱۹8۱( بـــه اعتقاد فورنـــل و الرکـــر
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معیـــار احتیاطی بهتـــری برای تخمیـــن روایی معیارها اســـت. 
کـــه روایی  کـــرده  گیـــری  محقـــق صرفـــًا بـــر اســـاس CR نتیجـــه 
همگـــرا یـــک متغیر در حد مناســـبی قرار دارد. بـــه عنوان مثال، 
گزارش  الم )۲۰۱۲(، مقـــدار CR مناســـب بین ۰.۷۱ الـــی ۰.۷۴ را 
نمـــوده اســـت. AVE نیـــز باالتـــر از ۰.۳۱ قـــرار می گیـــرد. بـــا قرار 
گیری  کنـــار یکدیگـــر، می تـــوان نتیجه  دادن ایـــن اطاعـــات در 

کـــه معیارهـــای مدنظـــر اعتبـــار خوبـــی دارند. کـــرد 
که  کنترلی  : تحقیقات فعلی نشـــان می دهند  متغیرهـــای 
برخی مشـــخصات فردی و ســـازمانی، احتمااًل روی رابطه بین 

متغیرهای مســـتقل و وابسته اثرگذار هســـتند. لذا باید آن ها را 
کرد تا رابطه عاری از نوســـان بین متغیرها رویت بشـــود  کنتـــرل 
)دلـــری و دوتـــی، ۱۹۹۶، لیـــو و آلمـــور، ۲۰۱۶(. مـــا چنـــد مولفـــه 
جمعیتـــی شـــخصی از جمله جنســـیت )مـــرد - زن(، ســـن )زیر 
۳۰، بیـــن ۳۱-۵۰، بـــاالی ۵۰(، ســـطح تحصیـــات )تحصیـــات 
راهنمایـــی، دبیرســـتان، دانشـــگاه، ارشـــد- دکتـــری( ، و ســـال 
تجربـــه )تـــا ۲ ســـال، ۲-۵، بیـــش از ۵(، و برخـــی متغیرهـــای 
کارمنـــد، ۱۰-۵۰، بیش  ســـازمانی از جمله اندازه ســـازمان )۹-۲ 
ُکل فروشـــی،  از ۵۰(  ، و صنعـــت SME )تولید، خرده فروشـــی- 
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کنترل نمـــوده ایم. صنعت  خدمـــات( را 
گرفته اســـت  کدگذاری فرضی قرار  تحت 
زیـــرا دو متغیـــر فرضـــی خدمـــات و خرده 
ُکل فروشـــی در آن لحاظ شده  فروشـــی- 
انـــد. تولیـــد بـــه عنـــوان حـــوزه مرجع در 

گرفته می شـــود. نظـــر 

3-4 : معیارهـــای ســـنجش واریانـــس 
مشـــترک روش 

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه منشـــا هـــر دو نـــوع 
متغیر مســـتقل و وابسته در یک ابزار قرار 
گرفته اند، احتمال ســـوگیری وجود دارد 
کف،  کنزی و پودســـا کف، مـــک  )پودســـا
عاملـــی  تحلیـــل  بـــا  ابتـــدا  در   .)۲۰۱۲
کتشـــافی در SPSS، وضعیـــت واریانس  ا
روش مشـــترک را بررســـی می کنیـــم. هـــر 
۱۳ ســـوال مجموعـــًا ۴ متغیـــر مخفـــی را 

یـــک  روی  دهند.آن هـــا  مـــی  تشـــکیل 
عامـــل بارگـــذاری و محـــدود می شـــوند. 
ایجـــاد  چرخشـــی  هیـــچ  ترتیـــب  بدیـــن 
همـــکاران،  و  کف  )پودســـا نمی شـــود 
متغیرهـــای  روش  از  ســـپس   .)۲۰۱۲
می کنیـــم.  اســـتفاده  گـــذار  نشـــانه 
بـــه  ربطـــی  تئوریـــک  نظـــر  از  روش  ایـــن 
نـــدارد  ایـــن تحقیـــق  ســـازه های اصلـــی 
)لینـــدل و ویتنـــی، ۲۰۰۱(. تحصیـــات به 
گذار بـــکار می رود  عنـــوان متغیر نشـــانه 
، زیـــرا مطالعـــات قبلی راجع بـــه چابکی 
ســـازمانی )ســـگارا ناوارو،مارتلو الندروگز، 
۲۰۲۰(، ســـرمایه فکری و ســـرعت نوآوری 
کای، لیانگ، وانـــگ و ژیانگ ،  )وانـــگ، 
۲۰۱8(، یـــا رشـــد پایـــدار SME )دیابـــات، 
، آالت، وی، یـــو، ۲۰۱۹( ، ایـــن متغیـــر را 
انـــد.  نگنجانـــده  خـــود  بررســـی های  در 

که  بـــه صـــورت ضمنی تصـــور این اســـت 
ایـــن  بـــرای  مهمـــی  متغیـــر  تحصیـــات 
کـــم بین  مطالعـــه نیســـت. همبســـتگی 
تحصیات و ۴ متغیـــر اصلی این تحقیق 
که  )باالتریـــن r=-۰.۱۳( نشـــان می  دهد 
مشـــترک  روش  ســـوگیری  از  شـــواهدی 
وجـــود ندارند )لینـــدل و ویتنـــی، ۲۰۰۱(. 
در نهایـــت همبســـتگی بیـــن متغیرهای 
این تحقیـــق )جـــدول ۳(، همگی پایین 
هســـتند  بـــاال  همبســـتگی های  از  تـــر 
دهنـــده  نشـــان  ایـــن  و   ،  )۰.۹ )بـــاالی 
احتمال ســـوگیری روش مشـــترک اســـت 
لـــذا   .)۱۹۹۱ فیلیپـــس،  یـــی،  گـــوزی،  )با
کـــه احتمال  گیـــری ایـــن اســـت  نتیجـــه 
ایـــن  در  مشـــترک  روش  ســـوگیری  بـــروز 

اســـت. پایین  تحقیـــق 
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