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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

بـا پیشـرفت تمـدن بشـری و فرآینـد پیچیـده تکنولـوژی توجـه و 
راهکار متناسـب با شـیوه های ادامه زندگی تغییر یافت تا این که 
در روزگار معاصر صنعت به راهکاری اقتصادی از سـوی کشـورها 
بـرای افزایـش بازدهـی اقتصـادی بـدل شـد و بدون شـک صنعت 
تریـن صنایعـی  از پیچیـده  یکـی  تـا صـادرات  اسـتخراج  از  نفـت 
کتریـن  کـه بـرای سـرمایه انسـانی و ادوات همـراه بـا خطرنا اسـت 
توسـعه  و  ایجـاد  بنابرایـن  اسـت.  همـراه  ممکـن  حـوادث 
سـاختارهای مناسـب برای حفظ و گسـترش سالمتی، دستیابی 
به ایمنی های الزم و جلوگیری از آسـیب های بهداشـتی و محیط 
  HSE زیسـتی، ضـرورت تدویـن مقـررات و دسـتورالعمل های الزم
را در برنامـه چهـارم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایـران در راسـتای 
کار، مـورد  کننـده سـالمتی در محیـط  کاهـش مخاطـرات تهدیـد 

کیـد قـرار گرفـت. تا
زیست)HSE(از  و محیط  ایمنی  بهداشت،  یکپارچه  ترکیب 
عوامل ساختاری همگون و اثر بخش به شمار رفته و انسان را 
در ارتباط سنجیده با دیگران و محیط پیرامونی قرار می دهد. 

و  فرهنگی  بازتاب  موضوع،  سه  این  خردمندانه  چیدمان 
روانشناختی سازنده ای نیز در میان افراد جامعه داشته است. 
که توجه بیش  امروزه بسیاری از شرکت های دنیا بر این باورند 
در  چشمگیری  موفقیت های  باعث   ،HSE مقوله  به  پیش  از 
 HSE که با به کارگیری مدیریت یکپارچه امر تولید می گردد؛ چرا 
و سطح  برد  بین  از  را  هزینه ها  و  از مشکالت  بسیاری  می توان 
صنعتی  تجارب  اساس  بر  نمود.  تجربه  را  کیفیت  از  باالتری 
به خاطر  را  نکته  این  باید  یافته، همواره  توسعه  کشورهای  در 
داشت که پیاده سازی HSE در یک جامعه نشانه تمدن و سطح 

فرهنگ مردم جامعه می باشد. 
که برای نیل  کشورها به این نتیجه رسیده اند  امروز، همه 
به توسعه پایدار، سالمتی انسان، جامعه و محیط زیست باید 
گیرد. با توجه به نقش محوری سالمت  در صدر اولویت ها قرار 
در مبحث HSE و اینکه هدف عالی هر یک از این سه موضوع 
حوزه  به  جدی تر  توجه  است،  انسان  زندگی  و  سالمت  حفظ 

بهداشت طلبیده می شود. 
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صنعتـی  محیط هـای  در   HSE مدیریـت  سیسـتم  یـک 
ریسـک های تهدیـد کننـده افـراد، محیـط زیسـت و امـوال بـه طور 
و  بهداشـت  از  راسـتای صیانـت  در  و  سیسـتماتیک شناسـایی 

کنـد. مـی  ارزیابـی  کار  نیـروی  سـالمت جسـمانی 
بـه منظـور پیاده سـازی فرهنـگ HSE در یـک سـازمان بایـد 
بـرای آن ارزش خاصـی را تعییـن نمـود، تعهـد مدیـران را تقویـت 
نمود و دوره های آموزشی مناسبی را برای کلیه سطوح سازمانی 
انجـام  در  پیمانـکاران  کلیـدی  نقـش  بـه  توجـه  بـا  نمـود.  برگـزار 
کـه مدیـران  کشـور، منطقـی اسـت  گاز  عملیـات صنایـع نفـت و 
مدیریتـی  جنبه هـای  سـایر  بـه  توجـه  مـوازات  بـه  شـرکت ها، 
در  مدیریـت  تولیـد،  و  تکنولـوژی  اقتصـاد،  کیفیـت،  قبیـل  از 
جنبه هـای بهداشـت حرفـه ای، ایمنـی و محیـط زیسـتی شـرکت 
خـود بـه ویـژه پیمانکاران را نیز مد نظر داشـته باشـند. ارزشـیابی 
و انتخـاب پیمانـکاران و کارپـردازان می بایسـتی برحسـب کارآیـی 
کتشـاف و تولیـد صـورت پذیـرد. الزم اسـت  آنهـا در زمینـه HSE ا
در  واضـح  طـور  بـه   HSE زمینـه  در  آنهـا  مسـوولیت های  کـه 

قراردادها تبیین گردد. زیرا بهبود در عملکرد کلی سازمان بدون 
پرداختن به این جنبه ها امکان پذیر نمی باشـد. بررسـی تجارب 
شـرکت های نفتـی موفـق دنیـا نشـان می دهـد کـه سـرمایه گذاری 
باالیـی  اولویـت  از  زیسـت  محیـط  و  ایمنـی  سـالمتی،  روی  بـر 
نگرانی هـای  از  یکـی  زیسـت  محیـط  مسـاله  و  اسـت  برخـوردار 
کتشـاف و تولید کلیه سـطوح سـازمان می باشد. امید  دایمی در ا
کامـل خـط مشـی HSE توسـط سـازمان ها و  کـه بـا اجـرای  اسـت 
کارشناسـان  پیاده سـازی فرهنـگ غنـی HSE توسـط مدیـران و 
ایـن حـوزه، در آینـده ای نزدیـک شـاهد شـکوفایی و بهـره وری هـر 
چـه بیشـتر مدیریـت بهداشـت، ایمنـی و محیـط زیسـت صنایـع 

گاز ایـران و سـایر صنایـع میهـن عزیزمـان باشـیم. نفـت و 
ایمنی در حقیقت معیاری برای دور بودن از خطر یا رهایی 
از ریسک غیر قابل قبول یک خطر است. در حالت کلی کاهش 
با  ارتباط مستقیم  واحدهای صنعتی  در  و جانی  مالی  تلفات 
کاهش هزینه ها، صرفه جویی در  افزایش سوددهی اقتصادی، 

زمان اختصاص یافته، جلوگیری افت روحیه کارگران دارد. 

سه موضوع سه موضوع 
بهداشت، ایمنی و بهداشت، ایمنی و 

یست از یک  یست از یک محیط ز محیط ز
مقوله اند که اثرات مقوله اند که اثرات 

متقابل بر هم دارندمتقابل بر هم دارند
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هدفمند شدن مسئولیت های 
اجتماعی در صنعت پتروشیمی 

گامی به سوی توسعه پایدار
یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

حل  مسیر  در  برنامه ها  تدوین  و  گذاری  سیاست   
مشکالت اولویت دار، نگاه فرایندی و سیستماتیک، 
شدن  تخصصی   لزوم  و  عمومی  افکار  به  توجه 
فعالیت ها در مسئولیت های اجتماعی شرکت های 

پتروشیمی راهبردی استراتژیک است.

صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  مشاور  ربانی  علی 
تشریح  به  پتروشیمی  پیام  با  گفتگو  در  پتروشیمی 
زمینه  در  شده  کسب  دستاوردهای  اخرین 
مسئولیت های اجتماعی پرداخت که متن این گفتگو 

در پی می آید:

اســـتراتژی    ســـند  آیـــا 
مســـئولیت های اجتماعـــی صنعت 
شـــد؟ تدویـــن  پتروشـــیمی 
مســـئولیت های  اســـتراتژی  ســـند  بلـــه، 
بـــا  پتروشـــیمی،  صنعـــت  اجتماعـــی 
و  ذیصـــالح  مشـــاورین  از  اســـتفاده 
گروه هـــای  ظرفیت هـــای  از  بهره گیـــری 
ذینفـــع و نخبگان با چشـــم انداز"صنعت 
پتروشـــیمی، برتریـــن صنعت در توســـعه 
پایـــدار" در مـــدت 7 مـــاه، تدویـــن شـــده 

اســـت.
چرایـــی داشـــتن برنامه اســـتراتژیک، 
اســـتراتژی ها،  ریـــزی  طـــرح  فراینـــد 
انـــداز  چشـــم  و  رو  پیـــش  برنامه هـــای 
مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی، 
کـــه در این ســـند  از اهـــم مواردی اســـت 

مـــورد توجـــه قـــرار دارد.
در شـــرکت ملـــی پتروشـــیمی تـــالش 
مســـئولیت های  زمینـــه  در  تـــا  شـــده 
منســـجم  عملکـــردی  اجتماعـــی  حـــوزه 
محیـــط  واقعـــی  نیـــاز  راســـتای  در  و  تـــر 
ایـــن  در  و    باشـــیم  داشـــته  پیرامونـــی 
بیـــن نقـــش شـــرکت های فعـــال در حوزه 
صنعـــت ومســـئوالن جوامع محلـــی برای 
شناســـایی نیازمندی های واقعـــی و رفع 
کمبودها بســـیار مهم اســـت تا در نهایت 
جوامـــع محلـــی از ایـــن اقدامـــات منتفع 

. ند شو
بـــه اطـــالع می رســـاند، دسترســـی به 
فایل هـــای مـــورد بحث در این نشســـت، 
از طریـــق وب ســـایت دبیرخانـــه، امـــکان 

پذیر اســـت.

تحقـــق    در  هلدینگ هـــا  نقـــش   
را  اجتماعـــی  مســـئولیت های 

کنیـــد؟ مـــی  ارزیابـــی  چگونـــه 
فعالیت هـــای هلدینگ ها و شـــرکت های 
صنعـــت پتروشـــیمی در بحـــث CSR باید 
هدفمنـــد و همســـو شـــود و بایـــد بـــر این 
کـــه نقـــش هلدینگ ها  کیـــد کرد  نکتـــه تا
در اجرایـــی شـــدن مســـئولیت اجتماعی  
بســـیار مهـــم اســـت و بایـــد بـــا توجـــه بـــه 
تجـــارب به دســـت آمـــده طی ســـال های 
اخیر تغییـــر وضعیت در مســـئولیت های 
راتحقـــق  پتروشـــیمی ها  اجتماعـــی 
بخشـــیم و بـــا توجه به هزینه هـــای انجام 
شـــده نیازمنـــد نگاهـــی جـــدی در زمینه 

CSR هســـتیم.
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بـــدون تردیـــد  بـــرای اجرایی شـــدن 
برنامه هـــا ی  پیش بینی شـــده، همدلی، 
همـــکاری و تعامـــل میان خانـــواده بزرگ 
صنعت پتروشـــیمی مـــی توانـــد منجر به 
در  مانـــدگاری  و  بخـــش  اثـــر  اقدام هـــای 
مســـئولیت اجتماعـــی شـــود و بایـــد بـــه 
ســـمتی حرکت کنیم که صنعت نخســـت 
و  عســـلویه  مناطـــق  در  ویـــژه  کشـــوربه 
ماهشـــهر محـــور توســـعه پایدار شـــود.

آفرینـــی صنعت پتروشـــمی    نقش 
در مناطق عســـلویه و ماهشـــهر به 
عنوان دو قطب اصلی پتروشـــیمی 

را چگونـــه ارزیابـــی می کتید؟
پتروشـــیمی  صنایـــع  ملـــی  شـــرکت  در 
از ســـوی  براســـاس نظـــام نامـــه ابالغـــی 
وزارتخانه و جلســـات برگزار شده، وظایف 
شـــرکت ها در حوزه مســـئولیت اجتماعی 
شـــفاف ذکـــر شـــده اســـت، شـــورای عالی 
مســـئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی 
کـــه متشـــکل از معاون وزیـــر، اعضا هیات 
مدیـــره و مدیـــران هلدینگ های صنعت 
شـــرکت  دو  عامـــل  مدیـــر  و  پتروشـــیمی 
ســـازمان منطقه ویژه و پتروشیمی پارس 
به عنوان روســـای شـــوراهای راهبردی ما 
در دو منطقه ماهشـــهر و عسلویه نسبت 
به سیاســـت گذاری و تعیین خط مشـــی 
حـــوزه CSR صنعـــت پتروشـــیمی اقـــدام 
مـــی  نظـــارت  ان  اجـــرای  بـــر  و  نمـــوده 

یند. نما
در حـــوزه مســـئولیت های اجتماعی 
و  اقدامـــات  هدفمنـــدی  بـــرای  نیـــز 
دو  حـــوزه  ایـــن  در  هزینه هـــا  اثربخشـــی 
نخســـت،  اقـــدام  شـــده،  انجـــام  اقـــدام 

تهیـــه فرم هـــای اطالعـــات پایـــه هریـــک 
بتوانیـــم  اینکـــه  جهـــت  در  شـــرکت ها  از 
که  مجموعه داده هایی را داشـــته باشیم 
قابلیـــت تبدیـــل بـــه اطالعـــات الزم برای 
تصمیم گیـــری مدیران صنعت و کشـــور را 

داشـــته باشـــد.
موضـــوع دیگـــر احصا شـــاخص های 
توســـعه شـــهری در دو منطقه ماهشهر و 
عســـلویه اســـت که پیـــش از حضـــور این 
صنعـــت، شـــاخص های توســـعه شـــهری 
در ایـــن دو منطقـــه درچه شـــرایطی بوده 
و در طی ســـنواتی که ایـــن صنعت در آن 
مناطـــق فعالیـــت داشـــته وضعیـــت این 
شـــاخص ها به نســـبت میانگین و برترین 
شـــهرها چه میـــزان تغییر داشـــته اســـت 
اتـــی براســـاس خروجـــی  تـــا برنامه هـــای 
اطالعـــات تعییـــن و اثربخشـــی اقدام هـــا 

یابد. افزایـــش 

طـــرح     16 از  بـــرداری  بهـــره 
بهداشـــتی، عمرانـــی و آموزشـــی در 
شـــهرک پردیس جم بـــا چه هدفی 

بـــود؟
ملـــی  شـــرکت  همـــکاری  و  حمایـــت  بـــا 
صنایـــع پتروشـــیمی و بـــا هـــدف بهبـــود 
شـــرایط زندگی و رفـــاه و آســـایش کارکنان 
شـــرکت های پتروشـــیمی منطقـــه پارس، 
16 پـــروژه  رفاهـــی، بهداشـــتی، عمرانـــی و 
آموزشـــی در شـــهرک پردیس جم احداث 

و بهره بـــرداری شـــد.
ایجـــاد محیطـــی امـــن، بـــا نشـــاط و 
توســـعه یافته برای اسکان کارکنان خدوم 
شـــرکت های پتروشیمی و خانواده شریف 
شـــرکت  برنامه هـــای  اولویـــت  در  آنـــان 
صنایع پتروشـــیمی ایـــران قـــرار دارد و در 
الزم  تمهیـــدات  تمامـــی  ایـــن خصـــوص 
بـــرای ارتقـــاء کیفیـــت خدمـــات و کســـب 
کنین شـــهرک پردیس  رضایتمنـــدی ســـا
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جم بـــا جدیت تمـــام برنامه ریـــزی و اجرا 
می شـــود.

احـــداث درمانـــگاه شـــهرک پردیـــس 
جم بـــا توجـــه به شـــرایط خـــاص جامعه 
از جملـــه مطالبـــات  اخیـــر  در دو ســـال 
کنین شـــهرک پردیس و از مهمترین  ســـا
که با  دغدغه هـــای مجموعه NPC بـــوده 
یـــاری خداوند متعـــال این پـــروژه نهایی 
شـــده و آمـــاده بهره برداری شـــده اســـت.

ســـطح  درمانـــگاه  ایـــن  احـــداث  بـــا 
درمانـــی  و  بهداشـــتی  رســـانی  خدمـــات 
ارتقـــاء  دو  ســـطح  بـــه  یـــک  ســـطح  از 
پردیـــس  شـــهرک  درمانـــگاه  و  یافـــت 
دارای مســـاحت 950 متـــر مربـــع و دارای 
 2 اتـــاق،   25 جملـــه  از  بخش هایـــی 
پاویـــون، درمانـــگاه عمومـــی و تخصصی، 
 ،CPR اتـــاق  دندانپزشـــکی،  یونیـــت   2
داروخانه، اتاق جراحی ســـرپایی و بخش 

تزریقات اســـت. بـــرای این درمانـــگاه 500 
متـــر مربـــع محوطه ســـازی و 60 متر مربع 
نیز پارکینگ مســـقف آمبوالنـــس احداث 

شـــده اســـت.
در حـــوزه توســـعه فضاهای آموزشـــی 
کتابخانـــه دانـــش  احـــداث آزمایشـــگاه و 
آمـــوزی، احـــداث دو کالس درس و یـــک 
ایجـــاد  کنـــار  در  آموزشـــی  اداری  دفتـــر 
ســـاختمان مرکز رشد و زبانســـرای دانش 
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اتمـــام  بـــه  پروژه هـــای  دیگـــر  از  آمـــوزی 
رســـیده در شـــهرک پردیـــس هســـتند که 
دانـــش  اختیـــار  در  بهره بـــرداری  بـــرای 
کن شـــهرک پردیس جم  آموزان عزیز ســـا

قـــرار داده شـــده اند.
زبانســـرای  و  رشـــد  مرکـــز  همچنیـــن 
شـــهرک پردیـــس در بنایـــی بـــه 470 متـــر 
دومجموعـــه  اتـــاق،   16 شـــامل  مربـــع 
آقایـــان و  بانـــوان و  ســـرویس بهداشـــتی 

محوطـــه ســـازی و پارکینگ به مســـاحت 
2500 متـــر مربـــع احـــداث شـــده اســـت. 
ایـــن مرکز محل مناســـبی بـــرای کودکان، 
نوجوانان و جوانان شـــهرک پردیس برای 
فعالیت های فنی و آموزشـــی و همچنین 
آمـــوزش زبان هـــای خارجی خواهـــد بود.
ســـه پروژه  آموزشـــی شـــهرک پردیس 
ســـایت  رشـــد،  مرکـــز  و  زبانســـرا  شـــامل 
و  کتابخانـــه،  و  آزمایشـــگاه  و  کامپیوتـــر 
همچنیـــن احـــداث ســـه کالس درس در 
مجموع با بودجـــه ای معادل 27 میلیارد 
ریال و در مدت زمان 92 روز اجرا شـــده و 

بـــه بهره برداری رســـیده اســـت.
گفتنی اســـت که در راســـتای تسهیل 
کاهـــش حداقلـــی  شـــرایط آمـــد و شـــد و 
حوادث جـــاده ای در مســـیرهای منتهی 
بـــه شـــهرک پردیس جـــم، پـــروژه تعریض 
شـــهرک  خروجـــی  و  ورودی  جاده هـــای 
بـــا بودجـــه ای معـــادل 6  پردیـــس جـــم 
میلیارد و 500 میلیـــون ریال و با همکاری 
اداره راه و ترابـــری شهرســـتان جـــم اجـــرا 
شـــد. اجـــرای ایـــن پـــروژه نقـــش مهمـــی 
در کاهـــش تصادفـــات جـــاده ای در ایـــن 

منطقـــه ی پرحادثـــه خواهد داشـــت.
احداث ســـالن سرپوشـــیده ورزشـــی 
بـــه مســـاحت 2700 متـــر مربـــع از دیگـــر 
پروژه هـــای ارزشـــمند در شـــهرک پردیس 
روز  آن  اجرایـــی  عملیـــات  کـــه  اســـت 
دوشـــنبه دهـــم آبان مـــاه آغاز می شـــود و 
بـــر اســـاس برنامه ریزی های انجام شـــده 
در مـــدت 135 روز به بهره برداری خواهد 

رسید.
محتـــرم  مدیرعامـــل  حمایـــت  بـــا 
شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی و ایفای 

عامـــل  محتـــرم  مدیـــران  موثـــر  نقـــش 
در  مســـکونی  واحـــد  دارای  شـــرکت های 
گذاری  شـــهرک پردیس جـــم، موضـــوع وا
11 هکتـــار زمیـــن مـــورد نیاز بـــرای تکمیل 
جـــم  پردیـــس  شـــهرک  نیازمندی هـــای 
طـــرح و بـــه تائیـــد هیـــات مدیره شـــرکت 

ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی رســـید.
وی بـــه حمایت های معـــاون محترم 
وزیـــر و مدیر عامل شـــرکت ملـــی صنایع 
پتروشـــیمی و اعضـــای هیئـــت مدیـــره و 
همچنیـــن حمایت از تامیـــن منابع مالی 
توســـط  شـــده  اجـــرا  پروژه هـــای  اجـــرای 
هیات امنای شـــهرک پردیس جم اشـــاره 
کـــرد و ضمن تقدیر و تشـــکر از تالش های 
مدیریـــت و کارکنان شـــهرک پردیس برای 
اجـــرای ایـــن پروژه هـــا اظهـــار امیـــدواری 
کرد، مجموع اقدامات انجام شـــده منتج 
بـــه ارتقـــای رضایتمنـــدی خانواده هـــای 
کن در منطقـــه و افزایـــش بهـــره وری  ســـا

واحدهـــای تولیدی شـــود.

اندیشـــی    هـــم  جلســـه های   
صنعـــت در بحـــث مســـئولیت های 
اجتماعـــی با چه هدفـــی برگزار می 

شـــود؟
اندیشـــی  هـــم  جلســـه  دو  کنـــون  تا
صنعـــت  اجتماعـــی  مســـئولیت های 
پتروشـــیمی بـــه صـــورت ویدئـــو کنفرانس 
در شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی برگزار 
شـــده اســـت و خوشـــبختانه با اســـتقبال 

خوبـــی مواجـــه شـــد.
در راســـتای هم اندیشی برای توسعه 
مســـئولیت های اجتماعی در این جلسه 
 هـــا سیاســـت گـــذاری و تدویـــن برنامه ها 
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در مســـیر حل برخـــی مشـــکالت اولویت 
، نـــگاه سیســـتماتیک، توجـــه به افکار  دار
کمیته هـــای  تشـــکیل  لـــزوم  و  عمومـــی 
تخصصـــی در مســـئولیت های اجتماعی 
برگـــزاری  پتروشـــیمی،  شـــرکت های 
دوره های اموزشـــی، و شرکت در پنجمین 
همایش مســـولیت اجتماعـــی نفت مورد 
بحـــث و تبادل نظـــر قرار گرفت و شـــرکت 
مطـــرح  را  خـــود  دیدگاه هـــای  کننـــدگان 
کردنـــد و در جمـــع بندی بر لـــزوم تدوین 
حـــوزه  کالن  راهبردهـــای  و  اســـتراتژی 
مســـولیت اجتماعی صنعت پتروشـــیمی 
و نـــگاه جامـــع تـــر صنعـــت به ایـــن حوزه 
ایجـــاد  ای،  منطقـــه  و  کالن  برنامـــه  در 
یک نـــگاه مشـــترک بـــه مقوله csr، ســـند 
راهبـــردی زنـــان و خانواده و حضـــور موثر 
در همایـــش مســـولیت اجتماعـــی نفت و 
گزارش پایـــداری و  تمدیـــد یکماهه ارائـــه 
کید شـــد. برگـــزاری دوره های اموزشـــی تا
شـــرکت های  از  تقدیـــر  همچنیـــن   
که در حوزه مســـئولیت های  پتروشـــیمی 
کســـب عناویـــن و  اجتماعـــی موفـــق بـــه 
رتبه هـــای برتـــر شـــدند در3 اســـفند مـــاه 
گذشـــته در شـــرکت ملـــی صنایـــع  ســـال 

پتروشـــیمی برگـــزار شـــد.
کید شـــد که بحث  در ایـــن جلســـه تا
CSR دارای کارکردهای مختلفی اســـت و 
سیاســـت های ارتباطی بـــا ذینفعان باید 
هدفمنـــد باشـــد و در ایـــن مســـیر اطالع 
رســـانی بـــه موقع از ســـوی شـــرکت ها می 
توانـــد منجـــر بـــه اثـــر بخشـــی بیشـــتری 

شود.
با توجه به تجارب کســـب شـــده  باید 
فعالیت های ما در بحث مســـئولیت های 

اجتماعـــی در چارچـــوب سیاســـت های 
کشـــور مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد و  کالن 
حـــال  در  مناطـــق  از  درســـت  شـــناخت 
فعالیـــت می توانـــد زمینه را بـــرای تحقق 

کند. مســـئولیت اجتماعـــی فراهـــم 

یـــک    تبلـــت  نجربـــه پویـــش هـــر 
بـــود؟  چگونـــه  مدرســـه 

در پویشـــی که ســـال گذشـــته بـــا راهبری 
مشـــارکت  و  پـــرورش  و  آمـــوزش  وزیـــر 
شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی و ســـایر 
ســـازمان ها انجـــام شـــد  قـــرار شـــد تـــا در 
تعـــداد  کاهـــش  بـــرای  کـــه  پویـــش  ایـــن 
دانـــش آمـــوزان بازمانـــده از تحصیـــل در 
سراســـر کشـــور برنامه مدونی اجـــرا گردد. 
بـــرای شـــرکت در این پویـــش اولویت 
ما مناطقی بود که صنعت پتروشـــیمی در 
آنجـــا فعالیـــت دارد از جمله اســـتان های 
خوزستان، بوشهر و شـــهرهای بندر امام 
و ماهشـــهر و عســـلویه، بندر دیر و کنگان 

و...

همچنیـــن در پی درخواســـت رئیس 
آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان ماهشـــهر 
مبنی بر نیـــاز 5 نفر از دانـــش آموزان این 
شهرســـتان بـــه تبلـــت، اقـــدام مقتضی با 
عنایـــت بـــه پویش هر تبلت یک مدرســـه 
کارکنـــان ســـتاد  کمـــک  انجـــام شـــد و بـــا 
شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی و شرکت 
پژوهـــش و فناوری پنج دســـتگاه گوشـــی 
جـــی پـــالس مـــورد تاییـــد وزارت آمـــوزش 
و پـــرورش تهیـــه و بـــرای اســـتفاده دانش 
آمـــوزان بازمانده جـــدای از اهـــداء 2 هزار 
شـــرکت های  اهدایـــی  تبلـــت  دســـتگاه 
ویـــژه  منطقـــه  در  مســـتقر  پتروشـــیمی 
، آارسال  اقتصادی پتروشـــیمی ماهشـــهر

شد
امیـــدوارم بـــا مشـــارکت شـــرکت های 
هلدینگ هـــای  مدیـــران  و  پتروشـــیمی 
کارکنـــان صنعـــت پتروشـــیمی  صنعـــت و 
بتوانیـــم ســـهم خوبـــی در کاهـــش تعداد 
تحصیـــل  از  بازمانـــده  آمـــوزان  دانـــش 

داشـــته باشـــیم.
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تجربه آموزشی موسسه باران با 
پتروشیمی زاگرس

گزارش - سید فواد نبوی

روند یاددهی- یادگیری موسسه باران و 
گرس در سال 1393 و طبق  پتروشیمی زا
روال همیشگی موسسه با شناخت بیشتر 
شناخت  این  گرفت.  صورت  سازمان 
مخصوص  راه  نقشه  یک  تعریف  برای 
و  آموزشی طبق هدف  و  طراحی سبک 
آغاز  شد.  انجام  گرس  زا پتروشیمی  نیاز 
در  بود  مذکور  شرکت  تهران  دفتر  در  کار 
عنوان  با  متعددی  جلسات  راستا  این 
مدیریت  سطح  در  نیازسنجی  جلسات 

آشنایی  به  منجر  که  شد  برگزار  شرکت 
و  گرس شد  زا پتروشیمی  با  باران  بیشتر 
استادی  متوجه شود چه  که  کرد  کمک 
سازمان  این  مناسب  راهی  نقشه  چه  و 
است. خدماتی که در این نقشه راه تعریف 
حضوری،  کالس های  شامل  می شود 
کانال های زبان آموزی،  دوره های تلفنی، 
نیاز  با  متناسب  که  بیزنس  دوره های 
شغلی افراد طراحی می شوند می باشدکه 
گرس بسیار  این موارد برای پتروشیمی زا

مؤثر و کاربردی بوده است.

زاگرس  پتروشیمی  هدف 
به  انگلیسی  زبان  آموزش  از 

کارکنان
و  بررسی  قابل  جهت  دو  از  قضیه  این 
گرس  زا پتروشیمی  شرکت  است؛  تامل 
برای  و  است  تولیدکننده  شرکت  یک 
استمرار تولید نیاز به تجهیزات و قطعات 
کاتالیست دارد.  یدکی، مواد شیمیایی و 

در راســـتای اجـــرای برنامـــه ســـوم 
اجتماعـــی  اقتصـــادی،  توســـعه 
منظـــور  بـــه  و  کشـــور  فرهنگـــی  و 
بازارهـــای جهانـــی  بـــه  دســـتیابی 
بـــازار  از  کســـب ســـهم مناســـبی  و 

پتروشـــیمی  شـــرکت  متانـــول، 
گرس در ســـال 1379 تأســـیس و  زا
در ســـال 1388 بـــا ظرفیـــت تولید 
ســـیصد  و  میلیـــون  ســـه  ســـاالنه 
هـــزار تـــن متانـــول در ردیـــف پنـــج 

کننـــده ایـــن  شـــرکت بـــزرگ تولیـــد 
گرفـــت. در  محصـــول در دنیـــا قرار 
حـــال حاضر 95 درصـــد از متانول 
تولیـــد شـــده توســـط این شـــرکت 

می شـــود. صـــادر 
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شرکت های  از  معموال  تجهیزات  این 
خارجی  خرید  واحد  توسط  و  خارجی 
کارکنان برای  خریداری می گردد بنابراین 
کرات و عقد قرارداد جهت تهیه  انجام مذا
و خرید اقالم مورد الزم نیاز به تسلط به 

زبان انگلیسی دارند.
نوع  خصوص  در  بعدی  رویکرد 
گرس است. شرکت  فعالیت پتروشیمی زا

و  گراست  صادرات  شرکت  یک  گرس  زا
تمام بازارهای هدف این شرکت، بازارهای 
کره، بازاریابی و عقد  خارجی هستند. مذا
قرارداد و ارتباط مستمر با شرکای تجاری 
قابل  نیز خدمات  و  خارجی  مشتریان  و 
تسلط  نیازمند  به مشتریان همگی  ارائه 
به زبان انگلیسی است. پس دستیابی به 
دانش  بازارها  این  در  موفق  یک جایگاه 

را در تمام سطوح شرکت  انگلیسی  زبان 
به ویژه واحد بازرگانی می طلبد.

به  مجموعه  این  رساندن  برای 
اهداف اصلی در حوزه ی بازرگانی اساتید 
انتخاب  باال  حساسیت  با  همیشه  مثل 
به  کمک  بر  عالوه  که  اساتیدی  شدند؛ 
ارتقا دانش زبانی توانستند واحد بازرگانی 
و  تر  به شکل حرفه ای  که  کنند  آماده  را 
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فعالیت  حوزه  این  در  باالتری  دانش  با 
داشته باشند.

آموزشی  مهم  گروه های 
پتروشیمی زاگرس

انگلیسی  زبان  آموزش  در  باران  موسسه 
مهم  گروه  دو  با  گرس  زا پتروشیمی  به 
متفاوتی  زبانی  سطح  از  که  بود  مواجه 
کارکنان شاغل  گروه اول؛  برخوردار بودند 

امور  عهده دار  که  بازرگانی  بخش  در 
بودند  واردات  و  صادرات  چون  مهمی 
که  گروه دوم؛ بخش مالی و اداری بود  و 
گروه اول  شرایط متفاوت تری نسبت به 

را طلب می کرد.

با  باران؛  موسسه  تمایز  وجه 
را  بسیار  هدف های  تیر  یک 

نشانه بگیر!
بین المللی  زبان  یک  انگلیسی  زبان 
که به صورت  کمک می کند  است و به ما 
خصوص  در  اطالعات  آخرین  از  روزانه 
هرچقدر  مسلما  مطلع شویم  سازمان ها 
گاهی افراد در سازمان  که سواد دانش و آ
استانداردهای  سطح  به  رود  باالتر 
بین المللی نزدیکتر می شوند و در نهایت 
فرهنگ  بهبود  به  مثبت   تغییرات  این 

سازمانی کمک می کند.
موسسه  که  مهمی  کارهای  از  یکی 
سازمان ها  با  همکاری  ابتدای  در  باران 
آن  فرهنگ  شناسایی  می دهد  انجام 
موضوعات  به  توجه  زیرا  است  سازمان 
زبان  ارتقاء  کنار  در  سازمانی  دیگر 
کار  این  که  است  مهم  بسیار  انگلیسی 
افراد  و  مدیرعامل  با  صحبت  طریق  از 

تصمیم گیر صورت می گیرد.
بیشتر  تقویت  و  اشاعه  آنجاییکه  از 
کار تیمی و همدلی برای رسیدن  فرهنگ 
به یک هدف مشخص یکی از اولویت ها و 
گرس در همه ی بخش ها بود  دغدغه  های زا
باران با انتخاب محتوای آموزشی انگلیسی 
مناسب و هم راستا با این هدف توانست به 
پرورش این فرهنگ در سازمان کمک کرده 

و با یک تیر دو هدف را نشانه بگیرد!
ختم  اینجا  به  موسسه  اقدامات  اما 
گرس  زا برای  دیگر  مهم  موضوع  نشد 
از  که یکی  کتابخوانی بود  ترویج فرهنگ 
بازرگانی  حوزه ی  در  متخصص  اساتید 
سطح  در  فرهنگ  این  ترویج  به  موفق 
شرکت شد و نهایتا این اقدام به تقویت 

مهارت افراد در این حوزه منجر شد.

موفقیت های آموزشی زاگرس؛ 
فصل برداشت نتایج

مخصوصا  شد  اشاره  که  همانطور 
فروش  و  بازاریابی  واحد  کارکنان  برای 
انگلیسی  زبان  دانش  بازار  تحقیقات  و 
موثری  و  مهم  بسیار  تاثیر  شک  بدون 
در  گرس  زا شرکت  که  مسئله ای  دارد. 
رو  به  رو  آن  با  گذشته همواره  سال های 
کنفرانس ها  بوده حضور در نمایشگاه ها، 
در  جهانی  و  بین المللی  سمینارهای  و 
گرس  زا شرکت  است.  متانول  خصوص 
به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان 
سمینارها،  در  همواره  جهان  متانول 
سهمی از ارائه گزارشات و تبادل اطالعات 
با سایر شرکت های تولید کننده و فعاالن 
بازار متانول در دنیا داشته است. بنابراین 
زبان انگلیسی در این وادی خاص برای 
سزایی  به  نقش  سمینارها  در  حضور 
در  سازنده  تعامالت  انجام  می کند.  ایفا 
و  کارکنان   توسط  معتبر  نمایشگاه های 
نیز  تخصصی  مجالت  در  مقاالت  درج 
قابل  که  بوده  آموزشی  اتفاقات خوب  از 

چشم پوشی نیست. 
باران  زبان  مدرسین  خوشبختانه 
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آموزش صحیح  و  قرارداد  کره، عقد  امور مذا بر  به دلیل تسلط 
این موارد نقش به سزایی در به روز ماندن، افزایش اعتماد به 
کرده اند. حاال  ایفا  با مشتریان  ارتباط  استمرار  و  کارکنان  نفس 
را خیلی به روزتر، رسمی تر و تخصصی تر   کاری  گرس مکاتبات  زا
با شرکت های خارجی انجام می دهد و رشد و پیشرفت آن کامال 

مشهود است.

گسترش همکاری؛ هر زمان که نیاز دارید می توانید 
از مجموعه خدمات باران بهره برداری کنید

دوره ی  با  باران  تهران  در  همکاری  یکسال  از  بعد  تقریبا 
غیرحضوری پرطرفدار خود وارد سایت عسلویه شد و همکاری را 
گسترش داد. مخاطبین این دوره در ابتدا مدیران سایت عسلویه 
بودند که برای شرکت در دوره های آموزشی دغدغه های بسیاری 
همچون نبود زمان، مشغله های کاری و... داشتند از طرفی این 
عزیزان صرفا کالس های حضوری آموزش انگلیسی را تجربه کرده 
بودند. با شروع این دوره مدیران سایت عسلویه شیوه ی نوینی 
و  کردند  تجربه  دغدغه هایشان  گرفتن  نظر  در  با  را  آموزش  از 
بازخوردهای خیلی خوبی را به مجموعه دادند آن ها دیگر نگران 
زمان کالس خود نبودند چرا که از بامداد تا شامگاه، هر زمانی که 
کنند. یکی دیگر از  برایشان مناسب بود را می توانستند انتخاب 
ویژگی های باران قابلیت بازخورد دهی و بازخورد گیری است. در 
دوره های آموزشی به هر طرقی که باران طراحی می کند می توان 
کارمندان در هر مرحله ای بازخورد  کارکرد و پیشرفت  از نحوه 
دوره  برگزاری،  سبک  مورد  در  می توان  دیگر  طرف  از  گرفت. 
که  آموزشی، سطوح درسی طراحی شده، استاد و این موضوع 
در هر مرحله شرایط به چه صورت بوده بازخورد داد. به همین 

ترتیب طرفین با هم شرایط را قدم به قدم بهبود می بخشند.
که وقت افراد آزاد است فرصتی پیدا می شود.  در هر زمانی 
فایل های  از  تا  رانندگی  زمان  در  حتی  و  استراحت  مواقع  در 
شوند.  بهره مند  باران  تصویری(کانال های  و  آموزشی)صوتی 
عالوه  می کند  کامل  را  باران  همیشگی  بودن  همراه  موارد  این 
بر بهره برداری سازمانی می توان از خدمات باران برای خانواده 
که  مواقعی  در  افراد  کرد.  و...(استفاده  فرزندان  )همسر،  خود 
با  را  هدف هایشان  می توانند  دارند  بلند مدت  برای  برنامه ای 

باران در میان بگذارند و متناسب با آن از خدمات باران استفاده 
کنند.

همکاری مستمر و دلپذیر
چندسالی است که موسسه باران افتخار همکاری با پتروشیمی 
مستمر  حرکت  و  مجدد  شروع  برای  سال  هر  و  دارد  را  گرس  زا
و  شده  برگزار  همکاری  آغاز  همان  مثل  نشست هایی  قوی  و 
می گردد  تعریف  آموزشی  نقشه  می گیرد،  صورت  نیازسنجی ها 
اساتید  انتخاب  و حتی  آموزش  در مسیر  که  تغییری  و هرگونه 
و  اتفاقات  این  تمام  اعمال می شود.  پذیرد  می بایست صورت 
گرس  زا پتروشیمی  اهداف  و  آموزشی  نیاز  راستای  در  تغییرات 
برای  سازمان  قوی  و  جلو  به  رو  حرکت  به  تا  می گردد  انجام 
گفته یکی از مدیران شرکت؛  کند. طبق  درخشش بیشتر کمک 
از  نیاز سازمانی خود  اساس  بر  یک  هر  و همکارانشان،  ایشان 
که ابتدا مسائل  خدمات باران استفاده می کنند. به اینصورت 
باران  و  می گذارند  میان  در  باران  با  را  خود  سازمان  اصلی 
متناسب با نیاز سازمانی و حتی فردی شخص می تواند دوره  را 
کند. افراد با استفاده از این دوره ها می توانند  برایشان طراحی 
که در سازمان ها  آن موارد مهمی  کامال غیرمستقیم  به صورت 
کنند.  منتقل  کارمندانشان  به  انگلیسی  زبان  به  را  دارد  وجود 
است.  آن  باالی  انعطاف پذیری  باران  ویژگی های  از  یکی 
می توانید متناسب با نیاز شغلی، متناسب با شرایط کاری خود و 

زمان بندی کالس ها از این انعطاف پذیری استفاده کنید.

شـروع پاندومـی کرونـا یـک معضـل جهانی اسـت 
امـا آمـوزش بـرای مـا متوقف نمی شـود

باعـث  جهانـی  تحـول  یـک  عنـوان  بـه  کرونـا  پاندومـی  شـروع 
تغییـرات بسـیار در فرآینـد آمـوزش شـد کـه از قضا بـاران از قبل به 
عنـوان دغدغـه آموزشـی بزرگسـاالن بـه آن فکـر کـرده و دوره هـای 

کـرده بـود غیرحضـوری را برپـا 
حرکـت  بـه  همچنـان  کرونـا  پاندومـی  دوره ی  آغـاز  بـا  بـاران 
مسـتمر خـود ادامـه داد و متوقف نشـد. کالس های غیرحضوری 
موسسـه بـاران بـا قـوت پیـش رفـت و کالس هـای حضـوری تهران 
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و سـایت عسـلویه هـم بـه شـکل کالس آنالیـن بـه فرآینـد آمـوزش 
ادامه داد. همراه بودن همیشـگی باران حس بسـیار خوبی را به 

شـما انتقـال می دهـد.

در  آموزشـی  خـوب  اتفاقـات  تمـام  دلیـل 
زاگـرس پتروشـیمی 

نگـرش  نـوع  کـرده  کمـک  ایـن همـکاری  اسـتمرار  بـه  کـه  دلیلـی 
مدیریـت ارشـد بـود کـه فرآینـد آمـوزش زبـان را نه به عنـوان هزینه 
ایـن  بـرای سـازمان می دیدنـد  بلنـد مـدت  بلکـه سـرمایه گذاری 
نـوع نگـرش هزینـه ی آمـوزش را ابـزاری بـرای سـودآوری آینـده و 
مانـدگاری نیـروی انسـانی می دیـد. ایـن همکاری با ایـن افق دید 
هـم بـرای موسسـه بـاران بـه عنـوان یـک موسسـه آموزشـی و هـم 
کنـار  گـرس نتایـج اثربخشـی داشـت بـاران در  بـرای پتروشـیمی زا
کارنامـه ی  کاری عالـی را در  یادگیـری از همـکاری، یـک پـروژه ی 
از  به روزتـر  و  توانسـت بسـیار موفق تـر  گـرس  زا و  کـرد  ثبـت  خـود 

پیـش بـه مسـیر خـود ادامـه دهـد و مشـکل و دغدغـه خـود را در 
ایـن امـر حـل کنـد.

بـاران نیـز بـرای همـوار کـردن این مسـیر با تالش تیـم اجرایی 
کالس هـا در  و اسـاتید جهـت انعطـاف در زمـان برگـزاری حتمـی 
سـاعات مـورد تاییـد، نظـم در برگـزاری، پیگیری هـای مکـرر بـرای 
تغییـر  هرگونـه  اعمـال  و  اسـاتید  و  اجـرا  واحـد  عملکـرد  ارزیابـی 
کـه بـه رونـد ایـن  کـرده  بـا مشـورت زبـان آمـوزان و سـازمان سـعی 
موفقیت هـا کمـک کنـد البتـه همـه ی ایـن تالش هـا با همـکاری و 

اشـتیاق زبـان آمـوزان ایـن مجموعـه اتفـاق افتـاده اسـت.
گـرس منحصربفـرد و غیرقابـل تکـرار نیسـت. ایـن  تجربـه ی زا
کـه آمـوزش را بـه  تجربـه در همـکاری بـاران بـا هـر سـازمان دیگـر 
مثابـه  سـرمایه گذاری درک کـرده باشـد تکرارپذیـر و دسـت یافتنی 
اسـت. بـدون شـک اولیـن قـدم در طـی همراهانـه ی ایـن مسـیر 
جلسـات آنالیـن و حضـوری شـناخت اولیـه و نیازسـنجی اسـت. 
تیم هـای پشـتیبانی، آمـوزش و توسـعه ی بـاران منتظـر دیـدار بـا 

شـما هسـتند.
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جهان پتروشیمی

گزارش های منتشـــر شـــده توســـط شـــورای شـــیمی  بر اســـاس 
کلـــی صنعت پتروشـــیمی جهان از ســـال 2021  آمریـــکا، به طور 
بـــه بعـــد رونـــد صعـــودی را تجربـــه خواهـــد کـــرد. ضمـــن اینکه 

کثـــر زیربخش هـــای ایـــن صنعـــت  همیـــن رونـــد صعـــودی در ا
نیـــز قابل مشـــاهده خواهـــد بود.به عنـــوان مثال، رشـــد حجم 
مبـــادالت در زیربخش های مـــواد شـــیمیایی غیررگانیک، مواد 

چشم انداز تولید مواد 
شیمیایی صنعتی پایه و مواد 

مصنوعی در ایاالت متحده 
یکا به تفکیک بخش آمر
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شـــیمیایی ارگانیک و مواد مصنوعی نیز قابل مشـــاهده اســـت 
.)1 )نمودار 

 تولید مواد شیمیایی تخصصی در ایاالت متحده آمریکا

 از آنجایـــی که به دلیل شـــیوع ویروس کوویـــد 19 بازارهای 
مصـــرف نهایـــی بـــه شـــدت دچـــار اختـــالل شـــد، تولیـــد مـــوا 
بـــه 10/8  آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت  در  دشـــیمیایی تخصصـــی 
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یافـــت.  کاهـــش   2020 ســـال  در  درصـــد 
جبـــران  نیـــز   2021 ســـال  اول  نیمـــه  در 
رشـــد تولیـــد مـــواد شـــیمیایی تخصصی 
و  زمســـتانی  طوفان هـــای  دلیـــل  بـــه 
همچنیـــن کمبـــود مواد به تاخیـــر افتاد.
کـــه در ســـال 2021  انتظـــار مـــی رود 
صنعـــت تولیـــد روکـــش بـــه انـــدازه 2/5 
کند، ایـــن در حالی اســـت  درصـــد رشـــد 
کـــه پیـــش بینی می شـــود ایـــن روش در 
ســـال 2022 نیـــز ادامـــه داشـــته و به رقم 

5/5 درصـــد برســـد.
کـــه تولید  همچنیـــن انتظار می رود 
در  تخصصـــی  شـــیمیایی  مـــواد  ســـایر 
رغـــم  بـــه  و  یافتـــه  افزایـــش   2021 ســـال 
4/3 درصـــد تا پایان ســـال 2021 برســـد، 
ادامـــه  نیـــز   2022 ســـال  در  رشـــد  ایـــن 
کاهش خواهد  داشـــته اما سرعت رشـــد 
یافـــت و در ســـال 2022 صنعـــت تولیـــد 
مـــواد شـــیمیایی تخصصـــی رشـــد 3/5 

کـــرد. درصـــدی را تجربـــه خواهـــد 

چشم انداز صنعت پتروشیمی 
ایاالت متحده آمریکا

کـــه انتظار مـــی رود بازارهای   از آنجایـــی 
صادراتـــی  مشـــتریان  و  نهایـــی  مصـــرف 

ایـــاالت متحـــده نیـــز در ســـال 2022 بـــا 
افزایش معتنابهی مواجه شـــود، تخمین 
کـــه حجـــم مبـــادالت در  زده مـــی شـــود 
صنعـــت پتروشـــیمی نیـــز افزایـــش یابد.
 همچنیـــن بـــه دلیـــل اینکه نســـبت 
گاز طبیعی تقریبًا متوازن  قیمت نفـــت و 
کـــه ایاالت  شـــده اســـت انتظار مـــی رود 
عنـــوان  بـــه  همچنـــان  آمریـــکا  متحـــده 
یکـــی از کشـــورهای جـــذاب بـــرای تولید 
محصوالت پتروشـــیمی محســـوب شود.

همانطـــور که در نمـــودار 3 مالحظه 
مـــی شـــود نتیجه ایـــن تغییـــرات در بازار 
تولیدموادشـــیمیایی ایـــن خواهـــد بـــود 
که حجـــم مبادالت مـــواد شـــیمیایی نیز 
بـــه روند قبلی بازگشـــته و در پایان ســـال 
2021 بـــه رقـــم 1.4 درصـــد می رســـد، این 
درحالی ســـرخ در ســـال 2022 رشد 3.2 
درصـــدی بـــرای این صنعـــت پیش بینی 

می شود.
 رشـــد تولیـــد مـــواد شـــیمیایی پایه: 

مواد مصنوعیارگانیک هاغیر ارگانیک هاکلسال
20183/51/63/8-0/2

2019-0/41/9-1/5-3/7

2020-1/3-1/9-0/9-17/8

20210/51/60/00/1

20223/4½4/03/5

20232/11/02/42/4

نمودار ۱- چشم انداز تولید مواد شیمیایی صنعتی پایه و مواد مصنوعی در ایاالت متحده آمریکا 
به تفکیک بخش

 منبع: شورای شیمی آمریکا جدول ۱- میزان تولید مواد شیمیایی صنعتی پایه و مواد مصنوعی در ایاالت متحده آمریکا به تفکیک بخش
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0.5 درصـــد در ســـال 2021، 3.4 درصـــد 
در ســـال 2022

شـــیمیایی  مـــواد  تولیـــد  رشـــد   
تخصصـــی: 3.8 درصـــد در ســـال 2020، 

2022 ســـال  در  درصـــد   4.1
 ارزش حمـــل و نقل مواد شـــیمیایی 

نیـــز انتظار مـــی رود که در ســـال 2021 به 
کند و بـــه رقم  میـــزان 8/1 درصـــد رشـــد 
526 میلیـــارد دالر برســـد، ایـــن رقـــم در 
ســـال 2022 با 8/2 درصد رشـــد به 569 

میلیـــارد دالر خواهد رســـید.
بـــه دلیـــل پاندمـــی  اینکـــه  از  پـــس   

کرونـــا در ســـال 2020 میـــزان اشـــتغال در 
صنعـــت پتروشـــیمی بـــه انـــدازه 14,800 
نفـــر )2/7 درصد(کاهـــش یافـــت، انتظار 
مـــی رود که میزان اشـــتغال نیز در ســـال 
2021 بهبـــود یافتـــه و به 6 هـــزار نفر )1/1 
درصد(برســـد و با رشـــد 1/3 درصدی در 

ســـال 2022 نیـــز تقویت شـــود.
 مخـــارج ســـرمایه ای نیســـت کـــه به 
کرونـــا در ســـال 2020 بـــا  دلیـــل پاندمـــی 
افـــت 17/6 درصدی مواجه شـــده بود، 
با افزایـــش 11/9 درصدی بـــه رقم 30/6 
خواهـــد   2021 ســـال  در  دالر  میلیـــارد 
رســـید، اما روند این رشد در سال 2022 
کاهش یافتـــه و به 3/1 درصد می رســـد.
پتروشـــیمی  انـــداز صنعـــت   چشـــم 
ایـــاالت متحده آمریکا بـــه تفکیک بخش
کـــه تقاضـــا بـــرای برخـــی   در حالـــی 
در   2020 ســـال  در  شـــیمیایی  مـــواد 
پاســـخ به شـــروع ویـــروس کوویـــد-19 به 
طـــور قابـــل توجهـــی افزایش یافتـــه بود، 
تقاضـــا بـــرای ســـایر مـــواد شـــیمیایی در 
کاهـــش  طـــور چشـــمگیری   2020 ســـال 
یافتـــه بـــود. در نتیجـــه کل تولیـــد مـــواد 
انـــدازه 9/3   2020 ســـال  در  شـــیمیایی 
کـــرد در حالـــی که  کاهـــش پیـــدا  درصـــد 
این رقم در ســـال 2021 بـــه 12/3 درصد 

. سید ر
کـــه  پایـــه  شـــیمیایی  مـــواد  تولیـــد 
کـــرده بـــود  در ســـال 2019 بهبـــود پیـــدا 
انـــدازه 8/9 درصـــد  بـــه  در ســـال 2020 
 2020 ســـال  در  امـــا  کـــرد  پیـــدا  کاهـــش 
توانســـت رشـــد قبلی خود را بازیابد و به 

رغـــم رشـــد 142/2 درصـــد برســـد.
 تولیـــد مـــواد شـــیمیایی تخصصـــی 

نمودار ۲- تولید مواد شیمیایی تخصصی در ایاالت متحده آمریکا

نمودار ۳- حجم تولید مواد شیمیایی در ایاالت متحده آمریکا
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کـــه در ســـال 2020 بـــا افـــت 13/6  نیـــز 
درصدی مواجه شـــده بود، توانســـت در 
ســـال 2021 عقب ماندگی خود را جبران 
کرده و به رغم رشـــد 10/6 درصد برســـد. 
تولید مواد شـــیمیایی مورد اســـتفاده در 
کشـــاورزی نیز بـــه انـــدازه 9/3 درصد در 
ســـال 2020 کاهش یافت، ایـــن در حالی 
که در ســـال 2021 ایـــن بخش نیز  اســـت 
توانســـت رشـــد خود را جبران کـــرده و به 
رغـــم رشـــد 9/3 درصـــدی را تجربه کند.
 محصـــوالت مصرفـــی کـــه بـــه دلیـــل 
افزایـــش چشـــمگیر فـــروش محصـــوالت 
کننـــده رونق  کننـــده و ضدعفونی  ک  پـــا
کرده بود، توانســـت در سال  دوباره پیدا 
کند  2020 رشـــد 6/8 درصـــدی را تجربه 

نمودار ۴- تولید محصوالت پتروشیمی در ایاالت متحده آمریکا به تفکیک بخش تا سال ۲۰۲۵

نمودار ۵- میزان تولید مواد شیمیایی پایه به تفکیک بخش تا سال ۲۰۲۵
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و انتظار می رود که این رشـــد در ســـال 2021 نیز ادامه داشـــته 
و به رقـــم 9/3 درصدی برســـد.

چشم انداز تولید موادشیمیایی پایه در ایاالت 
متحده آمریکا به تفکیک بخش

 بـــه دلیـــل اختـــالالت شـــدید تقاضـــا در طـــول زنجیـــره عرضه، 
تولید مواد شـــیمیایی تخصصی در ســـال 2020 بـــه اندازه 8/9 
درصـــد کاهـــش یافـــت، امـــا توانســـت در ســـال 2021 و با رشـــد 

14/2 درصـــدی ایـــن عقـــب ماندگـــی را جبـــران کند.
میـــزان تولید مواد شـــیمیایی ارگانیک و مواد شـــیمیایی فر 
در ســـال 2020 به اندازه 9/3 درصد کاهش یافت، اما در ســـال 
2021 توانســـت بـــا رشـــد 15/2 درصدی روند گذشـــته را جبران 
کنـــد. میـــزان تولید مواد شـــیمیایی ارگانیک نیز در ســـال 2020 
بـــه انـــدازه 11 درصـــد کاهـــش یافـــت اما در ســـال 2021 با رشـــد 

15/2 درصـــدی بـــه روند قبلی خود بازگشـــت.
 در میـــان بخش هـــای تولیـــد کننده مـــواد شـــیمیایی پایه 
رزین های پالســـتیکی بیشـــترین میزان کاهش را در سال 2020 
کـــه تولید ایـــن محصـــول بـــه اندازه  تجربـــه کردنـــد بـــه طـــوری 
کـــه تقاضا برای  5/6 درصـــد کاهش یافـــت. اما انتظـــار می رود 
رزین هـــای پالســـتیکی در ســـال 2021 بـــا رشـــد 13/1 درصدی 
عقب ماندگـــی خـــود را جبران کرده و در طـــول دوره پیش بینی 

با رشـــد متوســـط به رونـــد خود ادامـــه دهد.
تولیـــد الســـتیک مصنوعـــی نیـــز در ســـال 2020 بـــه انـــدازه 
14/3 درصـــد کاهـــش یافـــت اما در ســـال 2021 انتظـــار می رود 
ایـــن روند معکـــوس شـــده و این صنعـــت رشـــد 8/9 درصدی 
کنـــد. تولیـــد فیبر نیـــز مانند ســـایر بخش هـــای مواد  را تجربـــه 
شـــیمیایی پایه در ســـال 2020 با کاهش تولیـــد 12/6 درصدی 
مواجه شـــد امـــا انتظار می رود که در ســـال 2021 با رشـــد 3/6 
درصـــدی ســـعی در جبـــران رونـــد غذا به خود داشـــته باشـــد.
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صنعت پتروشیمی جهان در سال ۲۰۲۱:

بحران به پایان رسیده است اما 
چالش ها هنوز باقی است

مقاالت

گرچـــه هنـــوز پاندمـــی کرونـــا پایـــان نیافتـــه اســـت اما ســـرعن   ا
کشـــورها باعث شده است  کثر  کسیناســـیون در ا گرفتن روند وا
گرچه باید  امیدهایـــی بـــرای پایان ایـــن بحران شـــکل بگیـــرد. ا

بـــه این نکته مهم توجه داشـــته باشـــیم که مســـائل عمده ای 
کرونـــا در صنعت پتروشـــیمی وجود  که قبل از شـــیوع ویـــروس 

داشـــتند هنوز هم باقیســـت. 

 ســـال ۲۰۲۰ ســـال گذار برای صنعت پتروشـــیمی جهان 
بـــود تـــا بتوانـــد خـــود را در مســـیر جدید قـــرار دهـــد. در 
واقـــع پاندمی کووید-19 همه چیـــز را تغییر داد. اختالل 
در زنجیره هـــای عرضـــه، توقـــف تولیـــد در جـــای جـــای 

جهـــان، مرزهای بســـته و هفته هـــای متمـــادی قرنطینه 
باعث شـــد که اقتصـــاد جهانی در رکود فـــرو رود، همین 
ابعـــاد  بـــا  بحـــران«  بـــه »ســـال  را  اتفاقـــات ســـال ۲۰۲۰ 

پیش بینـــی نشـــده تبدیـــل کرد.
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پاندمـــی کرونـــا در واقـــع چالش های 
جدیـــدی را برای صنعت پتروشـــیمی به 
کـــه بایســـتی بـــا آنهـــا مواجه  وجـــود آورد 
شـــود و در برخـــی مـــوارد آن هـــا را تامین 
»ســـال   2021 ســـال  امـــا  نمایـــد.  مالـــی 
که در آن  بازگشـــت« بوده اســـت، ســـالی 
مدل های تجـــاری جدید مـــورد آزمایش 
قـــرار داده شـــده اند تا بتواننـــد با محیط 
کار وفق داده شـــوند. کســـب و  جدیـــد 

آیـــا مـــا در شـــروع یـــک چرخـــه 
هســـتیم؟ جدیـــد 

جهـــان  سرتاســـر  در  قرنطینـــه  از  بعـــد 
ســـال  اواســـط  در  پتروشـــیمی  بـــازار 
2020 بـــه بدتریـــن شـــرایط خـــود رســـید. 
امـــا در نیمـــه دوم ســـال 2020 افزایـــش 
تقاضـــای داخلی در چین باعث شـــد که 
نشـــانه هایی از ورود به فـــاز بهبود دیده 
گرچه رونـــد این بهبـــود در همه  شـــود. ا
زیربخش های یکســـان نبوده اســـت زیرا 
بعضـــی از زیربخش هـــا بهتر از ســـایر آنها 

کرده انـــد. کار 
 بـــه عنـــوان مثال، مـــواد شـــیمیایی 
کاربردهـــای  در  اســـتفاده  مـــورد 
تخصصـــی،  پلیمر هـــای  الکترونیکـــی، 
کاتالیزورهـــا و مـــواد اولیه مورد اســـتفاده 
حاضـــر  حـــال  در  غذایـــی  صنایـــع  در 
رشـــد بیش از حد متوســـط پیـــش بینی 
کنند،  شـــده در ســـال 2021 را تجربه می 
ضمـــن اینکـــه برخـــی از بخش هـــا نیز به 
دلیـــل افزایش تقاضـــا در نتیجـــه بحران 
توجهـــی  قابـــل  رشـــد  بـــا  نیـــز  ســـالمت 
مواجـــه بوده انـــد )بـــرای مثـــال صنایـــع 

بســـته بنـــدی، پلکســـی گالس، گازهـــای 
و غیـــره(. صنعتـــی 

 بهبـــود از شـــرایط بحرانـــی کرونـــا نیز 
از نظـــر جغرافیایی متوازن نبوده اســـت، 
در حالـــی که چین بهبودی بســـیار قابل 
توجهـــی داشـــته اســـت، در اروپـــا رونـــد 
بهبود بســـیار کند بـــوده و ایاالت متحده 

آمریکا بیـــن این دو قـــرار دارد.
 ایـــن عدم تـــوازن در مـــورد قیمت ها 
نیز حتی بســـیار مشـــهور تر و پـــر رنگ تر 
اســـت: قیمت هـــا و حاشـــیه ســـود ایجاد 
اول  نیمـــه  در  صنعـــت  ایـــن  در  شـــده 
کاهـــش موجودی  ســـال 2020 بـــه دلیل 
و پاییـــن بـــودن نرخ های بهره بـــرداری و 
کاهـــش قیمت های  همچنین بـــه دلیل 
کمتریـــن ســـطح خـــود  مـــواد اولیـــه بـــه 
رســـید، امـــا در نیمـــه دوم همیـــن ســـال 
بـــه لطـــف بهبـــودی در سرتاســـر جهان، 
ســـطوح پاییـــن موجـــودی و همچنیـــن 
ذخیـــره ســـازی مجدد  قیمت ها با رشـــد 

قابـــل توجهـــی مواجه شـــدند.
کســـن های   در ســـال 2021 در آن وا
بســـیاری در دســـترس بودند و به همین 
کووید-19  دلیل میـــزان ابتال به ویـــروس 
کاهـــش یافت،  بـــه طـــور قابـــل توجهـــی 
بـــه  رو  شـــیمیایی  بازارهـــای  در  تقاضـــا 
گذاشـــت - در عین حـــال انتظار  بهبـــود 
ناخالـــص  تولیـــد  رشـــد  کـــه  رفـــت  مـــی 
گر چـــه هیچ  جهـــان نیـــز بهبـــود یابـــد. ا
وقـــت نمـــی تـــوان رشـــد تقاضـــا را خیلی 

کـــرد. پیش بینـــی 
شـــد  گفتـــه  کـــه  آنچـــه  خـــالف  بـــر   
تحلیلگـــران صنعـــت پتروشـــیمی معتقد 
ایـــن  در  مبـــادالت  حجـــم  کـــه  بودنـــد 

صنعـــت بیـــن 4 تا 6 درصد رشـــد خواهد 
داشـــت بســـته به اینکه در چه زیربخش 
و در مـــورد چـــه محصولـــی صحبـــت می 
اســـت  ایـــن  توجـــه  قابـــل  نکتـــه  کنیـــم. 
کـــه رونـــد بهبـــود در اروپـــا در مقایســـه با 
کشـــورهای آســـیایی و آمریکایـــی بســـیار 
کنـــد پیـــش مـــی رفـــت و ایـــن بـــه دلیـــل 
افزایـــش ارزش یـــورو و افزایش نـــرخ ابتال 
همچنیـــن  و  کوویـــد-19  ویـــروس  بـــه 
برگزیـــت  و  اجتماعـــی  محدودیت هـــای 

 . د بو
کـــه ســـال  همیـــن امـــر باعـــث شـــد 
2021 همچنـــان برای اروپا ســـال گذار در 
صنعت پتروشیمی باشـــد و در نیمه اول 
ســـال 2021 بهبـــودی بـــا ســـرعت بســـیار 
اندک مشـــاهده شـــود امـــا در نیمه دوم 

کرد. ایـــن ســـرعت افزایش پیـــدا 

زندگی  به  بازگشت  چالش های 
نرمال

از  برخـــی  کـــه  شـــد  باعـــث  کوویـــد-19   
روند های بلندمدت در صنعت ســـرعت 
پیـــدا کننـــد. بنابرایـــن نرمال های جدید 
زندگـــی بـــا قبـــل متفـــاوت خواهـــد بـــود. 
نکاتـــی کـــه در ادامه گفته می شـــود تاثیر 
قابـــل توجهـــی بـــر روی توســـعه صنعت 
پتروشـــیمی در ســـال 2021 و پـــس از آن 

گذاشـــت: خواهند 
چیـــن  بهبـــود  رونـــد  پایـــداری   .1
مســـئله بســـیار حیاتی برای رشد جهانی 
و همچنین میزان ســـودآوری صنعت در 
سال 2021 بوده و ســـرعت بهبود در این 
کند. چیـــن بزرگترین  ســـال را تعیین می 
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بازار محصوالت پتروشـــیمی دنیاســـت - 
کـــه حـــدود 40 درصـــد از فعالیت صنعت 
پتروشـــیمی جهـــان بـــه آن تعلـــق دارد- 
این ســـهم تـــا ســـال 2030 بـــه 50 درصد 
کنـــون چیـــن ســـریع  تا رســـید.  خواهـــد 
ترین رونـــد بهبـــود اقتصـــادی را در دنیا 
داشـــته اســـت. تقاضـــای داخلـــی - بـــه 
خصوص در زیرســـاخت ها، بازار مســـکن 
و بخـــش خودروســـازی- بـــه طـــور قابل 
که همین  توجهـــی افزایش یافته اســـت، 
قیمـــت  و  تقاضـــا  افزایـــش  باعـــث  امـــر 
پتروشـــیمی  و  شـــیمیایی  مـــواد  بـــرای 
کـــه  شـــده اســـت. ریســـک های شـــفافی 
در مـــورد رونـــد بهبـــود در چیـــن وجـــود 
دارد یکـــی تعرفه هـــای تجـــاری و دیگری 
توســـعه  برنامه ریـــزی شـــده بـــرای ادغام 

ظرفیت هـــای تولیـــدی اســـت.
زیـــر  در  مبادلـــه  حجـــم  رشـــد   .2
بخش هـــا از یـــک بازار نهایتا بـــه یک بازار 
چشـــمگیری  بســـیار  تفاوتهـــای  نهایـــی 
ماننـــد  نقـــل  و  حمـــل  بازارهـــای  دارد. 
خودروســـازی، هواپیماسازی و بازارهای 
اتومبیـــل،  فـــروش  از  پـــس  خدمـــات 
صنعتـــی  بازارهـــای  و  ســـوخت ها 
تـــر و همچنیـــن مراقبت هـــای  گســـترده 
عطـــر  آرایشـــی،  )محصـــوالت  بهداشـــتی 
مـــو( از  مراقبـــت  محصـــوالت  ادکلـــن،  و 
رونـــد بهبـــود بســـیار ســـریعی را طـــی می 
کننـــد. امـــا ســـرعت رشـــد در بخش های 
ماننـــد تجهیـــزات پزشـــکی، محصـــوالت 
و  بنـــدی  بســـته  مبلمـــان،  بهداشـــتی، 
محصـــوالت خویـــش مصـــرف کـــه بدلیل 
گذشته با بهبود  افزایش تقاضا در ســـال 
کند  نســـبی مواجه شـــده بودند، بســـیار 

خواهـــد بـــود. بـــه طـــور خـــاص، افزایش 
تقاضـــا بـــرای اتومبیـــل در اتحادیـــه اروپا 
بخـــش  بهبـــود  بـــرای  کلیـــدی  اهمیـــت 
نقـــش  و  داشـــت  خواهـــد  پتروشـــیمی 
شـــرکت های  از  بســـیاری  در  را  مهمـــی 
کننـــده مواد شـــیمیایی تخصصی  تولید 
کرد، برخـــی از این بخش ها  ایفا خواهـــد 
: رنگ و انواع پوشش و روغن،  عبارتند از
افزودنی هـــای  تخصصـــی،  پلیمر هـــای 
پالستیک، انواع چســـب و درزگیر و انواع 
کننـــده به طور نســـبی رشـــد آنها را  روان 

تحـــت تأثیـــر قـــرار خواهـــد داد.
3. جهانـــی ســـازی معکـــوس قبل از 
شـــیوع پاندمـــی کرونا و به دلیـــل برگزیت 
و تنـــش بیـــن آمریـــکا و چین نیـــز از قبل 
کرونا آســـیب  مطرح شـــده بـــود. پاندمی 
پذیـــری بســـیاری از زنجیره هـــای عرضه 
بین المللـــی  پتروشـــیمی  محصـــوالت 
تقویـــت  بـــه  نیـــاز  و  کـــرد  را هایالیـــت 
امکانـــات  و  محلـــی  عرضـــه  کانال هـــای 
کـــرد.  آشـــکار  از پیـــش  بیـــش  را  محلـــی 
ســـرمایه  افزایـــش  بـــه  منجـــر  امـــر  ایـــن 
گـــذاری محلـــی در تجهیـــزات تولید مواد 
شـــیمیایی در ســـال 2021 شـــد، ضمـــن 
زنجیره هـــای  کـــه  شـــد  باعـــث  اینکـــه 
توزیـــع گســـترده تـــری نیـــز شـــکل بگیرد 
بـــه ویـــژه در مـــورد مـــواد اولیـــه حیاتـــی 
کشـــاورزی،  ماننـــد  صنایعـــی  در  کـــه 
و  دارویـــی  محصـــوالت  هواپیماســـازی، 
شـــبه رســـانه ها مورد اســـتفاده قـــرار می 
گیرد. ایـــن امـــر نیازمندی های ســـرمایه 
برای شـــرکت های پتروشـــیمی را افزایش 

داد. خواهـــد 
گرفتـــن  ســـرعت  دلیـــل  بـــه   .4

کربـــن زدایی، بســـیاری  کارایـــی انـــرژی و 
محیـــط  سیاســـت های  دولت هـــا  از 
زیســـتی خـــود را ارتقـــا می بخشـــند تا به 
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گـــذاری در منابـــع  ایـــن ترتیـــب ســـرمایه 
تولیـــد  افزایـــش دهنـــد.  را  ک  پـــا انـــرژی 
خودروهـــای هیدروژنی، ســـبک و برقی، 

و  کربـــن  کســـید  ا دی  انتشـــار  کاهـــش 
قـــرار  بـــه شـــدت مـــورد توجـــه  بازیافـــت 
گرفتـــه انـــد، و همیـــن امـــر فرصت هـــای 

شـــرکت های  بـــرای  را  بی نظیـــر  تجـــاری 
کارایـــی  پتروشـــیمی در زمینـــه افزایـــش 

اســـت. آورده  بـــه وجـــود  انـــرژی 
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منابع انسانی

گـــی یـــک محیـــط اجتماعی خـــوب وجـــود حمایت اجتماعـــی و عدم وجود ســـوء اســـتفاده در محیط کار اســـت.  ویژ
حمایـــت اجتماعـــی می تواند به کارگران کمک کند تا با مشـــکالت مربوط به شـــدت کار در ســـطوح باال مواجه شـــوند. 

یکی  یسک های فیز محیط اجتماعی، ر
و روانی و کیفیت شغل در صنعت 

پتروشیمی

ایـــن  نظـــر  از  پتروشـــیمی  صنعـــت  در  شـــاغل  کارگـــران  کثـــر  ا
کشـــورهای عضـــو اتحادیه اروپـــا نزدیک  شـــاخص به متوســـط 

.)1 )نمـــودار  هســـتند 
و  زنـــان  بیـــن  چندانـــی  تفـــاوت  نظـــر  ایـــن  از  همچنیـــن 
مـــردان وجـــود نـــدارد، امـــا از نظـــر انـــدازه محـــل کار الگوهـــای 
متفاوتـــی مشـــاهده مـــی شـــود. به طور خـــاص زنان شـــاغل در 
گزارش می  کوچـــک در صنعت پتروشـــیمی  کاری  محیط هـــای 

کنند که محیط اجتماعی آنها بســـیار نامناســـب تر از متوســـط 
اروپاســـت. اتحادیه 

ریسک های فیزیکی
 از نظـــر ریســـک های فیزیکـــی، بـــروز ریســـک های بیولوژیکی و 
شـــیمیایی در صنعت پتروشـــیمی بســـیار متداول است، و پس 
از آنهـــا ریســـک های مربوط بـــه محیط و ریســـک وضعیت بدن 
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و ریســـک حرکتی قـــرار دارند.
 از نظـــر بروز ریســـک های بیولوژیکی 
و شـــیمیایی کارگران صنعت پتروشـــیمی 
در مقایســـه بـــا متوســـط اتحادیـــه اروپـــا 
در همـــه بخش هـــا بـــا وضعیـــت برتـــری 
بـــرای  تفـــاوت  ایـــن  هســـتند،  مواجـــه 
کار مـــی  کـــه در مشـــاغل یـــدی  مردانـــی 

کنند بســـیار بیشـــتر اســـت. 
بـــه طـــور کلـــی کارگـــران یدی بســـیار 
بیشـــتر در معـــرض هر ســـه نوع ریســـک 
حالـــی  در  ایـــن  دارنـــد،  قـــرار  فیزیکـــی 
بـــه  مربـــوط  ریســـک های  کـــه  اســـت 
در  بـــدن  و حرکـــت  و وضعیـــت  محیـــط 
مقایســـه بـــا متوســـط اتحادیـــه اروپـــا در 
صنعـــت پتروشـــیمی و بـــرای بخش های 

اســـت. پایین تـــر  بســـیار  کارمنـــدی 
صنعـــت  در  شـــاغل  کارگـــران   
نســـبتًا  گاهـــی  آ معمـــواًل  پتروشـــیمی 
بهداشـــتی  مســـائل  مـــورد  در  خوبـــی 
کار  محیـــط  در  ایمنـــی  ریســـک های  و 
کارگران شـــاغل  دارنـــد. تنها 7 درصـــد از 
کـــرده  گـــزارش  پتروشـــیمی  صنعـــت  در 
انـــد کـــه آنها اطالعـــات جامعـــی در مورد 
در  ایمنـــی  و  بهداشـــت  ریســـک های 
گاهـــی  آ اصـــاًل  یـــا  نداشـــته  کار  محیـــط 
کـــه در مقایســـه با نـــرخ 10  نداشـــته انـــد 
اروپـــا  اتحادیـــه  توســـط  هـــم  درصـــدی 

.)3 )نمـــودار  اســـت  کمتـــر  بســـیار 
 

 کیفیت شغل
بـــا  روندهـــا  کـــه در مجلـــه  گزارشـــی   در 
کیفیت شـــغل در اروپا نوشـــته  موضـــوع 
شده اســـت نویســـندگان چهار شاخص 
که  کیفیت شـــغل برشـــمرده اند  را بـــرای 

نمودار ۱- شاخص محیط اجتماعی خوب )EU۲8=۱۰۰(، به تفکیک جنسیت و اندازه محل کار

نمودار ۲- شاخص های مربوط به ریسک های فیزیکی )EU۲8=۱۰۰(، به تفکیک جنسیت و گروه 
شغلی

نمودار ۳- افرادی که آگاهی اندکی در مورد ریسک های سالمت و ایمنی در محیط کار داشته 
اند، به تفکیک اندازه محل کار
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 ، : میـــزان درآمد، چشـــم انداز عبارتنـــد از
کیفیـــت ذاتـــی شـــغل و کیفیت ســـاعات 
از  اســـتفاده  بـــا  شـــاخص  ایـــن  کاری. 
گی هـــای شـــغل ســـاخته شـــده انـــد  ویژ
کارگـــران خیلی  کـــه ارتبـــاط آنها بـــا رفـــاه 

مشـــخص نیســـت.
کیفیت شـــغل در صنعت  نمـــودار 4 
کنـــد.  مـــی  خالصـــه  را  پتروشـــیمی 
متوســـطه صنعـــت  نمـــره  نمـــودار  ایـــن 
پتروشـــیمی و اتحادیه اروپـــا را در هر یک 
از ایـــن چهـــار عامل اصلی این شـــاخص 
نشـــان مـــی دهـــد، بـــا و بـــدون در نظـــر 
گی هـــای ســـاختاری کارگـــران  گرفتـــن ویژ
صنعـــت )یعنـــی ســـن، جنســـیت، اندازه 
.) کشـــور ، ســـطح تحصیالت و  کار محـــل 
 تفـــاوت بین صنعـــت پتروشـــیمی و 
کیفیت  متوســـط اتحادیه اروپا در مـــورد 
کاری  ســـاعات  کیفیـــت  و  شـــغل  ذاتـــی 
بســـیار اندک اســـت. این در حالی است 

کـــه از نظـــر معیارهـــای درآمـــد و چشـــم 
بیـــن  بیشـــتری  اختـــالف  شـــغلی  انـــداز 
صنعت پتروشـــیمی و متوســـط اتحادیه 
صنعـــت  کارمنـــدان  دارد.  وجـــود  اروپـــا 
پتروشـــیمی بیـــش از متوســـط اتحادیـــه 
کـــه  گرچـــه زمانـــی  اروپـــا درآمـــد دارنـــد. ا
در  کار  نیـــروی  ســـاختاری  گی هـــای  ویژ
گرفتـــه مـــی شـــود، ایـــن اختالفات  نظـــر 
حـــد زیـــادی از بیـــن مـــی رود، بـــه ایـــن 
صنعـــت  کارمنـــدان  کثـــر  ا کـــه  دلیـــل 
پتروشیمی نســـبتًا تحصیلکرده هستند.

 سالمت و پایداری کار
کاری می تواننـــد هـــم بـــه طـــور   شـــرایط 
مثبـــت و هـــم بـــه طـــور منفـــی ســـالمت 
کارگـــران و پایـــداری شـــغل آنهـــا را تحـــت 
تاثیـــر قـــرار دهـــد. نمـــودار 5 نشـــان می 
کـــه صنعت پتروشـــیمی را می توان  دهد 
کرد،  به خوبی بـــا اتحادیه اروپا مقایســـه 

گفته اند  کارمندان صنعـــت پتروشـــیمی 
که آنها فکر می کنند در ســـن 60 ســـالگی 
مـــی توانند از پس شـــغل خـــود بربیایند، 
احتمـــال اینکـــه ســـالمت آنهـــا بـــه خاطر 
اســـت،  کمتـــر  بیفتـــد  بـــه خطـــر  شـــغل 
وضعیـــت  کارگـــران  از  کمتـــری  نســـبت 
کـــرده اند و  گـــزارش  ســـالمتی خـــود را بد 
نســـبت کمتری از آنها مشـــکلی با حضور 

کار دارند. خـــود در محـــل 
که بـــه طور  کســـانی  گرچـــه نســـبت  ا

نمودار ۴- کیفیت شغل در صنعت پتروشیمی در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا
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کـــه کار کردن  کـــرده اند  متوســـط گزارش 
تاثیـــر منفی بر روی ســـالمت آنهـــا دارند 
گی هـــای  ویژ کـــه  وقتـــی  اســـت.  بیشـــتر 
کار در صنعت مانند  ســـاختاری نیـــروی 
، سطح  ســـن، جنســـیت، اندازه محل کار
گرفتـــه می  کشـــور در نظـــر  تحصیـــالت و 
شـــود اختالفـــات مشـــاهده شـــده بیـــن 
ایـــن بخـــش و متوســـط اتحادیـــه اروپـــا 

ناپدیـــد می شـــود.
ایـــن  کـــه  معناســـت  بـــدان  ایـــن   

نمودار ۵- بهداشت و پایداری شغل  مقایسه صنعت پتروشیمی با متوسط اتحادیه اروپا

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره149||آبانماه1400

27



کار در صنعت  گی های ســـاختاری نیـــروی  کثرًا با ویژ تغییـــرات ا
پتروشـــیمی توضیح داده می شـــود مانند بیشـــتر بودن نیروی 
صنعـــت  در  بـــزرگ  کارهـــای  محـــل  بـــاالی  نســـبت  مـــرد،  کار 

کارگـــران. تحصیـــالت  میـــزان  و  پتروشـــیمی 
 نمـــودار 6 هـــم تصویر کمتـــر مثبتی از صنعت پتروشـــیمی 
کارمندان ایـــن صنعت  نشـــان می دهـــد زیرا نمـــره رفاه ذهنـــی 
نســـبتًا از متوســـط اتحادیه اروپا کمتر اســـت و میزان غیبت در 
گزارش  این صنعت بســـیار بیشـــتر اســـت. برعکس این تعـــداد 
شـــده مشـــکالت مربـــوط به ســـالمتی در ایـــن صنعـــت کمتر از 

اروپاست. اتحادیه  متوســـط 
بـــاز هم وقتـــی که ویژگی های ســـاختاری نیـــروی کار در نظر 
گرفته می شـــود ایـــن تفاوت هـــا ناپدید می شـــوند. همانطور که 
میزان غیبت در محل کار بســـتگی مســـتقیم به اندازه محل کار 
دارد ســـطوح باالی گزارش شـــده غیبت در صنعت پتروشیمی با 

کار بزرگ توضیح داده می شـــود. تســـلط محل های 
کار  کـــه تأثیر  البتـــه باید ایـــن نکته مهم را در ذهن داشـــت 
بر روی ســـالمتی انســـان ها یک ســـیر تدریجی اســـت که فرایند 
بلندمدتـــی دارد و زمـــان زیادی طول می کشـــد که بتـــوان تاثیر 
آن را بـــر ســـالمتی دیـــد بنابراین نبایـــد از یک تحقیـــق مقطعی 

کـــه بتوانـــد همـــه ایـــن آثـــار را پوشـــش دهـــد.  انتظـــار داشـــت 
بنابرایـــن احتمـــال اینکه در ایـــن گزارش آثار منفـــی کار بر روی 
ســـالمتی انســـان هم به صـــورت فیزیکـــی هم به صـــورت روانی 

کمتـــر از حد تخمین زده شـــده باشـــد وجـــود دارد.

نمودار ۶- شاخص های مربوط به نشانه های سالمتی، رفاه ذهنی و غیبت
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نوآوری کلید اصلی افزایش ارزش افزوده 
بلند مدت در صنعت پتروشیمی

سرمایه گذاری

که نوآوری در صنعت   حول محور محصوالت و فناوری های جدید می چرخد. در حالی 
ً
تعاریف سنتی نوآوری معموال

همه  در  رقابت  اساس  و  پایه  زیرا  است  تولیدی  فرآیند های  در  نوآوری  یا  محصول  تولید  از  فراتر  بسیار  پتروشیمی 
بخش های صنعت پتروشیمی خیلی فراتر از مسئله مولکول است.

به  منجر  که  توانمندی هایی  از  برخی 
نوآوری در صنعت پتروشیمی می شود به 
پتروشیمی  ویژگی های صنعت  به  شدت 
نوآوری  نوع  ده  ادامه،  در  دارد.  بستگی 
که تمرکز اصلی آنها در  معرفی شده است 

صنعت پتروشیمی است 
از  که  پتروشیمی  برتر  شرکت های   
کرده  کسب  زیادی  بسیار  منافع  نوآوری 
را از طریق ایجاد یک  اند، معمواًل نوآوری 

تجربه بهتر برای مشتری با خدمات جدید، 
کانال های جدید انجام  برندهای جدید و 
ادغام  از  گاه  هیچ  که  حالی  در  اند؛  داده 
غفلت  جدید  فناوری های  و  محصوالت 
نکرده اند. بنابراین تعریف و حوزه نوآوری، 
توانمندی هایی که می توانند ایجاد ارزش 
از طریق نوآوری را تقویت کنند را نیز شامل 

می شود.
این به این دلیل است که شرکت های 

پتروشیمی امروزه بر روی خدماتی متمرکز 
و  محصوالت  محور  حول  که  اند  شده 
همانگونه  دارند  قرار  جدید  فناوری های 
محصول  جدید  طراحی های  مبنای  که 
بر  و  دهند،  می  قرار  مداری  مشتری  را 
هم  و  حضوری  تعامالت  هم  اساس  این 
تعامالت دیجیتال را مد نظر قرار می دهند.
 بخش عمده موفقیت شرکت های برتر 
به دلیل استراتژی های متمایزی است که 
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از  توانمندی های حاصل  توسعه  نیازمند 
تجربه است، توانمندی هایی که به راحتی 
کپی برداری نیستند. این شرکت ها  قابل 
داشتن  که  فهمیده اند  را  موضوع  این 
محصوالت و فناوری های جدید به خودی 
خود کافی نیست؛ داشتن توانمندی های 
و  جدید  تجارب  بتواند  که  جدیدی 
متمایزی را برای مشتریان فراهم کند یکی 
کتورهای اصلی موفقیت نوآوری است  از فا

)نمودار 1(.
متمایزی  تجربه  چنین  یک  ایجاد 
رویکردهای  نتیجه  که  مشتریان  برای 
نوآورانه است، می تواند در همه مدل های 
تجاری شامل مدل تجاری مالکان طبیعی، 
کاالهای متمایز و متخصصان حل مشکل 
مثال  عنوان  به  باشد.  داشته  کارایی 
کولب - به عنوان یک  شرکت پتروشیمی ا
شرکت ارائه دهنده راه حل- فناوری های 
دیجیتالی و تحلیل داده ها را با هم ادغام 
کند تا از این طریق بتوانند شفافیت  می 
مشتریان  برای  را  اطالعات  مورد  در  الزم 
بسیار  تاثیر  ترتیب  این  به  و  کند  فراهم 
مثبتی بر روی کیفیت و کارایی محصوالت 

خود می گذارد.

این شرکت از یک رویکرد جامع برای 
توسعه محصوالت جدید استفاده می کند و 
تمرکزش را نه تنها بر روی طراحی فضاهای 
موثر )تولید فرموالسیون جدید و فرمهای 
محصولی جدید مانند مایعات و جامدات 
متمرکز(و تولید پیشرفته قرار داده است، 
بلکه به مشتریان نیز کمک می کند تا تمام 

این فضاها را کنترل و نظارت کنند.
شرکت  نوآوری  استراتژی  واقع  در   
قابل توجهی  به طور  کولب  ا پتروشیمی 
وابسته به استراتژی کلی تجاری این شرکت 

که از طریق آن سعی دارد مشتریان  است 
طریق  از  را  کار  این  )و  کند  را حفظ  خود 
به  انجام می دهد(.  راه حل های متمایز 
سود  می تواند  شرکت  این  دلیل  همین 
را برای محصوالت، خدمات و راه  باالتری 
حل های خود ارائه دهد؛ مزیت رقابتی که 
به سختی  دیگر  شرکت های  می کند  فکر 

می توانند از آن کپی برداری کنند.
پتروشیمی  شرکت های  از  بسیاری   
)VC(سعی  مشترک  سرمایه  طریق  از  نیز 
که ایده های جدیدی را به بازار  کنند  می 
پتروشیمی ارائه دهند. عالوه بر این ادغام 
یک  داخل  در  موجود  توانمندی های 
توانمندی های  ادغام  مخصوصًا  شرکت 
دیجیتال می تواند روش های جدیدی را 
کار در این صنعت به  کسب و  برای انجام 

وجود آورد.
 به عنوان مثال کربن، که یک استارتاپ 
پرینت دیجیتال سه بعدی است، را در نظر 
تجاری سازی  به جز  این شرکت  بگیرید. 
)یک   CLIP فناوری  یعنی  خود  محصول 

نمودار ۱- ده نوع نوآوری و تمرکز نسبی شرکت های برتر در صنعت پتروشیمی

.Cefic; IEA; Deloitte analysis :منبع

 Larry Keeley et al., Ten Types of Innovation )New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2013(; :منبع
.Deloitte analysis based on M&A data extracted from S&P Cap IQ over the 2010-2018 period

نمودار ۲- توسعه توانمندی های جدید در حوزه های مانند پایداری و اقتصاد چرخه ای 
فرصتهای بیشماری را به وجود می آورد، اما این امر مستلزم این است که شرکت های 

پتروشیمی استراتژی نوآوری خود را مورد بازنگری قرار دهند.
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رزین  تواند  می  که  فتوشیمیایی  فرایند 
بسیار  بخش های  به  را  مایع  پالستیک 
سخت با استفاده از اشعه فرابنفش تبدیل 
کند(پرینت سه بعدی بخش های مختلف 
را با استفاده از سرعت ها و مقیاس مختلف 

تولید می کند.
 این شرکت همچنین یک مدل ثبت 
برای مشتریان خود طراحی  را  نام جدید 
کرده است. این شرکت مشتریان خود را - 
از بخش های مختلفی مانند تولید خودرو 
گرفته تا محصوالت مصرفی- قادر می سازد 
تا بخش های سه بعدی را با مقیاس بسیار 
بزرگ و قیمت های پایین تولید کنم بدون 
پرینت سه  باشد در تجهیزات  اینکه الزم 

بعدی سرمایه گذاری کنند.
سرمایه مشترک در مواد شیمیایی و 

مواد اولیه: آیا در نقطه عطف قرار داریم؟
در  مشترک  گذاری های  سرمایه 
استارتاپ های مواد شیمیایی و مواد اولیه 
یافته  افزایش  گذشته  در طول سال های 

است )نمودار 3(. اخیرا، مقادیری از وجوه 
با  همراه  )VC(مستقل،  مشترک  سرمایه 
)CVC( کی مقادیری سرمایه مشترک اشترا
روی  بر  ملی  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  و 
کارشان  که  کرده اند  استارتاپ هایی تمرکز 

حل مسایل مربوط به پایداری است. 
از  عبارتند  استارتاپ ها  این  از  برخی 

خالص  سایکلوپیور)Cyclopure()فناوری 
مولکول های  از  استفاده  با  آب  سازی 
 ،))Β-cylodextrin(سایکلودکسترین بتا- 
)راهکار  )Polystyvert پلی استایورت)
موزائیکی  مواد  و  استایرن(  پلی  بازیافت 
کربن  کسیر  ا دی  جذب  )چارچوب های 

فلز- ارگانیک(

نمودار ۳- سرمایه گذاری های مشترک در صنعت پتروشیمی جهان، ۲۰۰۴-۲۰۱8

گذاری های  منبع: Deloitte analysis based on data extracted from S&P Cap IQ/ سرمایه 
گذاری های  سرمایه  از  درصد   18 حدود  شود.  نمی  خصوصی  سهامداران  معامالت  شامل  مشترک 

مشترک رقم معامالت خود را اعالم نکرده اند.
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یافت شیمیایی رمزگشایی از مفهوم باز
محیط زیست

شیمی  مهندسی  فناوری های  از  متنوعی  مجموعه  به  بلکه  ندارد  رسمی  تعریف  هیچ  شیمیایی«  »بازیافت  عبارت 
کلی، این فناوری ها مربوط به ضایعات پالستیکی در ترکیب با حرارت، فشار و یا برخی مواد  کند. به طور  اشاره می 

که در داخل ماشین بخار با یکدیگر ترکیب می شوند. شیمیایی است 

بنابراین محصول این فرآیند از نظر تئوری 
یا  جدید  پالستیک های  به  تبدیل  باید 
نوع  به  بستگی  این  اما  شود،  سوخت 
که در این  فناوری و پسا فرآیندهایی دارد 

پروسه انجام می شود )نمودار 1(.
 

 بازیافت
 اتحادیه اروپا بازیافت را به شرح زیر تعریف 

می کند:
آن  در  که  بازیافت  عملیات  »هرگونه 
مواد مواد ضایعاتی در یک پروسه تبدیل 
که  به محصول، فرآورده و یا موادی باشند 
بازیافت  گیرند  قرار  مجدد  استفاده  مورد 

را  ارگانیک  گرفته است. این فرایند پردازش مجدد مواد  شامل می شود اما بازیافت انرژی و یا بازیافت مجدد مواد را برای صورت 
استفاده به عنوان سوخت شامل نمی شود.«

نمودار ۱- شماتیک کلی فرایندهای بازیافت شیمیایی
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کسفورد  آ انگلیسی  لغت  فرهنگ   
بازیافت را به این شکل تعریف می کند:

»بازگشت مواد به مرحله قبل از فرآیند 
پردازش«

 در ارزیابی مفهوم بازیافت شیمیایی 
ضایعات  تبدیل  بین  مهم  بسیار  تمایز 
پالستیکی به پالستیکی با همان کیفیت و 
تبدیل آن به محصوالتی با مطلوبیت کمتر 
مانند سوخت وجود دارد. فرایند اول این 
که یک حلقه  به وجود می آورد  را  امکان 
فرایندی در تولید پالستیک شکل بگیرد و 
به این ترتیب هم ضایعات کاهش می یابد 
و هم میزان کمتری از منابع طبیعی مورد 
دوم  فرایند  اما  گیرد.  می  قرار  استفاده 
منافع محیط زیستی بسیار کمتری دارد. 

خوراک پالستیک
 واژه پالستیک از ظرفیت مواد برای جریان 
شرایط  تحت  شکل  تغییر  یا  کردن  پیدا 
خاص حرارتی و فشاری می آید. همانگونه 
پالستیک ها  شود  می  گفته  عموما  که 
 - هستند  هیدروکربنی  پلیمرهای 

زنجیره های  بر  مشتمل  آنها  ساختار 
که  کوچک تر است  طوالنی از منومرهای 
مولکول های بزرگ چرخشی و یا شاخه ای 
را ایجاد می کنند- در یکی از مراحل تولید 

تغییر شکل می دهند. 
متداولترین انواع ضایعات پالستیکی 
عبارتند از: پلی الفین ها، شامل پلی اتیلن 
سبک  اتیلن  پلی   ،)HDPE( سنگین 
پلی  )PP(؛   پروپیلن  پلی  و   ،)LDPE(
استایرن )PS(؛ پلی اتیلن ترفتاالت )PET(؛  
اتیلن  کوپلیمر  )PVC(؛  کلراید  پلی وینیل 
-پروپیلن )EPC(؛  پلی آمید )PA(؛ اسید 

.)PU( ؛ و پلی اورتان)PA( کتیک پلی ال
از  ابتدا  پالستیکی  پلیمرهای   
سلول های طبیعی ساخته می شدند اما 
مواد  از  پالستیک ها  کثر  ا در حال حاضر 
پتروشیمی ساخته می شود، یکی از دالیل 
این امر دردسترس بودن نفت و گاز شیل 
به خصوص در ایاالت متحده آمریکاست.
پالستیک های  مزیتی  ویژگی های   
پتروشیمی - دوام و مقاومت آنها در مقابل 
تجزیه طبیعی آنزیمی- همان ویژگیه ای 

زیست  محیط  و  زندگی  برای  که  هست 
در  این  است.  ک  موجودات خطرنا همه 
حالی است که پالستیک هایی که از لحاظ 
همچنین  و  باشند  تجزیه  قابل  طبیعی 
دسترس  در  بیولوژیکی  پالستیک های 
هستند اما خیلی مورد استفاده قرار نمی 

گیرند.
ک به   در واژه شناسی مهندسی خورا
که برای تولید  نهاده ای اطالق می شود 
گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  فرآیند  یک 
ک ضایعات  گزارش منظور از خورا در این 
ک در  که به عنوان خورا پالستیکی است 
بازیافت شیمیایی مورد استفاده قرار می 

گیرند.
استفاده  مورد  فناوری های  سایر   
ممکن است بتوانند سایر انواع پالستیک 
بگیرند  قرار  بازیافت  و  تجزیه  مورد  در  را 
بسیار  فناوری های  نیازمند  امر  این  اما 
پیچیده ای است که از لحاظ هزینه ممکن 

است و به صرفه نباشد.

انواع فناوری های مورد استفاده
بازیافت  در  استفاده  مورد  فناوری های 
دسته  گروه  دو  در  توان  می  را  شیمیایی 
و حالل- ترمولیز  فرآیندهای  کرد:  بندی 
به  ترمولیز  کلی  به طور  )نمودار 2(.   پایه 
معنی تغییر درجه حرارت است، بنابراین 
شامل فرایندهای همراه با احتراق و طیف 
گسترده ای از فرایندهای شیمیایی است، 
تنها روش عملیاتی ترمولیز برای بازیافت 
شیمیایی پیرولیز و گازی سازی هستند.

بسیار  از حرارت های  این روش ها  در 
ک پالستیک در داخل یک  باال برای خورا

نمودار ۲- واژه شناسی بازیافت شیمیایی، توجه داشته باشید که فرآیند پیرولیز و گازی سایزی محصوالت می تواند به عنوان نهادی برای تولید 
پالستیک های جدید بعد از ارتقا مورد استفاده قرار بگیرد اما نکته این است که در حال حاضر فقط برای سوخت مورد استفاده هستند.
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کند استفاده  کار می  کسیژن  که با ا کتور  را
می شود و هدف از آن شکستن پلیمرها 
به قطعات کوچکتر است و به همین دلیل 
است که به این فناوریها »فناوری های دی 
پلیمریزاسیون« هم گفته می شود. سپس 
پلیمریزه  مجددا  می توان  را  قطعات  این 
کرد و تبدیل به پالستیک های جدید کرد یا 
کار ساده تر این است که به عنوان سوخت 
برای تولید سایر محصوالت مورد استفاده 

قرار گیرند.
ابزارهای  از  حالل-پایه  فناوری های   
پالستیک ها  تولید  برای  متنوعی  بسیار 
استفاده می کنند، که شامل دی پلیمریزه 
کردن پالستیک و زدودن ناخالصی هاست. 
نکته ای که قابل توجه است این است که 
از  نیز  از فناوری های حالل-پایه  بسیاری 
حرارت های بسیار باال استفاده می کنند اما 

به عنوان ترمولیز از آنها یاد نمی شود.

 گازی سازی و پیرولیز
 گازی سازی و پیرولیز مفاهیم بسیار ساده 
ای هستند . از این مفاهیم در سال های 
گذشته به عنوان فناوری هایی برای تبدیل 
بیوماس های چوبی و زغال سنگ به مواد 
مواد  تولید  ونیز  مایع  و  گازی  شیمیایی 
است.  شده  استفاده  کربن  شامل  جامد 
نام این دو فرایند از همین استفاده های 

تاریخی اقتباس شده است.
 در فرایند پیرولیز ضایعات پالستیکی 
کسیژن حرارت داده می شوند، و در  بدون ا
مرحله اول یک محصول مایع تولید می 
شود که به آن روغن پیرولیز گفته می شود 
گازی تولید می شود  و در مرحله دوم یک 

که معمواًل مشتعل است.
عنوان  به  می توان  را  پیرولیز  روغن   
را  آن  توان  می  اینکه  یا  سوزان  سوخت 

مجدد پلیمریزه کرد.
ضایعات  و  سازی  گازی  فرآیند  در   
کسیژن حرارت  کمی ا پالستیکی با مقدار 

می یابند تا یک گازی تولید شود که قبل از 
استفاده بایستی آن را مجددًا پردازش کرد.
ضایعات  سوزاندن  فرایند  در   
سوزاننده  ماده  به  نیاز  بدون  پالستیکی 
محصول  اما  می شود  سوزانده  دیگری 
می تواند مجددًا تبدیل به پالستیک شود. 
انواع بسیار اندکی از این فرآیندها در حال 

استفاده است.
پایین  بسیار  سطح  کلی  طور  به   
پیرولیز  و  گازی سازی  فرآیند  در  کسیژن  ا
از فرایند احتراق متمایز  را  این فناوری ها 
فرایند  دو  هر  در   .)3 )نمودار  سازد  می 
پیرولیز و گازی سازی مبنای فرآیند بر این 
است که در هر موقعیتی وقتی پلیمرهای 
با  )یعنی  می شوند  گرم  هیدروکربنی 
خارجی( حرارتی  منبع  یک  از  استفاده 
بخش عمده ای از دین احتراق به شکل 
کسیژن  گر ا گاز است خارج می شود. اما ا
شود.  نمی  استحضار  هم  گازی  نباشد 
فرایندها  این  طراحی  از  هدف  بنابراین 
که ممکن است با  که دو جایی  این است 
ایجاد  کمتری  احتراق  از حرارت  استفاده 
کمتری  کسیژن  که مقدار ا شود در حالی 

نیز مورد استفاده قرار گیرد.
فرایندهای  که  بدانید  است  جالب   
پیرولیز و گازی سازی در درجه حرارت های 
بسیار پایین نیز کار می کنند )یعنی درجه 
حرارت 500 درجه سانتیگراد تا 850 درجه 
که  است  مفهوم  بدان  این  گراد(،  سانتی 
این فرایند ها را می توان به صورت انفرادی 
کتور انجام داد یا به عنوان یک  در یک را
بازیافت  پارامتر پردازش در یک پروپوزال 

شیمیایی بسیار گسترده تر انجام داد.

نمودار ۳- مقایسه ساده فرایندهای ترمولیز
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بخش خصوصی

توزیـــع  )TCC(یـــک  کمپانـــی  کمیـــکال 
کننده بین المللی مواد شـــیمیایی اســـت 
که توســـط مدیرعامـــل نیـــکالس روچ در 
ســـال 1988 در جیمـــز تـــاون، رود آیلنـــد 
تاســـیس شـــد. TCC بر پایـــه یکپارچگی 
و شـــیوه های تجـــاری اخالقـــی طراحـــی 
شـــده اســـت که برای تقویت رشـــد پایدار 
کار اختصاصی بلند  با پشـــتیبانی نیروی 

مدت طراحی شـــده اســـت.
نماینـــدگان   ،TCC فـــروش  تیـــم 
اجرایـــی  هیئـــت  و  مشـــتریان  خدمـــات 
مســـطح  ســـازمان  یـــک  به عنـــوان  کـــه 
برابـــر  اختیـــارات  از  می کننـــد،  عمـــل 
بـــرای تصمیم گیـــری و اعمـــال تغییـــرات 
کـــه معمواًل  برخوردارنـــد. این سیاســـت، 
اتخـــاذ  بزرگ تـــر  شـــرکت های  توســـط 
نمی شـــود، بـــه TCC اجـــازه می دهـــد تـــا 
ســـفارش ها را بـــه طور مؤثر تســـریع کند، 
اطالعـــات ارزشـــمند را به ســـرعت توزیع 

کنـــد و آخرین فنـــاوری را در فعالیت های 
کنـــد. روزانـــه یکپارچـــه 

ماموریت کمیکال کمپانی
ماموریـــت ایـــن شـــرکت تقویـــت مســـتمر 
روابـــط تجاری خـــود از طریق شـــیوه ها و 
اســـتراتژی های صحیح تجاری اســـت که 
بـــا ارتباطـــات شـــفاف تقویت می شـــوند. 
کمیـــکال کمپانی هـــر روز در حال ارزیابی 
کننـــدگان بالقوه برای  یکپارچگـــی تامین 
ارائه بهترین خدمات به مشـــتریان خود 
کار ســـخت،  از ســـه دهـــه  پـــس  اســـت. 
شـــرکت،  ایـــن  دارایـــی  تریـــن  ارزش  بـــا 
کـــه مشـــتریان، تامین  اخالقیاتـــی اســـت 
کننـــدگان و کارمنـــدان را برمـــی انگیـــزد تا 
به شـــرکت وابســـته باشـــند و تمام حرفه 

خـــود را در TCC بـــه پایان برســـانند.

محصوالت کمیکال کمپانی
توزیـــع  یـــک  عنـــوان  بـــه  شـــرکت  ایـــن 
از  ای  گســـترده  طیـــف  کننـــده جهانـــی، 
محصـــوالت را بـــرای رفـــع نیازهـــای آنهـــا 
و  کامپوزیت هـــا  شـــیمیایی،  مـــواد  بـــه 
پالســـتیک ها تامیـــن مـــی کنـــد. کمیکال 
کمپانـــی تمـــام تالش خـــود را مـــی کند تا 
دائمـــًا خطـــوط تولیـــد خـــود را گســـترش 
دهد تـــا به مشـــتریان درازمـــدت توانایی 
ایجـــاد نیازهای تجـــاری جدیـــد را بدهد 
کـــه TCC مـــی تواند خدمـــات ارائه دهد.

امنیت عرضه
جهانـــی  اســـتراتژی  عرضـــه،  امنیـــت 
کمپانی را بـــرای تضمین ایمنی،  کمیکال 
ارگانیـــک  رشـــد  پذیـــری،  مســـئولیت 
کند. صادقانـــه و بلندمـــدت تعریف مـــی 
شـــامل  کمپانـــی  کمیـــکال  تیـــم 

کمیکال کمپانی
ح جهان:  معرفی هلدینگ های پتروشیمی مطر
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کارکنـــان فـــروش محلی و فنی مســـتقر در سرتاســـر قـــاره آمریکا، 
تیـــم اختصاصـــی EH&S، مدیران تـــدارکات یکپارچه، شـــرکای 
مشـــتری  متخصـــص  تیـــم  و  عمـــودی  یکپارچـــه  تولیدکننـــده 

متعهـــد و بـــا کیفیـــت مـــا اســـت.
مـــا روندهای کوتاه مـــدت و فرصت هـــای بلندمدت را رصد 
مـــی کنیـــم، زمانـــی که بـــازار مناســـب اســـت، اقـــدام و ســـرمایه 
گـــذاری مـــی کنیـــم تـــا بهتریـــن ارزش را برای شـــرکای تجـــاری و 

مشـــتریان خود بـــه ارمغـــان بیاوریم.

محصوالت
هگزان دیول

هگـــزان دیول یک جامد کریســـتالی با ســـمیت کـــم، محلول در 
آب، رطوبت ســـنجی و بی رنگ اســـت که به طور گســـترده برای 

تولید پلی اســـتر و پلی اورتان صنعتی اســـتفاده می شـــود.

اتیل هگزانوئیک اسید
اتیـــل هگزانوئیک اســـید یـــک ترکیب آلـــی مایع بی رنـــگ تا زرد 
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روشـــن اســـت. بـــه طـــور گســـترده ای در 
تهیـــه مشـــتقات فلزی کـــه در حالل های 
آلی غیرقطبی محلول هســـتند اســـتفاده 
کربوکســـیلیک اســـید بســـیار  مـــی شـــود. 
تولیـــد  بـــرای  احتـــراق  قابـــل  و  ســـمی 
خشـــک کن رنـــگ و نرم کننده اســـتفاده 

شـــود. می 

 EH-2،( ۲-الـــکل اتیـــل هگزانوئیـــک
)EH2

2-اتیـــل هگزانوئیـــک الـــکل یـــا 2-اتیـــل 
EH-2(یـــک  اختصـــار  )بـــه  هگزانـــول 
کربنی  کایـــرال منشـــعب و هشـــت  الـــکل 
اســـت. ایـــن یـــک مایع بـــی رنگ اســـت 
کـــه در مقیـــاس وســـیع بـــرای اســـتفاده 
کاربردهـــای متعـــدد ماننـــد حالل ها،  در 
طعـــم دهنده هـــا و عطرهـــا و به ویـــژه به 
عنوان پیش ســـاز برای تولید ســـایر مواد 
کننده هـــا و نـــرم  شـــیمیایی ماننـــد نـــرم 

کننده هـــا تولیـــد می شـــود.

اسید استیک 
اســـید اســـتیک یک ترکیب آلـــی بی رنگ 
و مایـــع با بو، طعـــم ترش و بـــوی متمایز 
اســـت. این یکی از ساده ترین اسیدهای 
کربوکســـیلیک است. اســـید استیک یک 
معـــرف شـــیمیایی قابـــل توجـــه و مـــاده 
کـــه در تولید  شـــیمیایی صنعتـــی اســـت 
بطری های نوشـــابه، پلی وینیل اســـتات 
برای چســـب چوب، و بســـیاری از الیاف 
همچنیـــن  و  مصنوعـــی،  پارچه هـــای  و 
غذایـــی  خانگـــی،  مصـــارف  از  بســـیاری 
بـــرای روزمـــره  کـــه  کاربردهایـــی  و دیگـــر 
ضروری هســـتند، اســـتفاده می شـــود.

استون
اســـتون، CAS 67-64-1 ترکیـــب مایـــع 
آلـــی با فرمـــول )CO 2)3 CH اســـت. این 
، قابل اشـــتعال  یـــک مایع بی رنـــگ، فرار
کتون است. حدود  اســـت و ســـاده ترین 
یـــک ســـوم از اســـتون جهـــان بـــه عنوان 
حالل اســـتفاده می شـــود و یـــک چهارم 

آن بـــه عنـــوان اســـتون ســـیانوهیدرین، 
کریـــالت، مصـــرف  پیـــش ســـاز متیـــل متا

می شـــود.
اســـتون بـــا آب قابـــل اختالط اســـت 
و بـــه عنـــوان یـــک حـــالل مهـــم بـــه ویژه 
کـــردن آزمایشـــگاهی  برای اهـــداف تمیز 
کنـــد. در ســـال 2010 حـــدود  عمـــل مـــی 
جهـــان  سراســـر  در  تـــن  میلیـــون   6.7
تولیـــد شـــد که عمدتـــًا برای اســـتفاده به 
کریالت و  عنوان حالل و تولیـــد متیل متا

بیســـفنول A بـــود.

استیل تریبوت سیترات
نـــام  بـــا  کـــه  تریبـــوت ســـیترات  اســـتیل 
اســـتیل تریبوتیل ســـیترات نیز شناخته 
مـــی شـــود، یـــک ترکیـــب آلـــی مایـــع بـــی 
که در صنعت بـــه عنوان نرم  رنگ اســـت 
ک ناخـــن و ســـایر  کننـــده در ســـاخت ال
از  شـــود.  مـــی  اســـتفاده  آرایشـــی  لـــوازم 
طریق استیالســـیون تریبوتیل ســـیترات 
تهیـــه مـــی شـــود و بـــه عنـــوان جایگزین 
گرفتـــه  DINP در نظـــر  DEHP و  بالقـــوه 

شـــود. می 

کریالت ها آ
که بـــه نـــام پروپنوات هـــا نیز  کریالت هـــا  آ
شـــناخته مـــی شـــوند، نمک ها، اســـترها 
و  کریلیـــک  ا اســـید  مـــزدوج  بازهـــای  و 
مشـــتقات آن هســـتند. فرمـــول مولکولی 
کریـــالت CHCOO=CH2- اســـت. یون آ

هگزان دیوئیک اسید
)هگـــزان   ADI-PURE  adipic acid  
کریســـتالی،  دیوئیـــک اســـید(یک پـــودر 
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ســـفید، بـــا خلوص باال اســـت کـــه ترکیب 
کربوکسیلیک اســـید معمولی  شـــیمیایی 
مناســـب  کاربردهـــای مختلـــف  بـــرای  را 

نشـــان مـــی دهد.

اسید آدیپیک
اســـید آدیپیک TCC یک ترکیب خفیف 
ســـمی، ســـفید و کریستالی اســـت. اسید 
 C6 دی کربوکســـیلیک زنجیره مســـتقیم
کمی در آب محلول و در الکل و اســـتون 
اســـید  تمـــام  تقریبـــا  اســـت.  محلـــول 
آدیپیک تجـــاری از ســـیکلوهگزان تولید 

می شـــود.
آدیپیـــک  اســـید  درصـــد   90 تقریبـــًا 
 66 نایلـــون  تولیـــد  در  شـــده  تولیـــد 
کـــه  اســـتفاده مـــی شـــود. ایـــن نایلـــون 
ســـاختاری شـــبیه پروتئین دارد، بیشـــتر 
کاربرد در فـــرش، طناب  بـــه الیاف بـــرای 
الســـتیک اتومبیـــل و لباس فـــرآوری می 
شـــود. اســـید آدیپیـــک همچنیـــن برای 
روان  اجـــزای  و  کننده هـــا  نـــرم  تولیـــد 

کننـــده اســـتفاده مـــی شـــود.
اســـید آدیپیـــک درجـــه غذایـــی بـــه 
و  اســـیدی  ژل،  کننـــده  کمـــک  عنـــوان 
بـــه عنـــوان خمیـــر کننـــده و بافـــر کننده 

اســـتفاده مـــی شـــود.

آلومینا تری هیدرات
هیـــدرات  تـــری  آلومینـــا  ســـاالنه  تولیـــد 
کـــه تقریبًا  حـــدود 100 میلیون تن اســـت 
همـــه از طریـــق فرآینـــد بایـــر تولیـــد مـــی 
شـــود. فرآینـــد بایر بوکســـیت )کانســـنگ 
ســـدیم  هیدروکســـید  در  آلومینیـــوم(را 
در دماهـــای بـــاال حـــل می کند. ســـپس 

که  تـــری هیـــدرات آلومینـــا از جامداتـــی 
پـــس از فرآینـــد گرمایش باقـــی می مانند 
جـــدا می شـــود. مـــواد جامـــد باقیمانده 
پـــس از حـــذف تـــری هیـــدرات آلومینـــا 
بسیار سمی هســـتند و مشکالت زیست 

کنند. محیطـــی ایجـــاد مـــی 

سولفات آلومینیوم
ترکیـــب  یـــک  آلومینیـــوم  ســـولفات 
کریستالی ســـفید غیر سمی،  شـــیمیایی 
کـــه عمدتـــًا  اســـت  قابـــل احتـــراق  غیـــر 
تصفیـــه  در  انعقـــاد  عامـــل  عنـــوان  بـــه 
شـــود.  مـــی  اســـتفاده  آشـــامیدنی  آب 
خشـــک  مـــاده  عنـــوان  بـــه  همچنیـــن 
کننـــده در رنگـــرزی و چـــاپ منســـوجات 
ک باغچـــه  و همچنیـــن تنظیـــم PH خـــا
کشـــاورزی و  و ســـایر مصـــارف صنعتـــی، 
مصرفـــی اســـتفاده می شـــود. ســـولفات 
عنـــوان  بـــه  اوقـــات  گاهـــی  آلومینیـــوم 
صنایـــع  در  کاغذســـاز  آلـــوم  یـــا  آلـــوم 
گرچـــه این  خـــاص شـــناخته می شـــود، ا
مرجـــع اســـتفاده علمی نادرســـت از این 

اســـت. اصطـــالح 

آمونیوم بروماید
 ،Br  4  TCC، NH برومیـــد  آمونیـــوم 
اســـید هیدروبرومیـــک  آمونیـــوم  نمـــک 
اســـت. ایـــن ماده شـــیمیایی بـــه صورت 
منشـــورهای بی رنـــگ متبلور می شـــود 
و طعـــم شـــوری دارد. با حـــرارت زیاد می 
شـــود و بـــه راحتی در آب حل می شـــود. 
بـــه تدریـــج  بـــه آن را  در مجـــاورت هـــوا 
بـــه عهـــده می گیـــرد رنـــگ زرد بـــه دلیل 
) - BR( کسیداســـیون اثـــری از برمیـــد ا

بـــه بـــرم )BR 2 (. آمونیـــوم برومید برای 
عکاســـی در فیلم ها، صفحـــات و کاغذها 
اســـتفاده مـــی شـــود. در نســـوز چـــوب؛ 
در  فرآینـــدی؛  کـــی  حکا و  لیتوگرافـــی  در 
آمـــاده  در  و  خوردگـــی؛  بازدارنده هـــای 
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دارویـــی. ســـازی های 
سولفات آمونیوم

ســـولفات آمونیـــوم یـــک نمـــک معدنـــی 
اســـت  متنـــوع  تجـــاری  کاربردهـــای  بـــا 
کـــه رایـــج تریـــن آن بـــه عنوان کـــود برای 

اســـت. قلیایـــی  ک هـــای  خا
پـــودر غیـــر قابل اشـــتعال، ســـفید و 
بـــی بو یـــک ترکیب شـــیمیایی اســـت که 
مـــی تواند پـــس از قرار گرفتـــن در معرض 
طوالنـــی مـــدت باعـــث تحریک پوســـت 

و چشـــم شـــود. عـــالوه بـــر اســـتفاده بـــه 
کشـــاورزی  عنوان یـــک ماده شـــیمیایی 
رنـــگ،  ســـاخت  در  کـــش،  آفـــت  غیـــر 
درزگیـــر  و  چســـب  شـــعله،  بازدارنـــده 

اســـتفاده مـــی شـــود.
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واحدهای   2021 سال  اول  نیمه  در   
کمتری داشتند، به  آروماتیک آسیا تولید 
که واحدهای آسیای شمالی با 70  طوری 
می  کار  خود  تولید  ظرفیت  درصد   80 تا 
کردند. این در حالی است که عرضه بنزن از 
مسیرهای دیگر تقریبًا با ثبات بود، زیرا نرخ 
کرها برای پاسخگویی به  بهره برداری از کرا

تقاضای آسیایی ها برای الفین باال بود.
مشاهده   1 نمودار  در  که  همانطور 
می شود صادرات بنزن به ایاالت متحده 

صنایع تکمیلی

گرچه  کرد. ا عرضه جهانی بنزن در سال ۲۰۲۰ بسیار محدود بود و در نیمه اول سال ۲۰۲1 نیز همین روند ادامه پیدا 
کننده ها در اثر راه اندازی واحدهای  کرها و اصالح  کرا آروماتیک،  تقاضا برای بنزن و محصوالت جانبی واحدهای 

گرفت. جدید تولید محصول بنزن تحت تاثیر قرار خواهد 

 S&P Global Platts, Panjiva :منبع

نمودار ۱- حجم قابل توجهی از به منزل مورد نیاز ایاالت متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰ از کشورهای 
آسیایی وارد شده است
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آمریکا تقریبًا در حدود 51 هزار میلیون تومان در معاد در ماه بوده 
است که از کشور کره جنوبی وارد شده است.

 جالب است بدانید که تقاضا برای بنزن تصویر بسیار پیچیده 
تری دارد، زیر و عرضه استایرن توسط چین در سال 2021 تقویت 
شد و به 5/88 میلیون تن در سال رسید، که این رقم تقریبًا سه 
کشور، یعنی 2 میلیون تن، است.  برابر میزان واردات ساالنه این 
که صادرات استایرن  کشورهایی باشد  این امر می تواند به ضرر 

قابل توجهی به کشورهای آسیایی داشته اند.

 کمبود عرضه ایاالت متحده آمریکا
نقدی  بازار  عرضه  کمبود  میالدی  سال 2021  نخست  نیمه  در 
بنزن ایاالت متحده آمریکا را تحت تاثیر قرار داد و همین امر باعث 

افزایش قیمت بنزن به سطوح قبل از شروع پاندمی کرونا شد.
که عرضه  برخی از فعاالن بازار بنزن در این ارتباط می گویند 
نیز   2021 سال  دوم  نیمه  در  غالب  رویه  احتماال  بنزن  محدود 
خواهد بود و این امر تا حد زیادی اجتناب ناپذیر است که دالیل 

متعددی دارد، برخی از این دالیل عبارتند از:
• کاهش واردات از کره جنوبی به عنوان بزرگترین منبع واردات 

بنزن به ایاالت متحده آمریکا
• کاهش تولید بنزن در ایاالت متحده آمریکا از طریق تبدیل 

تولوئن
• کاهش نرخ های عملیاتی پاالیشگاه به دلیل کاهش تقاضای 

بنزن و سوخت جت
 به همین دلیل رویه غالب در بازار بنزن در نیمه اول سال 

بازار جهانی بنزن در 
نیمه اول سال ۲۰۲۱
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2021 میالدی کمبود ارز بوده است.
 نرخ بهره برداری از پاالیشگاه ها نیز، به 
دلیل ادامه یافتن پاندمی کرونا، همچنان 
پایین بوده که این مساله نیز به نوبه خود 
متحده  ایاالت  در  هم  را  نفت  تقاضای 
آمریکا و هم در سرتاسر جهان کاهش داد، 
امری که انتظار می رود تا پایان سال 2021 

میالدی نیز ادامه داشته باشد.
گزارش منتشر شده توسط   بر اساس 
اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده آمریکا، 
ایاالت  از پاالیشگاه های  نرخ بهره برداری 
سال  آوریل  ماه  در  که  آمریکا  متحده 

2021 به 6/67 درصد رسیده بود، در ماه 
از  گوست توانست به باالترین نرخ خود  آ
کرونا یعنی 82 درصد  زمان شروع پاندمی 
برسد؛ اما این روند صعودی دیری نپایید 
و در ماه های آتی روند معکوس مشاهده 
شد به طوریکه نرخ بهره برداری به حدود 

70 درصد کاهش یافت.
 همچنین فعاالن بازار بنزل می گویند 
تبدیل  طریق  از  بنزن  تولید  کاهش  که 
دلیل  به  نیز   2021 سال  پایان  تا  تولوئن 
سود های اندک در این بازار ادامه خواهد 

داشت. 

افزایش تقاضا برای استایرن
فعاالن بازار جهانی استایرن می گویند که 
افزایش تقاضا برای تولیدکنندگان مونومر 
استایرن در صنایع پایین دستی که ویژگی 
مهم سال 2020 بود در سال 2021 نیز ادامه 

یافته است.
 این منابع  همچنین بر این باورند که 
در حالی که تولید کنندگان ایاالت متحده 
کاهش  یا  توقف  برای  برنامه ای  هیچ 
نرخ های خود در پاسخ به افزایش عرضه 
در چین  عرضه  افزایش  دلیل  به  جهانی 
بسیار  تولید  از  ناشی  سودهای  ندارند، 
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کننده  اندک یا بی ثبات می تواند تعیین 
نرخ های بهره برداری باشد.

 چین، بزرگترین کشور وارد کننده بنزن 
در دنیا، در نیمه اول سال 2021 میالدی 
کاهش شدید عرضه بنزن مواجه شد،  با 
که میزان توسعه رخ داده در  به این دلیل 
صنایع پایین دستی بسیار بیشتر از بنزن 

عرضه شده در بازار بود.
بزرگ  بسیار  پایین دستی  واحدهای   
ادغام  چین  در  فنول  و  استایرن  تولید 
تولید  که  است  حالی  در  این  شده اند، 
متوازن  را  بازار  نهایت  در  کارخانه ها  این 
برای  تقاضا  افزایش  بنابراین  کرد.  خواهد 
بنزن به تنهایی از واحدهای پایین دستی 
به ذکر  تامین خواهد شد؛ الزم  فوق الذکر 
سواحل  در  واحدها  این  کثر  ا که  است 
شرقی و شمالی چین قرار دارند. قابل توجه 
است که در حال حاضر تقاضا برای بنزن در 
بازار در حضور 3/8 میلیون تن بوده است.

فرصتی برای اروپا
کاهش عرضه بنزن در ایاالت متحده آمریکا 
که منجر به کاهش ذخایر این ماده حیاتی 
که  در آمریکا شده است باعث شده است 
فرصت بی نظیری برای کشورهای اروپایی 

از  حاصل  سود  بتوانند  که  شود  ایجاد 
فروش این محصول را افزایش دهند.

از  بنزن  واردات  جریان  که  حالی  در 
کاهش یافته است و  کره جنوبی به آمریکا 
در شرایط توقف صادرات برزیل به ایاالت 
متحده در اواخر سال 2020، کمبود عرضه 
اروپایی  شرکت های  که  شود  می  باعث 
فرصت کم نظیری برای جبران این کمبود 

پیدا کنند.
در مورد بازار جهانی بنزن در سال 2021 
کلمه مناسبی که همه فعاالن بازار بر روی 
آن توافق نظر دارند »نااطمینانی مطلق« 
همه  بنزن  بازار  در  که  شرایطی  در  است 

کتور ها غیرقابل پیش بینی هستند و این  فا
امر مانع از داشتن یک پیش بینی شفاف 

نسبت به شرایط بازار خواهد شد.
بسیار  خبرهای  که  حالی  در 
کسیناسیون  وا پیشرفت  از  خوشایندی 
کووید-19 در سراسر دنیا به گوش می رسد 
ممکن است که امیدهایی برای رونق بازار 
بنزن هم به وجود آید، اما این در شرایطی 
برای  قرنطینه ها  ادامه  تهدید  که  است 
محصوالت  این  تولیدکنندگان  از  برخی 

بسیار تحلیل بزرگ خواهد بود.
برای  را  سناریو  دو  توان  می  بنابراین 
سال  پایان  تا  بنزن  جهانی  بازار  وضعیت 

2021 مطرح کرد:
گسترده    سناریوی رونق: در صورت 

کسیناسیون در همه کشورها و  تر شدن وا
عدم بروز موج های جدید بیماری و عدم 
ظهور سویه های جدید ویروس کووید- 19

صورت    در  رکود:  یا  ثبات  سناریوی 
ظهور  و  کرونا  جدید  موج های  بروز 
افزایش  و  بیماری  جدید  سویه های 

قرنطینه در کشورهای مختلف

منبع: S&P Global Plattsنمودار ۲- روند قیمتی بازار جهانی بنزن در سال ۲۰۲۰
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ترجمه

کوچک تر از استراتژی های پیشگیرانه به منظور توسعه خارجی به عنوان رهبران شبکه ها  با این حال، یک بخش 
اتخاذ می گردد. SMEs به عنوان رهبران شبکه در منبع خوشه ها و وابسته به شبکه های محلی نهادینه شده اند که 
آنها را با منابع مکمل ارائه می دهند. ما ادعا می کنیم که این وابستگی متقابل بین منابع یک شرکت و توسعه انکشاف 
که SMEs درزمان بین المللی شدن اتخاذ می کنند، باید منعکس شود. این مقاله،  گزینه های استراتژیک  صنعتی در 
از طریق تلفیق و ارزیابی طیف گسترده ای از گزینه های استراتژیک SME و به توسط ارائه استراتژی های رقابتی فعال 
اتخاذ یک  گرفته است. امکان پذیری  که هر دو امکان پذیر و موثر هستند، صورت  SME ها در عرصه بین المللی 
گی های آنها است. ارزیابی اثربخشی  گروه از شرکت ها، با توجه به ویژ استراتژی خاص به معنای مناسب بودن این 
کردن و حفاظت و توسعه مهارت های اصلی های نهادینه شده در  هر استراتژی با توجه به اهداف اجتناب از قفل 
شبکه های خوشه ای، انجام می شود. ما شکاف تحقیق در ارزیابی نتایج استراتژی های بین المللی SME و در تلفیق 

گزینه های استراتژی های خوشه MVS را مورد خطاب قرار می دهیم. طیف گسترده ای از
 

کلیدی - SMEها؛ خوشه؛ بین المللی سازی؛ استراتژی رقابتی؛ شبکه ها؛ همکاری کلمات 
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استراتژی های بین المللی 
پیش کنشگرایانه در 
شرکت های کوچک و 

متوسط )SME(خوشه ای

قسمت دوم 

2. حاکمیـت بین المللـی شـدن و اسـتراتژی های 
رقابتـی شـرکت های خوشـه ای کانونـی 

از دهه 1980 و به طور خاص، 1990، شرکت های خوشه ای از 
کرده اند  صادرات به بین المللی شدن تابع تولید، توسعه پیدا 
2008؛  لورنتزن،  2008؛  راتن،  و  ولپ، هان  دانا،  2006؛  )بیگرو، 

کسنیان، 2007؛ ژوکال، 2006(.  سامارا و بلوسی، 2006؛ سا
در  یافته  تحقق  مراحل  خوشه،  شدن  بین المللی 
)1( یعنی  است،  کرده  دنبال  را  کمیتی  حا مختلف  حالت های 
بر برونسپاری منطقه ای،  کمیت شبکه مبتنی  با حا صادرات 
)سرمایه  غیرفعال  )3(فراساحلی  مرزی  برون  )2(برونسپاری 
یا  خارجی  تابعه  شرکت های  طریق  از  مستقیم  خارج  گذاری 
سرمایه گذاری مشترک(و )4(انتقال مجدد )ماریوتی، میکوچی 

و  پروپریس  کال، 2006؛ دی  ژا بیگرو، 2006؛  ماناتانارو، 2004؛  و 
کاترینی،  و پیکیتالو، 2003؛  همکاران، 2008؛ ماروتی، ماتینلی 
کمیتی مرتبط با محلی سازی زنجیره  2011(. این حالت های حا
درون خوشه  موجود  فعالیت های  از حفظ  که  هستند  ارزش 
از  ارزش  زنجیره  یعنی حرکت  اشکال مختلف جابجایی،  و  ای 
کمیت و محلی سازی زنجیره  تجمع منبع، ناشی شده اند. حا
کانونی  ارزش، به توسط استراتژی های بین المللی شبکه های 
یا هزینه  و  تمایز  بر  که مبتنی  ای، هدایت شده است  خوشه 
هستند )بیگرو، 2006؛ کاسمانو و همکاران، 2010؛ دی پروپریس 
2011؛  و همکاران،  2011؛ موناری  گیولیانی،  و همکاران، 2008؛ 

کال، 2006()جدول 1(.  کسنیان، 2007؛ ژا سا
)مرحله  صادرات  شکل  در  ای  خوشه  شدن  بین المللی 
روی  بر  تمرکز  توسط  به  که  است  بوده  خنثی  فرآیند  1(یک 
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است.  ایجاد شده  منطقه مشخص،  یک  در  تخصصی  تامین 
گزینه با استفاده از برون سپاری و روابط شبکه در خوشه،  این 
تولید  به طور طبیعی، سیستم  برداری رسیده است.  بهره  به 
صورت  به  را  دسترسی  بدون  الزم  ورودی های  ای،  منطقه 
کرده است. به ویژه برای خوشه ها در اقتصادهای  محلی، وارد 
ایجاد  و  آوری  فن  ارتقاء  برای  ورودی ها  این   ، ظهور حال  در 
حیاتی  بیشتر  بین المللی  تجارت  فعالیت های  برای  پیوند 
ای  فزاینده  طور  به  ارزش  زنجیره های  حال،  این  با  است. 
کرده  را ایجاد  خطر خوشه قفل شده حتی به صورت قوی تر 
رقابت  و  رقابتی  هزینه  است.  تر  قوی  قفل شدن حتی  است. 

فناوری، منابع بین المللی، بین المللی شدن و مدیریت توابع 
کنده را شبیه سازی کرده است. همزمان، توسعه  کسب و کار پرا
بین المللی  هماهنگی  ارتباطات،  و  اطالعات  آوری های  فن 
است.  کرده  تسهیل  را  تکنولوژی  توسعه  و  تولید  تدارکات، 
 ،)3 و   2 )مرحله  سپاری  برون  توسط  به  صادرات  نتیجه،  در 
کشور خارجی از  که به معنی انتقال به یک  دنبال شده است 
که قبال به توسط خود شرکت و یا  وظایف زنجیره ارزش است 
کنندگان آن در خوشه منبع، ارائه شده است  به توسط تامین 
)کریکگارد، 2008؛ مسینی و همکاران، 2010 (. برونسپاری برون 
مرزی )مرحله 2(، متشکل از قراردهای فرعی با تامین کنندگان 
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دخالت   ،)3 )مرحله  فعال،  غیر  فراساحلی  است.  خارجی 
خارجی  گذاری  سرمایه  یعنی؛  گیرد،  می  بر  در  را  مالکیت 
کامل به شرکت وابسته است  که یا به طور  مستقیم در شرکت 
کنترل  مشترک،  شرکت های  توسط  به  مختصر  طور  به  یا  و 
کنترل بهتر در خصوص فعالیت های برونسپاری  که  می شود 
گذاری بیشتر و  از خطر سرمایه  کی  اما حا کند  را تضمین می 
همکاران،  و  مسینی  2008؛  )کریکگارد،  است  سازمانی  تالش 
به  انتظار شرکت  مورد  شرایط  ایجاد  در  موفقیت  عدم   .)2010
منظور دستیابی به کارائی مناسب و کیفیت ممکن است منجر 
به انتقال مجدد شود )مرحله 5(، یعنی؛ برگشت فعالیت های 

و  بالمن، شولر   ، )بامگاردنر منبع  به خوشه  داده شده  انتقال 
کاترینی، 2011(. همچنین، حرکت این استراتژی  کریسی، 2011؛ 
می تواند به توسط ذینفعان از خوشه منطقه ای، اعمال شود 
شغل های  سازی  شبیه  منظور  به  مجدد  گذاری  سرمایه  که 
گوستینو و همکاران، 2015(.  منطقه ای و رشد را انتظار دارد )آ
در مرحله صادرات، شرکت ها عمدتا بر منابع تولید محلی، 
نیز  را  وردی ها  برخی  ورود  که  حالی  در  باشند  می  متکی 
کند. حیطه انتقال مجدد مرتبط با تفاوت های  پشتیبانی می 
فقط  و  انتخابی  انتقال  یک  تواند  می  این  است.  مرزی  برون 
محدود به بعضی بخش های زنجیره ارزش و یا انتقال تکراری 
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کثریت عملیات خارج از تجمع والد را  که انتقال تمام یا ا باشد 
گانکارژیک، 2011(. انتقال مجدد،  گانکارژیک و  گیرد ) در بر می 
تر  پایین  ارزش  بر  افزوده  توابع  و  باالتر  افزوده  ارزش  به  اشاره 
افزوده  (. فعالیت های  ارزش دارد )مودامبی، 2008  در زنجیره 
تولیدات  مهندسی،  و طرح،   R&D از متشکل  باالتر  ارزش  بر 
پیشرفته و خدمات پس از فروش می باشد. این فعالیت ها در 
خوشه والد و یا حرکت به سوی اقتصاد پیشرفته، حفظ شده 
و  مکفرسون  2010؛  تالمن،  و  جانکینز  2008؛  )مودامبی،  است 
تولید   ، تر پایین  ارزش  بر  افزوده  فعالیت های   .)2010 وانچان، 
استانداردسازی  خدمات  و  پردازش  مولفه ها،  و  خام  مواد 
گیرد )بیگرو، 2006؛ دی پروپریس و همکاران،  شده را در بر می 
از  عمدتا  آنها،   .)2008 گریفی،  و  بیسبرویک  استروگن،  2008؛ 
و  پایین  هزینه  با  اقتصاد  به  باال  هزینه  با  و  پیشرفته  اقتصاد 
و همکاران،  پروپریس  )دی  منتقل می شوند   ، در حال ظهور

2008؛ استروگن، 2003(. 
با  را  خودرا  رقابتی  استراتژی های  کانونی،  شرکت های 
کمیت و انواع انتقال مجدد، هماهنگ می کنند  حالت های حا
کاهش هزینه های عوامل تولید )رهبری هزینه (و یا  که قادر به 
گردد )متمایز  تقویت ظرفیت فناوری و یا اولویت خدمات می 
کاس، 2004؛ فرانسیونی و همکاران، 2013(.  سازی ()برادرزو نا
منعکس  کمیت،  حا اتخاذ  خاص  روش های  در  اهداف  این 
فرآیند  کارائی  بر  مبتنی  هزینه،  رهبری  استراتژی  است.  شده 
بهروری  به  که  باشد  اتوماسیون(می  و  )مکانیزاسیون  تولید 
می  فروش،  افزایش حجم  به  منظور دستیابی  به  از صادرات 

برون مرزی فعالیت های  برونسپاری  این  براین،  پردازد. عالوه 
اقتصادی  برای  که  کند  اتخاذ می  را  تر  پایین  ارزش  بر  افزوده 
حال  در  و  پایین  هزینه  با  اقتصادی  به  نسبت  باال  هزینه  با 
براساس  را  صاردات   ، تمایز استراتژی  است.  کافی  نا  ، ظهور
دار  مارک  تولیدات  برای  جهانی  مناسب  موقعیت  بر  تمرکز 
فعالیت های  سمت  به  یافته  ارتقاء  یا  برتر  فناوری  با  همراه 
، اعمال می کند. برونسپاری برون مرزی و  افزوده بر ارزش باالتر
فراساحلی غیرفعال در این استراتژی متشکل از انتقال مجدد 
پیشرفته  انتقال  به مرحله  باالتر  ارزش  بر  افزوده  فعالیت های 
ک گذاری دانش و توسعه می باشد. مرحله  در تحقیق به اشترا
دارای  مزایا،  به  دستیابی  در  ناتوانی  دلیل  به  مجدد،  انتقال 
انگیزه است به طوری که استراتژی های مورد نظر هم در هزینه 

، انتظار می رود.  و هم در تمایز
سازی،  بین المللی  کمیت  حا گزینه های  و  استراتژی ها 
دارد.  منبع  بیشتر خوشه های  توسعه  برای  مختلفی  مفاهیم 
گسترش بین المللی می تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته 
بازار برای  افزایش بهره وری، نوآوری و سرعت در  باشد مانند 
تکه  "تکه  تهدید  این،   ، دیگر سوی  از  خصوصی.  شرکت های 
کردن"، تجمع روابط مشارکتی منحصر به فرد آن و قابلیت های 
اصلی، را افزایش می دهد. استدالل می شود که در زمینه تولید 
خوشه ها  کنده،  پرا تجاری  فعالیت های  و  جهانی  تولید  تابع 
دانش  غالب  هسته های  عنوان  به  فقط  تا  دارند  شانس  یک 
در زمینه های تخصصی خود، برتری داشته باشند )استورگن، 
توانایی  به  بستگی  آنها  توسعه  انداز  چشم  بنابراین،   .)2003

مرحله  Reshoringمرحله 3مرحله 2مرحله1مرحله 

کمیت کمیت شبکه (ادامه حالت حا صادرکردن )حا
برونسپاری محدود )سرمایه گذاری برونسپاری برون مرزیو/یا تحقق به توسط واردکردن

خارجی مستقیم

محلی سازی زنجیره 
ارزش

برونسپاری برون مرزیزنجیره ارزش در خوشه منبع

انواع استراتژی

استراتژی رهبری هزینه، صادرات را 
کارائی فرآیند تولید، اتخاذ  مبتنی بر 
کند. تمایز از صادرات براساس  می 
تمرکز بر موقعیت مناسب جهانی 
و یا ارتقاء به سمت فعالیت هایی 
، استفاده  با ارزش اقزوده باالتر

کند می 

رهبری هزینه، برونسپاری برون 
مرزی فعالیت هایی با ارزش افزوده 
 ، کند. تمایز پایین تر را اتخاذ می 

برونسپاری برون مرزی فعالیت های 
ارزش افزوده باالتر را اعمال می 

کند. 

رهبری هزینه از برون مرزی محدود 
فعالیت هایی با ارزش افزوده پایین 

 ، کند. تمایز ، بهره وری می  تر
برونسپاری برون مرزی توابع ارزش 
کند.  افزوده باالتر را اعمال می 

انتقال مجدد، ممکن است 
، مشتق  یا از هزینه و یا تمایز

شده باشد. 

جدول ۱: حالت های حاکمیت بین المللی سازی خوشه، محلی سازی زنجیره ارزش و استراتژی های رقابتی شرکت های کانونی.
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مشارکت  پیگیری  زمان  در  تجمع  در  اصلی  دانش  حفظ 
کارآمدتر می  که در جستجوی منابع و تولید  بین المللی دارد 
در   SME اصلی  مهارت های  وابستگی  نظرگرفتن  در  با  باشد. 
شبکه های خوشه منبع و تهدید قفل شدن در صورتی که این 
شبکه ها وابسته به منابع خارجی باشند، خوشه SME ها باید 
در ادامه در دو هدف، یعنی دنبال کردن هزینه های بین المللی 

، ترکیب شود.  خود و یا استراتژی های تمایز
منابع  به  دسترسی  که  بین المللی  شبکه های  ایجاد  با   .1
قفل  از  کند،  می  تضمین  را  ملموس  غیر  و  ملموس  خارجی 

کنید.  شدن، اجتناب 
نهادینه  اصلی  توسعه مهارت های  و  تقلید  از  2. حفاظت 

شده در شبکه های خوشه منبع.
ارائه  کمیت بین المللی شدن  گزینه های حا استراتژی ها و 
شده در جدول 1، در رویارویی با اهداف فوق، یکسان نیستند. 
عالوه براین، آنها در SMEs مرتبط با شرکت های بزرگ با توجه 
خوشه  کمیت  حا به  وابستگی  و  منبع  محدودیت های  به 
منظور  به  ندارند.  کامل  کارائی  کوچک،  کارهای  و  کسب  ای 
تحقق  در  که  بین المللی  پیشگیرانه  استراتژی های  شناسائی 
دو هدف و امکان پذیری برای خوشه SMEs، موثر هستند، ما 

، انجام دادیم.  یک ارزیابی نظاممند را در بخش های زیر

و  سـنجی  امـکان  ارزیابـی  بـرای  3.چارچوبـی 
بـرای  بین المللـی  اسـتراتژی های  اثربخشـی 

SMEs خوشـه 
SMEs، مستلزم یک چارچوب است  اثربخشی خوشه  ارزیابی 
در  بررسی  مورد  و  تلفیقی  تحقیق  روش  و  ارزیابی  معیار  که 
اثربخشی های های  ما  متعاقبا،  کند.  مشخص  را  مقاله  این 
که ظرفیت آنها، این دو هدف را  SME همانطور  استراتژیهای 

کنیم.  محقق می سازد را مشخص می 

منابع  به  دسترسی  که  بین المللی  شبکه های  ایجاد  با   .1
از قفل  کند،  خارجی ملموس و غیر ملموس را تضمین می 

کنید.  شدن، اجتناب 

این هدف می تواند با شکل گیری روابط مشارکتی و یا جمعی، 
دارایی های ملموس  یا  و  گذاری دانش  که منبع  محقق شود 
کارآمدتر در مقایسه با خوشه والد را امکان پذیر  به یک روش 
به  جایگزین  یک  ای،  خوشه  شبکه های  بازکردن  سازد.  می 
گیر داخلی است که تخصص و تفکیک پذیری  منظور تمرکز فرا
، 1993؛  گاربر ، 1994؛  گالسمیر را ارائه می دهد )آۀبرتی، 2006؛ 
فریز   - سورن  2011؛  لین،  و  هسو  2004؛  پیتروبلی،  و  گریریری 
با  مقایسه  در  تحقق  برای  دانش،  تبادل   .)2005 سورنسن،  و 
بیشتر  اطمینان  برای حصول  است.  ملموس، دشوارتر  منابع 
نیاز  کانونی  بین المللی شرکت های  روابط  ناملموس،  منابع  از 
طوالنی،  زمان  مدت  نظیر  مشخصه هایی  چنین  بر  غلبه  به 
مشارکت شدید با توجه به پیچیدگی پروژه های تحت نظارت 
و نیز انتقال متقابل فناوری و دانش فنی بین این شرکت های 
کانونی و مشارکت های آنها در موقیعت های جدید دارد )نانکا، 
2010؛  جانستون،  و  گینز  2000؛ ها گوت،  کا 2007؛   ، گرتلز 1991؛ 

جک و همکاران، 2008(. 

نهادینه  اصلی  مهارت های  توسعه  و  تقلید  از  حفاظت   .2
شده در شبکه های خوشه منبع.

این هدف، می تواند با حفظ شبکه های محلی برای اطمینان 
از مهارت های هسته ای، یعنی، دانش سازمانی و فناوری فنی 
، 2007(. انتقال  و اغلب پیشرفته، تحقق یابد )نانکا، 1991؛ گرتلز
ارزش  در چرخه  تر  پایین  افزوده  ارزش  توابع  انتخابی  مجدد 
حفظ  را  باالتر  ارزش  افزوده  ارزش  فعالیت های  که  حالی  در 
دهد.  می  ارائه  راستا،  این  در  مطلوب  راه حل  یک  کند،  می 
منظور  به  باالتر  افزوده  ارزش  و  فشرده  دانش  توابع  که  زمانی 
سازی،  محلی  اند،  شده  داده  انتقال  مجددا  دانش،  تبادل 
بیشتر استانداردسازی شده است و عناصر تشکیل شده این 
2011؛  رابلوتی،  و  لئون  )آمیغینی،  است  شده  ارائه  فعالیت ها، 
بین المللی  گرایی  از جمع  الگویی  2007(. چنین  کسینان،  سا
از بین  که شبکه های داخلی در خوشه،  به این مفهوم است 
با  بین المللی  شبکه های  با  ترکیب  منظور  به  ولی  نمیروند 
دی  2015؛  حریرچی،  و  )اسلسن  شوند  می  ترکیب  یکدیگر 

پروپریس و همکاران، 2008؛ هسینک، 2005(. 
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گزینه  دومین معیار مهم ارزیابی، امکان سنجی اتخاذ یک 
ثبات  بعنوان  این  است.   SMEs توسط  به  خاص  استراتژیک 
مرتبط  گی های  ویژ که  است  شده  درک  شرکت ها،  گروه  برای 
که  ای  گونه  به  بین المللی  بسط  و  خوشه ها  در  عملیات  به 
گیرد. براساس بحث  در بخش 2 و 3، بحث شد را در نظر می 
پیشین، این مشخصه ها از میان سایر موارد، محدودیت های 
سازی  درونی  در  سختی  معایب،  دامنه  و  مقیاس  و  منابع 
کار در  فعالیت ها )ادغام عمودی (، انعطاف پذیری، تمایل به 
این  به  و وابستگی  از منابع شبکه  توانایی استفاده  شبکه ها، 

گیرند.  منابع را در بر می 
استراتژی های  مورد  در  تحقیق  تلفیق  و  ارزیابی  ما 
در  را  چارچوب  اساس  بر  ای  خوشه  SME های  بین المللی 
استراتژی  اساس  بر  تحلیل  و  تجزیه  دادیم.  نشان   1 شکل 
کمیت  حا تمایز(و  یا  هزینه  )مزیت  شود  می  انجام  رقابتی 
گزینه های بین المللی در ارتباط با انتقال روش. عالوه بر این، 
توسط  به  اتخاذ  امکان سنجی  با  را مطابق  انتخاب ها  این  ما 
برای  توانایی تحقق دو هدف پیشنهادی  با  و مطابق   SMEs
استراتژی های بین المللی سازی خوشه SME ها، مورد ارزیابی 
گزینه های  شناسایی  هدف  با  ارزیابی  این  دهیم.  می  قرار 
 SMEs که هم امکان سنجی برای گیرد  استراتژیک، صورت می 
اثربخشی در پرداختن به دو هدف، در مقایسه با دیگر  و هم 

گرفته شده را نشان می دهد. گزینه های در نظر 
بررسی های  جریانهای  ما  فوق،  چارچوب  اجرای  هنگام 
دربستر   SME بین المللی شدن  موضوع  در خصوص  پیشین 
کوچک،  کار  و  کسب  و  کارآفرینی  در  پژوهش  یعنی  خوشه ها، 
ادغام  با یکدیگر  را  ای  و توسعه منطقه  کارآفرینی منطقه ای، 
در  ابتدا  گرفته  صورت  بررسی های  جستجوی  کنیم.  می 

کامل داده ABI در مجالت علمی بررسی شده به زبان  پایگاه 
کلیدی  گان  واژ با   ،1990 سال  از  پس  شده  منتشر  انگلیسی، 
گرفت.  مرتبط با بین المللی شدن خوشه ها، و SMEs، صورت 
که  کرد  این عملیات، یک تعداد محدودیت در نتایج را تولید 
شامل سه موضوع می شد. بنابراین، ما تصمیم به جستجوی 
کار  و  کسب  کارآفرینی،  از  ترکیبی  که  علمی  در مجالت  دستی 
کوچک و دیدگاه های منطقه ای بود، نمودیم )هون، 2013(. 

گان کلیدی اضافی این پدیده و مفاهیم، در حال حاضر  واژ
شرکت های  کردن  بین المللی  زمینه  در  ای  گسترده  طور  به 
حیات  چرخه  یا  تکامل  خوشه  جابجایی،  مانند  ای،  خوشه 
خوشه، منعکس می گردد. عالوه بر این، با غربالگری خالصه ها 
و آثار مقاله، ما به طور هدفمند برخی از مشارکت ها را انتخاب 
که موضوع بین المللی شدن در خوشه ها را مورد توجه  کردیم 
و  اندازه شرکت  موضوع  به  مستقیم  طور  به  یا  و  داد  می  قرار 
رقابتی  رفتارهای  به  بردن  پی  منظور  به  احتمال  یک  ارائه  یا 
تحلیل  و  تجزیه  هنگام  این،  بر  عالوه  داشت.  اشاره   ،SME
قالب  در  گسترده  طور  به  مشارکت ها  از  برخی  به  ما  مقاالت، 
در  کردیم.  اشاره  مونوگراف ها،  یا  و  کتاب  فصل های  مقاالت، 
فصل های  یا  کتابها  و  )1(مقاالت  ما  تحلیل  مبنای  نهایت، 
کتابهای مفهومی و نظری و )2(مطالعات تجربی از بین المللی 
کردن SME، به ویژه در تنظیم خوشه بود. مهم است که اشاره 
روایتی  بررسی های  نظری،  و  مفهومی  مقاالت  تمام  که  کنیم 
بودند و هیچ یک از آنها بررسی هایی نظاممند که ممکن است 
ثابت کنند این موضوع تحقیق در یک مرحله از روش شناسی 
خاص قرار دارد، نبودند. با توجه به روش تحقیق بررسی های 
از رویکرد روایتی و نظاممند است  پیشین، مطالعه ما ترکیبی 

کند. که آن را از مقاالت مفهومی موجود، متمایز می 
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