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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

بیـــــش از
نیم قـــــــــــــــــــــــرن با

صنعت پتروشیمی
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صنایع  ملی  شرکت  عمر  از  دهه  پنج  از  بیش  کنون  ا
بر  شرکت  این  تأثیر  سال ها  این  در  پتروشیمی می گذرد. 
بخش های مختلف صنعت، اقتصاد و حتی جامعه و فرهنگ 

کشور چشم گیر بوده است.
تولیدات  پتروشیمی تنها در میزان  دستاوردهای صنعت 
مجتمع ها و پیشرفت فیزیکی پروژه ها و درآمدزایی اقتصادی 
خالصه نمی شود. پویایی سازمانی، ارتقای سطح مدیریت 
اعتبارات  کسب  توسعه،  و  تحقیق  انسانی،  منابع  توسعه  و 
همگی   ... و  نوآوری  و  کارآفرینی  خالقیت،  المللی،  بین 

بخش هایی از افتخارات صنعت پتروشیمی ایران است.
کشور نفتی دیگری در  که قبل از هر  کشوری است  ایران 
کرده و در این  آسیا فعالیت خود را در زمینه پتروشیمی آغاز 
همت  به  صنعت  این  دارد.  ایران  در  طوالنی  سابقه  رشته 
گذشته به  مردان و زنان تالشگر این سرزمین در دهه های 
ویژه دهه 70  و 80 رشد و پیشرفت نمود و توانست جایگاه 
صنعت  اما  کنون  ا دهد.  اختصاص  خود  به  را  مطلوبی 
گری به توسعه ای  از نقش تصدی  گذار  پتروشیمی در حال 

است و در صدد ایجاد زمینه برای جهشی دیگر می باشد.

چشم  سند  اهداف  به  رسیدن  پتروشیمی برای  صنعت 
انداز 1404 راه پر پیچ و خمی پیش رو دارد تا بتواند به جایگاه 
اول در سطح منطقه دست یابد و این تنها با همتی استوار و 

گیر دست یافتنی است. تالشی فرا
پتروشیمی،  موقعیت و مزیت های متعدد نسبی صنعت 
از جمله موقیعت جغرافیایی و ژئواستراتژیک، نیروی بالنده 
انسانی و زیر ساخت های مناسب همزمان با ابراز عالقمندی 
با  توام  صنعت  این  در  خارجی  گذاری  سرمایه  به  تمایل  و 
محصوالت  خرید  برای  تقاضا  افزایش  و  فنی  دانش  انتقال 
این  شکوفایی  برای  را  طالیی  پتروشیمی ایران،فرصت های 

صنعت در منطقه و جهان نوید می دهد.
بر  تکیه  پتروشیمی با  صنایع  ملی  شرکت  است  امید 
انسانی  ارزشمند  سرمایه  انباشته،  دانش  دهه  پنج  از  بیش 
مناسب  و  متفاوت  نقش های  با  ارزنده،  متعدد  تجربیات  و 
در  جدیدی  "مرحله  گر  آغاز  و  عطف  نقطه  خود،  امروز 
صنعت پتروشیمی" باشد و بتوانیم شاهد توسعه چشمگیر 
این صنعت با سرمایه و تالش بخش خصوصی و با ابعاد و 

استانداردهای بین المللی باشیم.
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عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

ایجاد ارزش افزوده  با توسعه 
پتروشیمی ها و احداث 

پتروپاالیشگاه ها 
یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

کمیســـیون انـــرژی مجلـــس  عضـــو هیئـــت رئیســـه 
شـــورای اســـامی گفت: پتروپاالیشگاه ســـازی بایـــد 
دولـــت  ازســـوی  راهبـــردی  سیاســـتی  به عنـــوان 
تکمیـــل  مســـیر  در  ملـــی  راهبـــردی  عنـــوان  بـــه 
زنجیـــره ارزش اجرایـــی شـــود، همچنیـــن تقویـــت و 
پتروپاالیشـــگاه ها  ایجـــاد  و  پتروشـــیمی ها  توســـعه 
بدون شـــک ایجـــاد ارزش افـــزوده را به دنبـــال دارد.
مقیـــاس  در  پاالیشـــگاه ها  راه انـــدازی  و  ســـاخت 
کاهـــش  نظیـــر  مزیت هایـــی  بـــر  افـــزون  کوچـــک، 

در  تســـریع  فـــرآورده،  تولیـــد  خام فروشـــی، 
انتقـــال و توزیـــع فرآورده هـــای مختلـــف نفتـــی بـــه 
تســـهیل  ســـبب   ، ســـخت گذر و  دورافتـــاده  نقـــاط 
و  پاالیـــش  صنعـــت  بـــه  خصوصـــی  بخـــش  ورود 

می شـــود. پتروشـــیمی نیز 
حســـین زاده،  حســـین  گفتگـــوی  از  بخشـــی  ایـــن 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس  عضـــو هیئـــت رئیســـه 
کـــه در  شـــورای اســـامی با پیـــام پتروشیمی اســـت 

می خوانیـــد: زیـــر 

کشـــور    مهمترین مزیت احداث پتروپاالیشـــگاه ها در 
؟  چیست

بدون شـــک احداث پتروپاالیشـــگاه ها راهبردی اساسی برای 
کـــردن تحریم های  کاهـــش خام فروشـــی و همچنیـــن بی اثـــر 
نفتـــی و تولید محصوالت نهایی و ایجاد ارزش افزوده بیشـــتر 

در مســـیر کاهش وابســـتگی کشـــور به نفت خام است.
ایـــن مطلـــب را نیـــز بایـــد اضافـــه کـــرد کـــه در شـــرایط کنونی 
یکـــی از راهکارهایـــی کـــه همواره بـــرای خـــروج از اقتصاد تک 
 محصولـــی ارائـــه می شـــود ســـاخت پتروپاالیشـــگاه و تبدیـــل 
نفـــت بـــه فرآورده هـــای متعـــدد اســـت، همچنین ایـــن طرح 

می توانـــد اشـــتغال زایی خوبـــی نیز به همراه داشـــته باشـــد، 
امـــا مهم تریـــن نتیجـــه ایـــن طـــرح کـــه عبـــور از خام فروشـــی 

اســـت، قطـــع وابســـتگی و خنثی ســـازی تحریم هاســـت.

به موضوع اشـــتغال زایی اشـــاره کردیـــد، این طرح تا   
گذار اســـت؟ چه میزان در اشـــتغال زایی تاثیر 

رونق صنایع پتروشـــیمی در شـــرایط کنونی اهمیت بســـیاری 
دارد، با راه اندازی پتروپاالیشـــگاه ها هم  ایجاد اشـــتغال رونق 
گرفـــت و هـــم می تـــوان جوانـــان بســـیاری را به طور  خواهنـــد 
مســـتقیم و غیرمســـتقیم در بخش هـــای مختلـــف صنعـــت 
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نفت ایران مشـــغول بـــه کار کرد، همچنین ایـــن صنایع برای 
کشـــور درآمدزایی و ارزآوری بســـیار خوبی را در سال های آتی 

به همـــراه دارند.
کید کـــرد که پاالیشـــگاه  در ایـــن راســـتا بایـــد بـــر ایـــن نکتـــه تا
و پتروپاالیشگاه ســـازی بایـــد به عنـــوان سیاســـتی راهبـــردی 
ازســـوی همـــه دولت هـــا اجرایـــی شـــود، همچنیـــن تقویت و 
توســـعه پتروشـــیمی ها و ایجاد پتروپاالیشـــگاه ها بدون شـــک 

توســـعه صنایـــع پاییـــن دســـتی  را به دنبـــال دارد.

چنیـــن    اســـالمی از  شـــورای  مجلـــس  حمایـــت 
اســـت؟  چگونـــه  طرح هایـــی 

نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی با حمایـــت از چنیـــن 
ســـاح  مهم تریـــن  را  پتروپاالیشـــگاه  احـــداث  طرح هایـــی، 
دفاعـــی در برابـــر تحریـــم نفتـــی و راه برون رفـــت از مشـــکات 
خام فروشـــی دانســـته و معتقدند  پترو پاالیشگاه سازی سبب 
توســـعه صنایـــع مختلف کشـــور و تولید محصـــوالت متنوعی 

می شـــود 
احـــداث  قانـــون  تصویـــب  اســـامی با  شـــورای  مجلـــس 
پاالیشـــگاه ها و پتروپاالیشـــگاه ها با اســـتفاده از ســـرمایه های 
مردمـــی، نـــوع نـــگاه خـــود را بـــه ایـــن مهـــم مشـــخص کـــرده 
ایجـــاد  نفـــت  وزیـــر  برنامه هـــای  از  یکـــی  اســـت، همچنیـــن 

کنـــار افزایش  پتروپاالیشگاه هاســـت، چنیـــن برنامه هایـــی در 
کاهـــش و حتی توقف  ظرفیت تولید پتروشـــیمی ها بی شـــک 

خام فروشـــی را بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت.

ایـــن طـــرح در توســـعه صنعـــت نفـــت تـــا چـــه میزان   
تاثیرگـــذار اســـت؟

 بـــدون تردیـــد همانطـــور کـــه پیشـــتر نیـــز اشـــاره شـــد یکی از 
راه هـــای دســـتیابی بـــه توســـعه در نفت، تأســـیس و توســـعه 
کـــه تمـــام هـــم و غـــم مـــا در  پتروپاالیشگاه هاســـت و از آنجـــا 
حوزه نفتی جلوگیری از خام فروشـــی اســـت، از این رو تقویت 
و توســـعه پتروشـــیمی ها و ایجـــاد پتروپاالیشـــگاه ها ضرورتـــی 

کنونی اســـت. غیرقابـــل انکاردر شـــرایط 
   امـــروز در برنامـــه ریزی های کان کشـــور تمرکـــز ارزش افزوده 
گر بیشـــترین حجم  بر صنایع پایین دســـتی اســـت، بنابراین ا
ســـرمایه گذاری خـــود را روی صنایـــع پایین دســـتی بگذاریـــم 

بیشـــترین عایدی نصیب کشـــور می شـــود.
درواقع باید عاوه  بر پاالیشـــگاه ها و پتروشـــیمی ها به ساخت 
پتروپاالیشـــگاه ها نیـــز توجـــه کـــرد، زیـــرا  ایجـــاد ارزش افـــزوده 
گاز  کـــه دارای منابـــع نفـــت و  کشـــورهای توســـعه یافتـــه  در 
هســـتند نشـــان داده اســـت که درمســـیر توســـعه و پیشرفت 
که  در پتروپاالیشگاه ســـازی اســـت، ضمـــن آنکـــه فـــرآورده ای 

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره151||بهمنماه1400

5



تولیـــد می کند نباید تماما ســـوخت باشـــد و بتوانند مواد پایه 
پتروشـــیمی نیز تولیـــد کننـــد، در این صورت ســـطح درآمدی 

کشـــور افزایـــش پیدا خواهـــد کرد.
گفتنی اســـت که ســـاخت و توســـعه پتـــرو پاالیشـــگاه ها باید از 
برنامه های توســـعه ای در وزارت نفت باشـــد و تحقق این امر 

می توانـــد در آینده صنعـــت نفت ایـــران را متحول کند.

پتروشـــیمی ها چه نقشـــی در درآمدزایی برای کشـــور   
داشته اند؟ 

نمی تـــوان نقـــش پتروشـــیمی ها را در شـــرایط تحریمی کنونی 
کشـــور منکـــر شـــد و  همســـو بـــا درآمدزایـــی و ارزآوری بـــرای 
می تـــوان گفـــت پتروشـــیمی ها به عنـــوان یکـــی از اقـــام مهم 
صادراتی در شـــرایط تحریمی به داد کشور رسیده اند، هرچند 

در شـــرایط کنونی فروش و صادرات نفـــت نیز به خوبی پیش 
مـــی رود و در این مدت نیز رکوردهـــای خوبی در فروش نفت 

داشته ایم.
صنایـــع  توســـعه  از  حمایـــت  قانـــون  اجـــرای  درمجمـــوع 
از  اســـتفاده  بـــا  گازی  میعانـــات  و  نفت خـــام  پایین دســـتی 
بـــرای  کـــه  بـــه بســـترهایی  توجـــه  ســـرمایه گذاری مردمی بـــا 
آورده  فراهـــم  مالـــی  تامیـــن  پویایـــی  و  ســـهولت  جذابیـــت، 
 اســـت می توانـــد کمـــک موثـــری بـــه رفـــع مانـــع تامیـــن مالی 

باشـــد.  داشـــته   پتروپاالیشـــگاه 
در  شـــده  پیش بینـــی  قیدهـــای  بـــه  توجـــه  بـــا  عاوه برایـــن 
کـــه ذیل قانون  قانون، پتروپاالیشـــگاه ها یا پتروشـــیمی هایی 
احداث می شـــوند، توجیه اقتصادی مناســـب داشته و مردم 

می توانند در آن ســـهیم باشـــند.
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آموزش سرمایه انسانی؛ رکنی آموزش سرمایه انسانی؛ رکنی 
اساسی در شرکت مهندسی و اساسی در شرکت مهندسی و 
))OIECOIEC( ساختمان صنایع نفت )ساختمان صنایع نفت

گزارش - شیوا کرمی . کارشناس ارشد رشته صنایع پتروشیمی 

بـــا توســـعۀ 6 فـــاز ۹ و۱۰،۱۷ و ۱۸ و ۲۰ و 
۲۱ میـــدان گازی پارس جنوبـــی، توســـعه 
میـــدان  پیچیـــده  و  دشـــوار  میـــدان 
انـــواع  ســـاخت   ، آذر نفتـــی  مشـــترک 
واحدهـــای پاالیشـــگاهی و پتروشـــیمی و 
چنـــد  و  فشـــار  تقویـــت  ایســـتگاه های 
گـــروه  کـــه بـــه همـــت  پـــروژه بین المللـــی 
اویـــک انجام شـــد، ایـــن مجموعـــه رفته 
تبدیـــل  بـــرای  بزرگـــی  گام هـــای  رفتـــه 

شـــدن به ارائـــه دهنده جامـــع خدمات 
 EPC (Engineering پروژه هـــای  بـــرای 
برداشـــته   )Procurement Construction

اســـت.
شـــرکت    ۸ و  اویـــک  نیـــز  امـــروز 
ده هـــا  داشـــتن  بـــا  زیرمجموعـــه  اش 
پـــروژه در زمینـــه ســـاخت مجتمع هـــای 
پتروشـــیمی،  پاالیشـــگاه های  الفیـــن، 
مخازن ذخیره ســـازی نفـــت، واحدهای 

NGL، طرح هـــای نگهداشـــت و افزایش 
از  ناشـــی  موانـــع  علی رغـــم  برداشـــت، 
تحریـــم، ســـهم برجســـته ای در توســـعه 
نفـــت  صنعـــت  مختلـــف  بخش هـــای 

دارد. برعهـــده 
گـــروه اویـــک؛ بـــا بیـــش از ســـه دهه 
 ، گاز نفـــت،  صنایـــع  در  موثـــر  حضـــور 
و  فنـــی  تـــوان  پتروشـــیمی،  و  پاالیـــش 
تخصصـــی  شـــرکت های  مهندســـی 

)به اختصار  نفت  صنایع  ساختمان  و  مهندسی  شرکت 
در  شرکت  این  شد.  تأسیس  سال 1۳۶۶  در  اویک(؛  گروه 
بازسازی  هدف  با  خارجی،  پیمانکار  شرکت های  غیاب 
جنگ  سال  هشت  پی  در  نفت  صنعت  زیرساخت های 

ارائه  گاز،  و  نفت  میادین  توسعه  همچنین  و  تحمیلی 
و  پروژه  مدیریت  مهندسی،  و  فنی  حفاری،  خدمات 
گاز، تأسیس و فعالیت  پشتیبانی از عملیات تولید نفت و 

خود را آغاز کرد. 
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زیرمجموعـــه و اجـــرای بیـــش از ۱5۰ پروژه مهـــم در عرصه های 
مـــورد  مجموعـــه ای   و  شـــده  نامی شـــناخته  امـــروز  مختلـــف، 
کـــه بازنشســـتگان محتـــرم  اعتمـــاد بـــرای وزارت نفـــت اســـت 
صنعـــت نفـــت را از دســـتاوردهای اجـــرای پروژه هـــا بهره منـــد 

می ســـازد.

نگرش شرکت OIEC نسبت به نیروی انسانی
شـــرکت اویـــک، یـــک شـــرکت پـــروژه محـــور در صنعـــت اســـت و 
بـــا توجـــه به ایـــن ســـاختار و ماهیت، نـــگاه اصلی آن بـــر تقویت 
نیـــروی انســـانی متمرکز اســـت. در واقـــع نیروی انســـانی همواره 

بـــه عنـــوان یکـــی از منابـــع بســـیار مهـــم در ایـــن شـــرکت مطرح 
بـــوده و مدیریـــت ارشـــد شـــرکت هم به ایـــن حوزه، نگاهـــی ویژه 
داشـــته اســـت. به طـــوری کـــه رویکردهـــای اتخاذ شـــده در این 
حـــوزه، کاما همســـو بـــا اهـــداف و اســـتراتژی های کان شـــرکت 
انجـــام می شـــود و نگـــرش ویـــژه بـــه نیـــروی انســـانی بـــه عنوان 
ســـرمایه های ســـازمانی؛ یکـــی از بارزتریـــن نکاتـــی اســـت کـــه در 
خصـــوص رویکردهای منابع انســـانی می توان به آن اشـــاره کرد. 

آموزش سرمایه های انسانی در پاندومی کرونا
شـــیوع بیماری کرونا در دو ســـال گذشـــته، تأثیرات بسیاری در 
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کارها و صنایع گذاشـــته و  سراســـر دنیا بـــر اقتصادها، کســـب و 
شـــرکت اویـــک هم از این تأثیرات مســـتثنا نبوده و دســـتخوش 

تغییراتی شـــده است.
مهمتریـــن رویکـــردی که شـــرکت اویـــک در شـــرایط کرونا و 
کـــرد و از آن  در رابطـــه بـــا ســـرمایه های انســـانی خـــود انتخاب 
حمایت بســـیار زیـــادی نمود، ســـرلوحه قـــرار دادن این شـــعار 

بود: »شـــما بـــرای ما ارزشـــمندید«.
کار در  در ایـــن راســـتا شـــرکت اویک بـــرای حفـــظ کســـب و 
عیـــن تأمین ســـامتی همـــکاران، اقدامـــات حمایتی بســـیاری 
را انجـــام داده اســـت کـــه ایجـــاد »کمیتـــه پیشـــگیری« و اتخاذ 

قـــراردادن  اولویـــت  بـــا  اجرایـــی  و سیاســـت هایی  تصمیمـــات 
ســـامتی همکاران و کاهش دغدغه آن هـــا در رابطه با خطرات 

ابتـــا بـــه بیمـــاری از جملـــه این اقدامـــات بود.
بـــه دلیـــل اهمیـــت آمـــوزش در شـــرکت اویـــک و برگـــزاری 
فـــردی  توســـعه  بـــرای  آموزشـــی  دوره هـــای  همیشـــگی 
ســـرمایه های انســـانی، حفـــظ این مســـیر و جلوگیـــری از توقف 
ایـــن فرآیند یکـــی از موضوعات مهمی بود کـــه باید در خصوص 
عمـــده ی  گذشـــته  ســـال های  در  می شـــد.  تصمیم گیـــری  آن 
آموزش هـــا به شـــکل حضـــوری انجـــام می گرفـــت و اســـتفاده از 

کـــم اتفـــاق می افتـــاد.  آموزش هـــای مجـــازی خیلـــی 
بـــا توجـــه بـــه ســـابقه ی آموزشـــی شـــرکت اویـــک می تـــوان 
کـــه آموزش زبان انگلیســـی از طریق تلفـــن »TCP« اولین  گفت 
تجربه آموزشـــی غیرحضوری این شـــرکت در ســـال های اخیر و 
کرونا بود. شـــرکت اویک تجربه آموزش  پیش از شـــیوع بیماری 
زبـــان انگلیســـی و همکاری خود را با »  موسســـه باران« از ســـال 
کـــرد. هدف از شـــروع ایـــن دوره ارائـــه آموزش های  ۱3۹5 آغـــاز 
زبـــان انگلیســـی بـــرای مدیـــران ارشـــد بـــا اســـتفاده از ابزارها و 
گـــروه آموزشـــی هدف  تکنیک هـــای نـــو و بـــا توجـــه به شـــرایط 
بـــود. آموزش زبان انگلیســـی از طریـــق تلفن » موسســـه باران« 
یـــک دوره بســـیار منعطـــف و قابـــل دســـترس بـــرای مدیـــران 
شـــرکت اویـــک بود چـــرا که مشـــغله کاری آن ها را بـــرای آموزش 
زبـــان درک کـــرده و بـــا توجه به شـــرایط ایـــن عزیـــزان دوره را به 
صـــورت کاما کاربـــردی ارائه کرده اســـت. دوره »TCP« با توجه 
بـــه نوع آموزش، نحوه برگزاری و اجرا با اســـتقبال بســـیار خوبی 
مواجه شـــد بـــه طوریکـــه زبان آموزان بعـــد از دوره ی آموزشـــی، 

عاقه منـــد بـــه ادامـــه دوره بودند.
در رابطـــه بـــا آمـــوزش، کرونـــا یـــک فرصـــت ارزشـــمند برای 
شـــرکت اویک ایجاد کرد. از ابتدای ســـال ۹۹ و با شـــدت گرفتن 
پاندومی کرونـــا، شـــرکت اویک با رویکرد توســـعه فردی، رشـــد و 
ارتقای همـــکاران، به جای توقف فرآیند آمـــوزش، وظیفه خود 
را در ایـــن حوزه ســـنگین تر احســـاس کرد و تمام تـــاش خود را 
بـــرای زنده نگه داشـــتن ایـــن فرآیند انجام داد و با ایجاد بســـتر 
کـــه ایـــن مســـیر ادامـــه پیدا  آموزش هـــای آنایـــن باعـــث شـــد 
کنـــد. در شـــرایط کرونـــا آمـــوزش ابـــزاری برای تســـهیل شـــرایط 
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بود.  کارکنـــان  برای 
بـــا ایجـــاد فضـــای آمـــوزش مجـــازی 
محدویـــت زمان و مـــکان از بیـــن رفت و 
آموزش هـــا بـــه صـــورت آنایـــن و آفاین 
گرفت تا در هر  در اختیـــار همکاران قـــرار 
فضایـــی بـــا دسترســـی به سیســـتم های 
کننـــد،  اســـتفاده  آموزش هـــا  از  شـــرکت 
ایـــن جریـــان موجب شـــد کـــه دوره های 
داشـــته  بیشـــتری  آموزشـــی مخاطبیـــن 

. شد با

همگام با ادبیات مشترک جهانی 
کاربـــردی  و  تخصصـــی  آموزش هـــای  ارائـــه  بســـتر  ایجـــاد 
هدفمند بـــا تمرکز بر یادگیری و اثربخشـــی، یکـــی از موضوعات 
مهمی اســـت که در چند ســـال اخیر باعث شـــده شرکت اویک، 
اســـتانداردهای آموزشـــی بین المللـــی متعددی را کســـب کند.
بـــه دلیل ماهیـــت و پروژه محور بودن شـــرکت این موضوع 
کارکنـــان عـــاوه بـــر فضـــای داخلـــی در فضـــای بین المللی  کـــه 
نیـــز بتواننـــد قـــوی ظاهر شـــوند همـــواره بـــه عنوان یـــک اصل 
مهـــم، مطرح بـــوده اســـت. فعالیت شـــرکت در صنعـــت نفت و 
کـــه ارتباطـــات زیـــادی در فضـــای بین المللی  گاز باعـــث شـــده 

داشـــته باشـــد. بنابراین، اویـــک همواره 
بـــا حمایـــت از همـــکاران، آنهـــا را بـــرای 
بین المللـــی در  مـــدارک حرفـــه ای  اخـــذ 
کـــرده  تشـــویق  تخصصـــی  حوزه هـــای 
در  مشـــترک  ادبیـــات  داشـــتن  اســـت. 
بـــه  شـــدن  نزدیـــک  و  جهانـــی  عرصـــه 
از  یکـــی  بین المللـــی،  اســـتاندارهای 
شـــرکت  کـــه  مهمی اســـت  موضوعـــات 
اویـــک همـــواره آن را مـــورد توجـــه قـــرار 
داده اســـت تـــا بـــه انگیـــزه کارکنـــان بـــرای ارتقا در ایـــن مبحث 

بیافزایـــد. 
آموزش زبان انگلیسی از طریق تلفن »   موسسه باران«

موسســـه باران برای به نتیجه رســـاندن زبان آموزان از متد 
انحصـــاری خـــود با عنـــوان »KLS« بهـــره می برد که بـــر مبنای 
و  عصب شناســـی  شـــناختی،  زبان شناســـی  شـــناختی،  علـــوم 
روانشناســـی زبان طراحی شـــده اســـت. آموزش  زبان انگلیسی 
در موسســـه بـــاران از طریـــق تقویـــت مهـــارت شـــنیدن شـــروع 
می شـــود و حـــول محور ایـــن مهارت، ســـایر مهارت هـــا تقویت 
می شـــوند. اولویت بنـــدی مهارت هـــا در ایـــن موسســـه، بســـته 
بـــه شـــرایط و نیازهای هـــر زبان آموز چیـــده می شـــود؛ بنابراین 
بـــرای افـــرادی که گفت و شـــنود بـــه زبان انگلیســـی بـــرای آن ها 
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در اولویـــت اســـت، تمرکـــز اصلی بـــر روی مهارت شـــنیدن و به 
کارگیـــری نتیجه کســـب شـــده در ارتقاء مهـــارت صحبت کردن 

است.
موسســـه بـــاران دوره »TCP« را مختـــص زبان آموزانی ارائه 
کـــرده که عاقمنـــد به تقویـــت دو مهارت شـــنیدار و گفتار خود 
به زبان انگلیســـی هســـتند. در این دوره فرصت صحبت کردن 
ماننـــد یک کاس خصوصی به زبان آموزان داده می شـــود. این 
دوره از ســـطح مبتـــدی تا پیشـــرفته برگزار می شـــود و محتوای 
آن در قالـــب ویدئوهـــای ســـطح بندی شـــده ارائه می گـــردد. از 
گـــزارش عملکرد  گی هـــای بســـیار مهـــم ایـــن دوره، دریافت  ویژ

زبـــان آموز بعد از اتمام جلســـه تلفنی اســـت.
هر ترم شـــامل ۱۰ جلســـه ی ۲۰ دقیقـــه ای تلفنی خصوصی 
اســـت و در پایـــان تـــرم ارزیابی عملکرد طـــول ترم به زبـــان آموز 
ارائـــه می شـــود. نکته طایـــی این متـــد انعطاف پذیـــری آن در 
زمـــان برگزاری کاس اســـت. زبان آموزان می توانند از ســـاعت ۷ 

صبح تا ۱۱ شـــب، زمـــان کاس خـــود را تعیین کنند.
آموزش زبان انگلیســـی از طریـــق تلفن، افزایـــش اعتمادبه 
نفـــس در مکالمـــه البتـــه بـــا تلفـــظ صحیـــح و لحنی مشـــابه با 
عبـــارات  و  ســـاختارها  از  موثـــر  اســـتفاده  زبان هـــا،  انگلیســـی 
، آمادگـــی و حضور ذهن  پرکاربـــرد جهـــت برقـــراری ارتباط موثـــر
بـــرای مکالمـــه فی البداهـــه و کســـب قـــدرت شـــنیدن بـــه زبان 

گیـــران بـــه ارمغان مـــی آورد. انگلیســـی را بـــرای فرا

ارزیابـــی  شـــاخص  عنـــوان  بـــه  انگلیســـی  زبـــان 
انســـانی  نیـــروی  جـــذب  در  صالحیـــت 

در ســـه دهه گذشته شـــرکت اویک همکاری با شـــرکای تجاری 
کـــرده اســـت و بـــرای ایـــن شـــرکت فعالیت در  زیـــادی را تجربـــه 
بـــا شـــرکت های  ارتبـــاط  برقـــراری  کاری بین المللـــی و  فضـــای 
خارجـــی، از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت و توســـعه ایـــن 
حـــوزه، بر کســـب  و کار شـــرکت نیـــز تأثیر زیـــادی دارد. از ســـوی 
، شـــرکت اویک همواره ســـعی کرده که خـــود را برای ورود  دیگـــر
بـــه عرصه هـــای بین المللی آمـــاده نگـــه دارد، زیرا این مســـئله 
بـــه عنـــوان یـــک مأموریت برای شـــرکت تعریف شـــده اســـت.

بـــه همیـــن دلیل توانمنـــدی در زبان انگلیســـی بـــه عنوان 

یکی از شـــاخص های تعییـــن صاحیت در فرآینـــد جذب مورد 
کـــه میزان  اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. البتـــه الزم بـــه ذکـــر اســـت 
اهمیـــت آن بســـته به جایـــگاه نیروی انســـانی می توانـــد متغیر 
باشـــد. امـــا اینکـــه در فرآیند جـــذب و انتخـــاب نیروی انســـانی 

تأثیرگـــذار اســـت غیرقابل انکار اســـت.

تقویـــت مهارت های تخصصـــی؛ حفـــظ و ارتقای 
مســـتعد  نیروهای 

واحد آموزش در منابع انسانی شرکت اویک، با تمرکز بر توسعه 
که سازمان زمانی توسعه پیدا می کند  فردی، بر این باور است 
کنند؛ بنابراین نمی توان این دو مقوله  که افراد آن توسعه پیدا 
کرد. برای اینکه یک سازمان بتواند توسعه پیدا  را از هم جدا 
راهکارها  یافتن  برای  است.  نیاز  پیش  فردی یک  توسعه  کند 
انسانی  نیروی  نگهداشت  مبحث  موضوع  این  با  رابطه  در 
حفظ  برای  راهکارهایی  می تواند  که  چرا است،  اهمیت  حائز 
کند. به  کثری از افراد پیدا  سرمایه های انسانی و استفاده حدا
فردی، می تواند  توسعه  با هدف  این جریان  به  نگاه  هر حال 

بسیار ارزشمند باشد.
 ابزارهـــای مختلفـــی بـــرای کمک بـــه همکاران در راســـتای 
رشـــد و توســـعه فردی وجود دارد. اویک تقویت زبان انگلیسی 
را بـــه عنـــوان یک ابزار در مســـیر رشـــد و توســـعه نیروهای خود 
می بینـــد. از آنجـــا که ایـــن مجموعه، شـــرکتی با ســـابقه و پروژه 
محور اســـت و در ســـطح مگا پروژه ها فعالیـــت می کند، همواره 
نیـــروی انســـانی توانمند را مزیـــت رقابتی خود دانســـته و برای 
آن تـــاش کـــرده اســـت. تقویـــت زبـــان انگلیســـی از جملـــه این 
ابزارهایـــی اســـت که در حوزه های مختلف توســـعه کســـب  وکار 
شـــرکت اعـــم از برنامه ریـــزی، مباحـــث مربوط به کنتـــرل هزینه 
و بودجـــه و مدیریـــت پـــروژه می توانـــد تأثیرگـــزار باشـــد. زمانـــی  
کـــه همکاران به خوبـــی مهارت اســـتفاده از این ابزار را داشـــته 
باشـــند، می توانند از منابـــع معتبر و دانـــش بین المللی به  نحو 
احســـن اســـتفاده کننـــد و در واقـــع ارتباطاتی که الزم هســـت را 
برقـــرار کنند، در نتیجـــه این اقدامات، فضای کســـب و کار رونق 

کرد. پیـــدا خواهد 
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جهان پتروشیمی

 صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت متحـــده آمریـــکا از آغـــاز ســـال ۲۰۲۱ 
میـــادی بـــا بهبـــود قابـــل توجهـــی مواجه بـــوده اســـت و انتظار 
مـــی رود کـــه ایـــن صنعـــت در ســـال ۲۰۲۲ بـــه وضعیـــت قبـــل از 

شـــروع پاندمی کرونـــا برگـــردد. در ایـــن یادداشـــت ســـعی بـــر این 
گرفتـــه تـــا مشـــتری  کـــه از مســـائل مربـــوط بـــه پایـــداری  اســـت 
مـــداری، چشـــم انـــداز  ســـال ۲۰۲۲ صنعـــت پتروشـــیمی 5 روند 

چشم انداز صنعت پتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروشیمی جهان 
در سال ۲۰۲۲                 
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مهـــم را کـــه می تواند چراغ راه شـــرکت های پتروشـــیمی در ســـال 
پیـــش رو باشـــد، معرفـــی کنیم.

کـــه افزایش   بـــا آغـــاز ســـال ۲۰۲۲ میـــادی انتظـــار مـــی رود 

تقاضـــا هم بـــرای کاالهای شـــیمیایی اساســـی و هم بـــرای مواد 
شـــیمیایی تخصصـــی همچنـــان افزایـــش یابـــد و همیـــن باعث 
کـــه قیمتهـــا در طـــول ســـال آینـــده افزایشـــی باشـــد.  می شـــود 

چشم انداز صنعت پتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروشیمی جهان 
در سال ۲۰۲۲                 
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کـــه میزان  همچنـــان انتظـــار می رود 
مخـــارج ســـرمایه ای در ســـال ۲۰۲۲ 
افزایش یابـــد زیرا بازیگران پیش روی 
صنعـــت پتروشـــیمی بر روی افزایـــش 
ظرفیـــت تولیـــد و توســـعه بازار هـــای 
نهایـــی هـــم در مســـیر های ارگانیک 
و هـــم در مســـیرهای غیـــر ارگانیـــک 

تمرکـــز کـــرده اند. 
صنعـــت  چـــه  گـــر  ا
دلیـــل  بـــه  پتروشـــیمی می تواند 
افزایش هزینه مواد اولیه فشـــارهایي 
را بـــر روی ســـود نهایـــی خود شـــاهد 
ایـــن  کـــه  مـــی رود  احتمـــال  باشـــد، 
 ۲۰۲۲ ســـال  اول  نیمـــه  در  مســـئله 
داشـــته  ادامـــه  همچنـــان  میـــادی 

. شـــد با
یکـــی  احتمـــااًل  ایـــن  بـــر  عـــاوه   
توجـــه  مـــورد  مهـــم  موضوعـــات  از 
پتروشـــیمی ایاالت  شـــرکت های 
متحده آمریکا در سال ۲۰۲۲ موضوع 
کربـــن  کاهـــش محتـــوای  پایـــداری و 
محصوالت اســـت. همچنیـــن انتظار 
کـــه بســـیاری از شـــرکت های  می رود 
ســـرمایه گذاری  پتروشـــیمی میزان 
توانمندی هـــای  روی  بـــر  را  خـــود 
تحقیـــق و توســـعه افزایـــش دهنـــد تا 
بـــه این ترتیـــب بتوانند ردپـــای کربن 
را هـــم بـــرای خودشـــان و هـــم بـــرای 
مشتریانشـــان کاهش دهند و همین 
کم  طـــور ضایعـــات پاســـتیکی را نیز 

 . کنند
بنابرایـــن یکـــی از اهـــداف عمده 
ســـال  پتروشـــیمی در  شـــرکت های 
کـــه بـــه  ۲۰۲۲ میـــادی ایـــن اســـت 
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هـــم  کـــه  کننـــد  ریـــزی  برنامـــه  نحـــوي 
کم شـــود و هم  میـــزان انتشـــار آالینده ها 
ضایعـــات خـــود را تجـــاری کنند، بـــه این 
کـــه ضایعـــات خـــود را بازیافـــت  مفهـــوم 
کننـــد. در ادامـــه 5 رونـــد مهـــم که مســـیر 
در  پتروشـــیمی جهان  صنعـــت  حرکـــت 
کـــرد با هم  ســـال ۲۰۲۲ را تعییـــن خواهد 

می کنیـــم. مـــرور 

۱. رشد بازارهای نهایی
که هزینه هـــا افزایـــش می یابد،  در حالـــی 
پتروشـــیمی بهبود  صنعـــت  وضعیـــت 

خواهـــد یافـــت.
 صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت متحـــده 
قابـــل  رشـــد  بـــا   ۲۰۲۲ ســـال  در  آمریـــکا 
توجهی مواجه خواهد شـــد زیـــرا اقتصاد 
همه کشـــورها به حالت عادی برمی گردد 
و محدودیت هـــا حـــذف می شـــود و همه 
کـــه نرخ بهره  این عوامل باعث می شـــود 
بـــرداری از کارخانه هـــا که بـــا پاندمی کرونا 
بـــه شـــدت تحـــت تاثیـــر قـــرار گرفتـــه بود 

افزایـــش یابد. 
انتظـــار مـــی رود کـــه حجـــم مبادالت 
مـــواد شـــیمیایی ایـــاالت متحـــده آمریکا 
در حـــدود یـــک و نیـــم درصـــد در ســـال 
۲۰۲۱ و 3 درصـــد در حال در ســـال ۲۰۲۲ 
که  افزایـــش یابـــد، ایـــن در حالـــی اســـت 
انتظـــار مـــی رود میزان حمـــل و نقل مواد 
شـــیمیایی در صنعت پتروشـــیمی ایاالت 
بـــه  کـــه در ســـال ۲۰۲۰  آمریـــکا  متحـــده 
کرده  کاهـــش پیـــدا  میـــزان ۱3.5 درصـــد 
بود در ســـال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به میزان 

۸ درصـــد افزایـــش یابد.
کـــه   از طـــرف دیگـــر انتظـــار مـــی رود 

میـــزان صـــادرات ایـــاالت متحـــده آمریکا 
نیز به طـــور قابـــل توجهی افزایـــش یابد، 
زیـــرا اقتصـــاد کشـــورهای بزرگ بـــه حالت 
عـــادی بـــر می گـــردد و تقاضـــای واردات 
که شـــریک تجاری آمریکا  در کشـــورهایی 
محســـوب می شـــوند افزایـــش می یابـــد.
 امـــا یکی از ریســـک های ایـــن بهبود 
بـــرای مثـــال  تـــورم اســـت.  قابـــل توجـــه 
قیمت هـــای نقـــدی نفت خـــام برنج و به 
شـــدت افزایش یافته و در سطح متوسط 
بشـــکه در  هـــر  ازای  بـــه  آمریـــکا  ۷۴ دالر 
مـــاه ســـپتامبر ۲۰۲۱ ثابـــت باقـــی مانـــد. 
ایـــن ارقام تـــورم شـــواهدی ارائـــه می کند 
مبنـــی بـــر اینکـــه اعضـــای مـــواد خـــام و 
افزایـــش  بـــا  بـــرای همراهـــی  کار  نیـــروی 
کام مانـــده اســـت. بانک هـــای  تقاضـــا نـــا
مرکـــزی در ایـــاالت متحـــده آمریـــکا و اروپا 
کـــه تعیین هـــای مربوط به  انتظـــار دارند 
عرضـــه و تورم در ســـال ۲۰۲۲ بهتر شـــود 
و انتظـــار می رود که در این ســـال اقتصاد 
جهانی بهبود بیشـــتری داشـــته باشـــد و 
برنامه هـــای حمایتـــی دولت ها نیز از ســـر 

شـــود. گرفته 

۲. تغییر تقاضا
کمک   تبدیـــل پرتفوهای دارایـــی برای 

به نوســـانات آب و هوا
حالـــی  پتروشـــیمی در  شـــرکت های   
کـــه یـــک  بـــه ســـال ۲۰۲۲ وارد می شـــوند 
دوره پـــر تاطـــم از غلبـــه بـــر چالش های 
 ۲۰۲۱ و   ۲۰۲۰ ســـال  در  را  بـــازار  شـــرایط 
تجربـــه کرده انـــد، ایـــن درحالی اســـت که 
دهـــه  یـــک  از  پـــس  پاندمی کوویـــد-۱۹  
پرتنـــش هیـــزم بـــر آتـــش ایـــن نوســـانات 
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بـــرای  ریخـــت. پاندمی کوویـــد ۱۹ تقاضـــا 
و  شـــیمیایی  مـــواد  و  پاســـتیک  انـــواع 
و  کـــرد  مواجـــه  چالـــش  بـــا  را  تخصصـــی 
پرتفـــوی  کـــه  شـــد  باعـــث  امـــر  همیـــن 
پتروشـــیمی با  شـــرکت های  دارایـــی 
تغییراتـــی مواجـــه شـــود. تغییـــر مخـــارج 
بـــه صـــورت جزئـــی از تغییـــرات قیمتـــی 
محصـــوالت پتروشـــیمی را منعکـــس کـــرد 
اما بیشـــتر به دلیـــل روند های بلندمدت 
پتروشـــیمی در  صنعـــت  توســـعه  شـــامل 
خلیـــج ســـاحلی ایـــاالت متحـــده آمریـــکا 
شـــد. احتمـــااًل ســـال ۲۰۲۲ نیز بـــا چنین 
مواجـــه  تقاضـــا  و  قیمـــت  در  نوســـاناتی 
پتروشـــیمی باید  بخـــش  شـــد،  خواهـــد 
خـــود را با تغییـــرات جدید وفـــق دهد به 
کـــه گذار انرژی در حال شـــتاب  خصوص 

گرفتـــن اســـت.
 احتمـــااًل شـــرکت های پتروشـــیمی بر 
روی تغییـــر پرتفـــوی دارایـــی و متـــوازن 
بیـــن  خـــود  ســـتد های  و  داد  کـــردن 
بـــا  اســـتراتژیک  مختلـــف  گزینه هـــای 

ماحظـــات اساســـی  همچـــون مقیاس، 
رشـــد  فرصت هـــای  و  محصـــول  حـــوزه 

کـــرد. خواهنـــد  انتخـــاب 

۳. پایداری
تاش هـــای  هوایـــی  و  آب  تغییـــرات 

داد خواهـــد  افزایـــش  را  پایـــداری 
صنعـــت   ۲۰۲۲ ســـال  در  احتمـــاال   
پتروشـــیمی برای کاهـــش محتـــوای کربن 
گرفـــت، ایـــن  تحـــت فشـــار قـــرار خواهـــد 
فشـــارها هم از جانب قوانیـــن و مقررات و 
هـــم از جانب تاش های علمی اســـت که 
اثـــرات مربـــوط بـــه تغییـــرات آب و هوایی 
را متعـــادل کنـــد. عـــاوه بـــر ایـــن صنعت 
ممکـــن اســـت بـــا شـــرایطی مواجه شـــود 
کـــه فشـــار عمومی نیز بـــر آن غالب شـــود 
زیـــر و عموم مردم نیز نســـبت به مســـئله 
ضایعـــات پاســـتیکی و دفـــع نامناســـب 
محصـــوالت  بـــه  مربـــوط  ضایعـــات 

شـــیمیایی حســـاس شـــده اند.

انتشـــار  از  اجتنـــاب  کـــه  حالـــی  در   
در صنعـــت  کربـــن  آالینده هـــای حـــاوی 
پتروشـــیمی به دلیل ارتـــکاب فرآیندهای 
بـــه  مربـــوط  پیشـــرفت های  حرارتـــی 
تولیـــد مـــواد شـــیمیایی فاقد کربـــن تاثیر 
بســـیار زیـــادی بـــر شـــرایط آب و هوایـــی 
دارد. منافـــع ناشـــی از کاهـــش محتـــوای 
پتروشـــیمی فقط  شـــرکت های  در  کربـــن 
متوجـــه خـــود ایـــن صنعـــت نیســـت زیرا 
صنعـــت پتروشـــیمی در واقـــع بســـیاری از 
مـــواد اولیـــه که ســـنگ بنـــای بســـیاری از 
زنجیره های ارزش محســـوب می شـــود را 

تولیـــد می کنـــد.

۴. تحول دیجیتالی
 تغییـــر و تحـــوالت دیجیتالـــی در صنعت 
کند.  پتروشیمی بایســـتی ســـرعت پیدا 
 
ً
پتانســـیل های بســـیار قـــوی اما نســـبتا

تحلیـــل  مـــورد  در  ای  نشـــده  کشـــف 
فناوری هـــای  و  پیشـــرفته  داده هـــای 
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کارگیـــری در صنعت  دیجیتالی بـــرای به 
دارد. پتروشـــیمی وجود 

و  دیجیتالـــی  ابزارهـــای  امـــروزه   
دســـترس  قابـــل  حـــل  راه  فناوری هـــا 
اقتصـــادی برای افزایـــش کارایی فرایندها 
بـــه حســـاب می آیـــد و همچنیـــن بـــرای 
طراحی محصـــوالت و فرآیندهای جدید. 
بـــه دلیـــل همگرایی شـــتاب رونـــد بهبود 
زمینـــه  در  کـــه  پیشـــرفت هایی  ماننـــد 
سنسور ها، محاســـبات عددی و تحلیلی 
که  گرفته اســـت انتظـــار مـــی رود  صـــورت 
در  حـــوزه  درس  فرآیندهـــا  از  بســـیاری 
ســـال ۲۰۲۲ تحـــت تاثیـــر قـــرار گیرنـــد: در 
دســـترس بودن داده ها، پردازش داده ها 
و تحقیـــق در مـــورد مهندســـی و مـــواد.

کارهـــای  و  کســـب  گذشـــته  در   
شـــیمیایی به صورت عمده از تحلیلهای 
نوآوری هـــای  و  پیشـــرفته  داده هـــای 
دیجیتالـــی در فرایندهای خود اســـتفاده 
می کردنـــد کـــه باعث می شـــد از این ها به 
کند و  کاهـــش پیـــدا  طـــور قابـــل توجهی 

منافع و سود شـــرکت و افزایش پیدا کند. 
پتروشـــیمی در  شـــرکت های  گرچـــه  ا
حـــال حاضـــر دارنـــد بـــه ایـــن موقعیـــت 
می رســـند کـــه تغییـــر و تحـــول دیجیتالی 
در واقـــع بـــه کار گیری بهتـــر فناوری ها در 
جهت فرهنگ نیازهای مردم ســـاختارها 

اســـت. و وظایف 

۵. مشتری مداری
توجـــه به مشـــتری مـــداری بـــرای ایجاد 

تمایـــز در بازار
در  آنها  رفتار  و  مشتریان  انتظارات   
قابل  تغییرات  گذشته  دهه های  طول 
پایان  از  پس  و  است  داشته  توجهی 
چشمگیر  بسیار  تغییرات  این  نیز  کرونا 
امروزه  که  می رود  انتظار  است.  بوده 
برآوردن  پتروشیمی برای  شرکت های 
انتظارات  نیازهای مشتریان و همچنین 
نظر  در  را  آنها  منافع  مبادله  هر  در  آنها 
احترام  آنها  تعهد  به  نوعی  با  تا  بگیرند 

کاری  گذاشته باشند. توان انجام چنین 
که  دارد  این  به  بستگی  زیادی  حد  تا 
همه  در  مداری  مشتری  اندازه  چه  تا 
شرکت های  در  ارزش  زنجیره  مراحل 

پتروشیمی مورد توجه قرار گرفته است.
با همگرایی بسیاری  ویژه همراه  به   
که درحال برندسازی مجدد و  از صنایع 
تعیین مجدد جایگاه خود در بازار هستند 
و مشتری مداری باید یک نقش ابزاری در 
پتروشیمی ایفا  شرکت های  بودن  پیشرو 
پتروشیمی احتمااًل  شرکت های  کند. 
به  را  دیجیتال  فناوری های  از  استفاده 
منظور توانمندسازی روندهای اتوماتیک 
و فضاهای مجازی برای به دست آوردن 
قرار  کار  بازار در دستور  از  سهم بیشتری 

خواهد داد.
  ایـــن نوع آوری مشـــتری مـــداری که 
در واقـــع از ابزارهـــای زمـــان واقعـــی بهـــره 
می بـــرد می تواند به بهبـــود حوزه مقیاس 
و بازدهـــی تاش های مربـــوط به تحقیق 

و توســـعه نقش مهمی داشـــته باشد.
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مقاالت

 اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مناطق مهم جهان به لحاظ تولید 
گذشته، پرچمدار قانونگذاری  محصوالت پتروشیمی در دو دهه 
گر چه در طول دهه  در مورد آالیندگی صنعت پتروشیمی است. ا
گذشته سهم اتحادیه اروپا از بازار جهانی پتروشیمی همواره رو به 
افول بوده است اما باعث نشده که این اتحادیه دست از تاش در 

مسیر بهبود شرایط محیط زیست بردارد. 
برخی از تحلیلگران صنایع پتروشیمی بر این باورند که قوانین 
و مقررات مربوط به محیط زیست باعث شده کارایی و بهره وری در 
این صنایع کاهش یابد و این صنعت به لحاظ نوآوری نتواند همه 

کاالهای مورد نیاز در مسیر توسعه را تولید کند. زیرا در حین نوآوری 
باید به این مسئله بیاندیشند که تولید این کاال یا محصول جدید تا 
چه اندازه برای محیط زیست خطرناک خواهد بود. همین مسئله 

باعث کندی روند نوآوری در صنعت پتروشیمی شده است.
 از سوی دیگر بسیاری از طرفداران محیط زیست معتقدند 
پتروشیمی به رغم همه مقررات وضع شده در طول  که صنعت 
سالیان گذشته نتوانسته برنامه های جامعي در جهت کاهش نرخ 
آالیندگی خود معرفی نمایند. ضمن اینکه سهم قابل توجه صنعت 
شرکت های  صاحب  که  کشورهایی  درآمدزایی  پتروشیمی در 

 بر هیچ کس پوشیده نیست که صنعت پتروشیمی یکی از 
آالینده ترین صنایع جهان است و به رغم همه مقررات، 

این  است  گرفته  صورت  کنون  تا که  تمهیداتی  و  قوانین 
صنعت همچنان جزو پیشروان تولید آالینده در دنیا است.
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پازل بزرگ منفعت و 
مقررات در صنعت 

پتروشیمی
پتروشیمی بزرگ هستند باعث شده است که البی این شرکتها در 
در دور زدن قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست 

بسیار فعال بوده و بعضًا موفق باشد.
که وضعیت احترام به قوانین وضع  گرچه الزم به ذکر است   ا
شده در زمینه کاهش آالینده های تولیدی در صنایع پتروشیمی و 
کشورهای توسعه یافته بسیار جلوتر از  تولید مواد شیمیایی در 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. 
تحلیل گران صنعت پتروشیمی در کشورهای در حال توسعه 
دالیل متعددی را برای این مسئله عنوان می کنند، از جمله اینکه 

کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل توسعه خود سهم بسیار 
کشورهای  امروزی  به سهم  نسبت  آالینده ها  تولید  در  بیشتری 
درحال توسعه داشته اند، اما در آن زمان کسی نگران محیط زیست 

نبوده است. 
کمال  از  کشورهای توسعه یافته خود به درجه ای  که  حال 
در صنایع سنگین رسیده اند، قوانین و مقررات محیط زیستی را 
وضع می کنند و همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه 
را موظف به رعایت این قوانین می دانند. بنابراین قانونگذاران و 
کشورهای توسعه یافته باید به این پرسش مهم  سیاستگذاران 

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره151||بهمنماه1400

19



پاسخ دهند که چرا در مراحل توسعه خود 
تا این اندازه نگران محیط زیست و انتشار 

آالینده ها نبوده اند؟
حال  در  کشورهای  دیگر،  سوی  از   
تامین  توانایی  مالی  لحاظ  به  توسعه 
آالینده های  که  پیشرفته  فناوری های 
فاقد  محصوالت  یا  بکنند  تولید  کمتری 
کربن تولید کنند را ندارند. همین امر باعث 
می شود که محصوالت تولیدی این کشورها 
طرفداران  یافته  توسعه  کشورهای  در 
صادرات  یا  و  باشد  نداشته  چندانی 
کشورهای  به  محصوالت  این  از  بسیاری 
توسعه یافته ممنوع است، چرا که قوانین 
آالینده های  کاهش  به  مربوط  مقررات  و 

ک را رعایت نکرده اند. خطرنا
در  تولیدکنندگان  جهت  همین  از   
با یک  توسعه همواره  کشورهای در حال 
مواجه  کننده  گمراه  و  بزرگ  بسیار  پازل 
بوده اند، آیا باید به فکر منافع خود باشند یا 

به فکر رعایت قوانین محیط زیستی؟

 در پاسخ به این سوال به چند 
داشته  توجه  باید  مهم  نکته 

باشیم:
۱. ممکن است که کشورهای توسعه یافته 
در مراحل توسعه محصوالت پتروشیمی و 
گیر  پا  و  قوانین دست  با  خود  شیمیایی 
اي  نکته  اما  باشند،  نبوده  مواجه  امروز 
که  از نظر دور داشت این است  نباید  که 
در آن زمان هنوز بسیاری از مضرات مواد 
مشخص  کشورها  این  برای  شیمیایی 

نشده بود. 
در  مواد  این  از  بسیاری  مضرات  زیرا 

می شود،  آشکار  انسان  برای  زمان  طول 
ضمن اینکه فهم مضرات مواد شیمیایی 
ک نیازمند سرمایه گذاری های مالی  خطرنا
کشورها در مراحل  که این  بسیاری است 
تامین  به  قادر  خود  پیشرفت  مقدماتی 
که توانسته اند سهم  آن نبوده اند و حاال 
از  و  بسزایی در صنعت پتروشیمی داشته 
این رهگذر درآمد مکفی برای سرمایه گذاری 
اثرات منفی  آورد  به دست  زمینه  این  در 

مواد شیمیایی پی برده اند.
۲. نکته مهم دوم که تحلیل گران صنعت 
توسعه  حال  در  کشورهای  پتروشیمی در 
این  باشند  داشته  توجه  آن  به  بایستی 
که وضع این قوانین و مقررات برای  است 
همه شرکت ها در سراسر دنیا شامل هزینه 
بنابراین  است،  سودآوری  از  نظر  و صرف 
که باید  همه شرکت ها از لحاظ هزینه ای 
زیستی  محیط  قوانین  رعایت  لحاظ  به 
بپردازند یکسان هستند. چه بسا برخی از 
این قوانین برای کشورهای توسعه یافته که 
دارای صنایع پیچیده تولید برخی از مواد 

شیمیایی هستند نیز گران تر تمام شود.
3. نکته سوم این است که جمعیت جهان 
پتروشیمی در  صنایع  توسعه  دوره  در 
کشورهای توسعه یافته به این اندازه نبوده 
و میزان تولید صنایع پتروشیمی نیز قابل 
از  نیست.  فعلی  تولید  میزان  با  مقایسه 
شده  منتشر  آالینده های  میزان  که  آنجا 
در محیط زیست ارتباط مستقیم با میزان 
تولید محصوالت پتروشیمی دارد بنابراین 
هرچه جمعیت جهان بیشتر شود تقاضا 
برای این مواد بیشتر شده و به همین دلیل 
زندگی  برای  شیمیایی  مواد  این  مضرات 
بشر و همه موجودات زنده هر روز بیشتر 

جمعیت  افزایش  زیرا  می شود،  بیشتر  و 
جهان امری اجتناب ناپذیر است.

آن  در  پتروشیمی نیز  تنوع محصوالت   .۴
است،  نبوده  فعلی  دوره  اندازه  به  دوره 
نیازهای جدید  ایجاد  باعث  تنوع  همین 
باز  که  می شود  جدیدی  محصوالت  و 
محصوالت  تولید  افزایش  به  منجر  هم 
پتروشیمی و افزایش آالینده های مضر برای 

محیط زیست است.
می کنیم  زندگی  آن  در  ما  که  دنیایی   .5
خاص  منطقه  یک  کشورهای  مختص 
آن نفس میکشیم  که در  نیست. هوایی 
گرچه ممکن  نیز مختص یک کشور نیست ا
است برخی کشورها به لحاظ اقلیمی شرایط 
نهایت  در  اما  باشند  داشته  تری  مساعد 
اتمسفر کره زمین برای همه انسانها است و 
هر آسیبی که به این جو و اتمسفر وارد شود 
کنین زمین را تحت تاثیر قرار  زندگی همه سا

می دهد. 
کن نیست  چون هوا سیال است سا
وضع  که  می شود  باعث  سیالیت  این  و 
در  تنها  آنها  رعایت  و  مقررات  و  قوانین 
منجر  وجه  به هیچ  از جهان  گوشه  یک 
زیست  محیط  مشکل  شدن  حل  به 
عنوان  به  گر  ا که  مفهوم  این  به  نشود. 
و  قوانین  اروپا  اتحادیه  در  صرفًا  مثال 
محیط  از  حفاظت  به  مربوط  مقررات 
پتروشیمی و  تولید محصوالت  در  زیست 
که  مواد شیمیایی رعایت شود، در حالی 
خصوص  به  جهان  قسمتهای  سایر  در 
صنعت  در  را  اول  حرف  امروز  که  آسیا 
و  قوانین  این  می زند  پتروشیمی دنیا 
آن  دود  شوند  انگاشته  نادیده  مقررات 
مناطق  این  همه  کنین  سا چشم  به 
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بنابراین  می رود.  اروپا  اتحادیه  شامل 
عزمی جهانی الزم است تا مشکل محیط 
کشور یا یک  زیست حل شود. اراده یک 
تاریخی  منطقه خاص برای حل مشکل 
پتروشیمی و  صنایع  با  زیست  محیط 

شیمیایی راه به جایی نخواهد برد.
6. تولید کننده از لحاظ اقتصادی همواره 
کثرسازی  حدا میکند:  فکر  چیز  یک  به 
در  سود  کثرسازی  حدا برای  خود.  سود 
یا  درآمد  سازی  کثر  حدا دارد  وجود  راه 

حداقل سازی هزینه. 
گر موضوع را به همین سادگی ببینیم  ا
فناوری های  انتقال  هزینه  صورت  آن  در 
محیط  آالینده های  کاهش  برای  جدید 
مواد  تولید  فرآیندهای  در  زیستی 
شکست  باعث  را  شیمیایی  پتروشیمی و 

پروژه سودآوری خود تحلیل می کنیم. 
زیرا سمت هزینه ای به شدت سنگین 
کوتاه  در  آن  درآمده  که  صورتی  در  شده 
در  مهم  نکته  نیست.  توجه  قابل  مدت 
تحلیل هزینه فایده چنین تصمیمی این 

پویا  متغیر  دو  هزینه  و  درآمد  که  است 
هستند یعنی همراه با زمان تغییر می کنند، 
و تحلیل  ارزیابی  باید در طول زمان  پس 
خاص!   زمانی  نقطه  یک  در  نه  شوند، 
انتقال  که  است  ممکن  دیگر  عبارت  به 
فعلی  زمانی  دوره  در  جدید  فناوری های 
آن  گر  ا اما  شود  سودآوری  کاهش  باعث 
را در طول یک دوره زمانی میان مدت یا 
بلند مدت تحلیل کنیم می بینیم که منافع 
از  بیشتر  بسیار  آن  درآمدی  و  سودآوری 

هزینه های کوتاه مدت آن است. 
گر  ا زیرا  است  ساده  بسیار  آن  دلیل 
انتشار  باعث  که  جدید  فناوری های  به 
زیست  محیط  در  کمتر  آالینده های 
زمان  مرور  به  نیاوریم،  روی  می شود 
به  خوش  روی  جهان  مختلف  مناطق 
نشان  ما  تولیدی  محصوالت  و  کاالها 
صادرات  ترتیب  این  به  و  داد  نخواهند 
مشکل  با  ما  تولیدی  خدمات  و  کاالها 

عدیده مواجه خواهد شد. 
نکته  این  فایده  و  هزینه  تحلیل  در 

مهم را باید به نظر داشته باشیم که رکود 
بازار  در  زدن  جا  در  و  کار  و  کسب  یک 
داخلی باعث شکست محتوم آن شرکت 
به عبارت ساده  یا موسسه خواهد شد. 
تر، شرکتی که در میان مدت و بلندمدت 
استراتژی مناسب و بهروزی برای توسعه 
محکوم  باشد  نداشته  خود  کار  و  کسب 
از  یکی  بود.  خواهد  مرگ  و  شکست  به 
یک  توسعه  مسیر  در  اساسی  الزامات 
و  جهان  روز  نیازهای  با  تطابق  شرکت 
بازارهای جهان است. بنابراین هزینه این 
از  کمتر  بسیار  جذاب،  هرچند  تطابق، 
هزینه حذف از بازار برای همیشه است.

کشورها  همه  برای  تحلیل ها  این   .۷
نتیجه و اثر یکسان نخواهد داشت، زیرا 
مدلهای  با  تطابق  برای  یک شرکت  عزم 
کار جهان صرفًا به  کسب و  روز تجارت و 
اراده آن شرکت بستگی ندارد، بلکه عوامل 
و  امنیتی  اجتماعی  سیاسی  اقتصادی 
فرهنگی بسیار زیادی وابسته است که در 

کوتاه مدت قابل تغییر نیستند.
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منابع انسانی

تحول مفهومی شغل 
در صنعت پتروشیمی

 صنعت پتروشـــیمی یکی از دانش برترین صنایع اســـت چه موتور 
محرکـــه آن نـــوآوری و خاقیـــت اســـت. در طـــول دو قرن گذشـــته 
صنعـــت پتروشـــیمی فناوری های جدیدی را به کار گرفته اســـت و 
مشـــاغل جدیدی را بـــرای نیروی کار در ایـــن صنعت معرفی کرده 
اســـت. امروزه این صنعت با تحوالت بســـیار ســـریعی مواجه است 
و فناوری هایـــي ماننـــد هـــوش مصنوعـــی و رباتیک به ســـرعت در 

حـــال تغییر ابعاد محل کار هســـتند.
 تحقیـــق و توســـعه و راه حل هـــای تخصصی و خدمـــات ارائه 
شده به مشتریان تبدیل به عوامل اصلی در توانایی شرکتها برای 

رقابت با یکدیگر شـــده انـــد. عاوه بر این، ادامه بهبود در توســـعه 
محصـــول و فرآیندهـــای تولیـــدی تغییراتی را در ماهیت شـــغل به 

وجـــود آورده اند که شـــامل تغییر نقش های شـــغلی می شـــود.
 امـــا یکـــی از چالش هـــای اصلـــی کـــه تغییـــرات شـــغل ایجـــاد 
می کند شـــکاف مهارتـــی در صنعت پتروشیمی اســـت. بـــه عبارت 
غ التحصیان رشـــته های اصلی  دیگر به نظر می رســـد تعداد فـــار
مورد نیاز در صنعت پتروشـــیمی و اندازه نیاز نیست. تحلیل انجام 
شـــده توســـط شـــرکت دیلویت نشـــان می دهد که بین سال های 
۲۰۲۱ تـــا ۲۰3۰ حدود ۱۰6 هزار شـــغل در صنعت پتروشـــیمی خالی 
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ماند.  خواهد 
عـــاوه بـــر این نکته مهمی که مســـئله 
را تحـــت تاثیـــر قـــرار می دهـــد ســـن باالی 
کارمندان فعلی صنعت پتروشیمی اســـت. 
تـــا جایی کـــه گفتـــه می شـــود ۲5 درصد از 
نیـــروی شـــاغل در صنعت پتروشـــیمی در 
پنج ســـال آینده واجد شرایط بازنشستگی 

هستند.
صنعـــت  طورمثـــال  بـــه   

پتروشـــیمی ایاالت متحده آمریـــکا در حال 
حاضـــر ســـالخورده تریـــن نیـــروی کار را در 
بیـــن همـــه صنایـــع دارد. در ســـال ۲۰۱۹ 
میـــادی میانه ســـن نیـــروی کار مشـــغول 
در صنعـــت پتروشـــیمی ۴۴/6 ســـال بود، 
کـــه میـــان حســـن  ایـــن در حالـــی اســـت 
بـــرای صنعت نفـــت و گاز ۴۲/۹ و برای کل 

اســـت.  ۴۲/3 صنایـــع 
 عـــاوه بر این پاندمی کووید- ۱۹ باعث 

اختـــاالت عمـــده کوتاه مـــدت در صنعت 
گزیر تاثیرات  پتروشیمی شـــده اســـت که نا
بلندمدتی را نیز به دنبال خواهد داشـــت. 
ضمن اینکه وضعیت اشـــتغال در صنعت 
پتروشـــیمی تحت تاثیـــر رکـــود اقتصـــادی 
ناشی از شـــیوع ویروس کووید- ۱۹ نیز قرار 

است. گرفته 
 بر اساس گزارش اداره نیروی کار ایاالت 
متحده آمریکا صنعت پتروشیمی در طول 

 پاندمی کووید- 19  تحوالت بســـیاری را از لحاظ بنیادی و بر روی ابعاد ارتباطی شـــغل نیروی کار و محل کار در صنعت 
پتروشـــیمی ایجاد کرده اســـت. شـــرکت های پتروشـــیمی در اقصا نقاط دنیا نیز خود را با این تحوالت همراه و همگام 

کرده اند.
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دوره شـــروع ایـــن ویـــروس ۱۷.5۰۰ شـــغل 
یـــا به عبارتـــی ۲/۱ درصد از کل نیـــروی کار 
خـــود را از دســـت داده اســـت. همچنیـــن 

صنعـــت پتروشـــیمی 3۷ هزار و ۷۰۰ شـــغل 
مربـــوط بـــه تولیـــد را از دســـت داده اســـت 
امـــا در عیـــن حـــال ۲۰ هـــزار و ۲۰۰ شـــغل 

غیر تولیدی شـــامل مشـــاغل و تحقیقی و 
علمـــی را ایجاد کـــرده اســـت. افزایش تنوع 
نیروی کار در صنعت پتروشـــیمی هم یکی 
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از مهم تریـــن اختال گران بـــازار نیروی کار 
صنعت پتروشـــیمی در آینده اســـت.

 تغییرات جمعیتـــی و مهارتهای مورد 

نیاز باعث شـــده اســـت که تنوع نیروی کار 
از لحاظ جنســـیت، نژاد، فرهنگ، مذهب 
و هویت در شرکت های پتروشیمی نسبت 

گذشـــته تفاوت هـــای بســـیار زیـــادی  بـــه 
داشـــته باشـــد، به طوری که آن را می توان 
ماحظـــه ای مهمـــی از لحـــاظ رونـــد قوی 

این الیـــه اســـتراتژیک در نظر گرفت.
گرفتـــن ایـــن تغییـــرات و   بـــا در نظـــر 
شـــرکت های  شـــده  ایجـــاد  چالش هـــای 
پتروشـــیمی باید مشـــاغل خود را بازسازی 
کنند، نیروی انســـانی خـــود را غربال کند و 
محـــل کار خود را با شـــرایط جدید تطبیق 

دهند. 

صنعت  در  مشاغل  آینده 
پتروشیمی

 شغل
 ماهیـــت کار و نقش هـــای شـــغلی در حال 
تغییـــر اســـت. نیـــاز بـــه بهبـــود مـــداوم در 
فرآیندهـــای تولیـــدی باعـــث می شـــود که 
نقش های شـــغلی نیـــز تغییر یابـــد. امروزه 
از هـــر ده کارمند چهـــار نفـــر از آنها تجارب 
مربـــوط بـــه تحقیـــق و توســـعه و خدمات 
فنـــی را دارنـــد. دانشـــمندان و مهندســـان 
نیـــز گـــروه ۱۰ درصـــد از نیـــروی کار صنعت 
پتروشـــیمی را تشـــکیل می دهند؛ و ســـهم 
و  اطاعـــات  فنـــاوری  تحلیلـــی،  مشـــاغل 
توانمندی های فنی در حال رشـــد اســـت.

 نیروی کار
از  استفاده  و  اتوماسیون  که  حالی  در   
باعث  پیشرفته  دیجیتال  فناوری های 
افزایش بهره وری می شوند، این تغییرات 
کار، افزایش  منجر به تغییر ترکیب نیروی 
مربوط  مهارت های  با  کار  نیروی  به  نیاز 
و  داده ها  تحلیل  شیمی،  مهندسی  به 

مهارت های دیجیتال می شود. 
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عملیـــات دیجیتالی کردن یـــا معرفی برنامه هـــای بلند مدت 
غ التحصیان جدید دانشـــگاهی  بدون ســـود می تواند به نفع فار
و  معیـــن  شـــغلی  مســـیر های  تبدیـــل،  قابـــل  مشـــاغل  باشـــد. 
مدل هـــای کاری پویـــا می تواننـــد نقش مهمی را در جـــذب نیروی 
کار جدید در شـــرکت های پتروشیمی داشـــت و دانش فنی نیروی 

کار جدیـــد را افزایـــش دهد.

 محل کار
 در حـــال حاضـــر تغییـــرات بســـیار شـــگرفی در محـــل کار صنایع 
پتروشـــیمی به دلیل دو عامـــل اصلی به وجود آمده اســـت. عامل 
اول جهانی شـــدن اســـت: تولید و توزیع محصوالت شیمیایی در 
سراســـر جهان با اســـتفاده از ابزارهای قابل کنترل در نرم افزار های 
شـــرکتی و نظام های توانمند. عامل دوم ارتباطات متقابل است: 
قابلیت دسترســـی، برقراری ارتبـــاط و کار کردن با نیـــروی کار ماهر 

در سرتاسر جهان. 
عـــاوه بـــر این پاندمـــي کووید- ۱۹ شـــرکت های پتروشـــیمی را 
مجبـــور می کنـــد تا نحـــوه و محل انجـــام کار توســـط کارمنـــدان را 
کنون بســـیاری از شـــرکت ها خود را با اصول کارخانه  تغییر دهد. تا
تطبیـــق داده انـــد و زیرســـاخت های مربـــوط بـــه کار خـــود را مورد 
تجدید نظر قـــرار داده اند تا بتوانند از توانمندی های کار در خانه 

بـــرای کارکنان خود اســـتفاده کنم.
 معماری مجدد مشاغل

 ارزیابـــی مجـــدد شـــغل انجـــام شـــده اســـت. نتایـــج و فرآیندهای 
چالشـــی شـــغل باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. باید انســـان ها 
و فنـــاوری بـــا یکدیگـــر همـــکاری کنند تـــا بتوانـــم به نحـــو موثری 

پتانســـیل های نیـــروی انســـانی را در طـــول زمان کشـــف کنند.

 رها کردن نیروی کار
کوسیســـتم هاي شـــغلي، دسترســـي بـــه قابلیت هـــاي   در همـــه ا
نســـل قدیم کارکنان یك سازمان ازاهمیت بســـیار باالیي برخوردار 
اســـت تا از تجارب نیروی انســـانی در تربیت نیروي انساني جدید 
اســـتفاده شـــود. به این منظور توانمندی ها را در و بیرون سازمان 
در نظـــر بگیریـــد، بازار های داخلی مربوط به نیروی انســـانی نخبه 
کوسیستم هوشمند  را ایجاد کنید و از ماشـــین های هوشـــمند و ا

کنید. برای جذب نخبگان اســـتفاده 

 تطبیق محل کار
 بـــه محل کار باید بســـیار فراتـــر از یک مکان فیزیکی بـــرای کار فکر 
کـــرد. در عوض محـــل کار را باید با توجه به نقش فرهنگ و رهبری 
بـــه محلی تبدیـــل کرد کـــه در آن پتانســـیل بالقـــوه نیـــروی کار در 
کثر بالفعل برســـد. فضـــاي کار بایـــد آن قدر  همـــه ســـطوح به حدا
گرم و صمیمي باشـــد که نیـــروي کار بتواند با طیب خاطر فقط به 

هدف خـــود یعني انجـــام کار فکر کند.
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صنعت پتروشیمی و 
بازارهای سرمایه

سرمایه گذاری

گذشته نسبت به بازار عقب مانده است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد   صنعت پتروشیمی در طول ۵ سال 
که برای سرمایه گذاران از اهمیت  گذاری و رشد درآمد معیارهایی هستند  که معیارهای اولیه مانند نرخ بازده سرمایه 

بسیار باالیی برخوردار است.

صنعت  میادی   ۲۰۱۹ سال  پایان  تا   
دالر   ۱۰۰ هر  ازای  به  پتروشیمی جهان 
میادی  در سال ۲۰۰۱  که  گذاری  سرمایه 
انجام شده بود 55۰ دالر آمریکا سوددهی 
داشت و این بسیار باالتر از متوسط بازدهی 

در بقیه صنایع یعنی ۲۰۰ دالر بود. 
رقم  به  گذشته  سال   5 طول  در  اما 
همیشه   ۲۰۱۷ سال  در  اندک  بهبود 
برای  است.  داشته  تری  ضعیف  عملکرد 
پتروشیمی بتوانند یک  اینکه شرکت های 
بار دیگر جایگاه واقعی خود را در بازارهای 
سرمایه در سرتاسر جهان به دست بیاورند، 
تا  است  شده  انجام  وسیعی  تحقیقات 
تشخیص دهند که سرمایه گذاران به چه 

چیزهایی اهمیت می دهند.

کـــی از آن   نتایـــج ایـــن تحقیقـــات حا
اســـت که مدیران عامل بایســـتی بـــر روی 
کـــه بـــر  بازدهـــی ســـرمایه گذاری و رشـــد - 
اســـاس نظریه مالی شـــرکت ها و تحقیقات 
انجام شـــده- عوامل بنیادین ایجاد ارزش 

متمرکز شوند. هســـتند، 

 نگاهی به گذشته: عصر طالیی
میـــادی   ۲۰۱۹ تـــا   ۲۰۰۰ ســـالهای  بیـــن   
بـــه  تفاوتـــی  بـــا  پتروشـــیمی با  صنعـــت 
انـــدازه ســـه صـــدم درصـــد در ســـال همه 
بخش هـــای بـــازار را ســـرمایه را پشـــت ســـر 
گذاشـــت ) نمودار ۱(. ســـه عامل می توانند 

ایـــن موفقیـــت را توضیـــح دهنـــد:
بـــرای  تقاضـــا  انبـــوه  رشـــد   .۱

بازارهـــای  پتروشـــیمی در  محصـــوالت 
نوظهـــور به خصـــوص چیـــن که هـــم برای 
شرکت های پتروشـــیمی داخلی و هم برای 
بـــود. مهـــم  بســـیار  جهانـــی  بازیگـــران 

توجـــه  قابـــل  بهبـــود  دوم  عامـــل   .۲
شـــرکت های  در  ســـرمایه گذاری  بازدهـــی 
پتروشـــیمی تولیدکننده مـــواد شـــیمیایی 
تخصصی بین ســـالهای ۲۰۰۰ تـــا ۲۰۱۱ بود، 
که همیـــن امر باعث شـــد کـــه کار منحصر 
آن هـــا  توجـــه  قابـــل  و عملکـــرد  فـــرد  بـــه 
موقعیـــت شـــان را در زنجیـــره ارزش بهبود 

. بخشد
بـــودن  دســـترس  در  نهایتـــًا   .3
ک هـــای غیرمتعـــارف بـــا هزینه هـــای  خورا
پاییـــن بـــه خصـــوص گاز شـــیل در ایاالت 

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره151||بهمنماه1400

27



متحده آمریکا باعث شـــد که حاشیه سود 
بـــه صـــورت قابـــل توجهی بین ســـال های 

۲۰۰۹ تـــا ۲۰۱۴ افزایـــش یابـــد.
در همـــان دوره زمانـــی ارزش صنعـــت 
پتروشـــیمی که بـــا ضـــرب ارزش شـــرکت در 
درآمد قبـــل از بهـــره، مالیات و اســـتهاک 
بـــه دســـت می آیـــد، بـــا ســـرعت باالتـــر از 
ارزشـــگذاری کل بـــازار افزایش یافـــت. این 
اختـــاف از از تقریبـــًا ۱۰ درصـــد در ابتدای 
هـــزاره به نزدیـــک تصاویر در انتهای ســـال 

۲۰۱۹ رســـید. امـــا با وجـــود ایـــن روندهای 
در  صنعـــت  جایـــگاه  بلندمـــدت  مثبـــت 
بازارهـــای ســـرمایه رو بـــه افول گذاشـــت: از 
ســـال ۲۰۱5 تـــا ســـال ۲۰۱۹ بـــه میـــزان ۲.5 
صـــدم درصد در ســـال از بقیه بازارها عقب 

ماند.
کـــدام یـــک   بازارهـــای ســـرمایه بـــرای 
شـــرکت های  عملکـــردی  جنبه هـــای  از 
پتروشـــیمی ارزش بیشـــتری قائل اســـت؟
 بـــه منظـــور فهـــم این بـــد اقبالـــی اما 

عوامـــل ایجـــاد ارزش را تجزیـــه و تحلیـــل 
کردیـــم تا بتوانیـــم در تشـــخیص دهیم که 
گـــذاران چه عواملـــی برایشـــان از  ســـرمایه 
همـــه مهمتـــر اســـت. مـــا در ایـــن تحقیق 
از رویکـــرد آمـــاری بـــرای تجزیـــه و تحلیـــل 
شـــرکت   ۴5۰ از  بیـــش  مالـــی  داده هـــای 
پتروشـــیمی در سرتاســـر جهـــان در طـــول 
بیســـت سال گذشـــته اســـتفاده کرده ایم.
پیش بینـــی  شـــرکتها  مالـــی  نظریـــه   
می کنـــد که نـــرخ باالتـــر بازدهی ســـرمایه و 

نمودار ۱- صنعت پتروشیمی شاخص جهانی را در بلند مدت در پشت سر گذاشت، اتفاقی که در پنج سال گذشته تکرار نشد

Capital IQ :منبع
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نـــرخ رشـــد باالتـــر می تواند باعـــث افزایش 
صنعـــت  باشـــد.  ســـهامداران  بازدهـــی 
مســـتثنا  قاعـــده  ایـــن  از  پتروشـــیمی نیز 
نیســـت. آنچـــه کـــه ممکـــن اســـت باعـــث 
تعجـــب بســـیاری از ناظران باشـــد عواملی 
اســـت که چندان مهـــم جلـــوه نمی کنند. 
بعـــد از محاســـبه اختافـــات موجـــود 
بـــه این نرخ بازدهی ســـرمایه و رشـــد ما به 
این نتیجه رسیدیم که بسیاری از عواملی 
کـــه نـــوع آن بـــه عنـــوان عوامل مهـــم برای 
ســـرمایه گذاران در نظـــر گرفتـــه می شـــوند 
- ماننـــد پروفایـــل محصوالت شـــیمیایی 
در مقابل پروفایل محصوالت شـــیمیایی 
تخصصی و مناطـــق جغرافیایی فعالیت- 
ســـهامداران  ســـود  بـــر  چندانـــی  تاثیـــر 

نداشـــته اند. 
بنابراین شرکت های پتروشیمی پیش 
رو بایـــد بـــر روی ایـــن موضـــوع تمرکز کنند 
کـــه چگونـــه ایـــن عوامـــل بـــر روی بازدهی 
ســـرمایه و روش تاثیـــر می گذارند، نه اینکه 
ایـــن عوامـــل را به عنوان عوامـــل نهایی در 
نظـــر بگیرند. همانطـــور که نظریـــه ارزیابی 
پیش بینـــی می کند نـــرخ بازدهی ســـرمایه 
و رشـــد بیشـــترین تأثیـــر را بـــر روی ســـود 
ســـهامداران شـــرکت های پتروشیمی دارد.
صنعـــت  ناظـــران  از  بســـیاری   
پتروشـــیمی می دانند کـــه رونـــد صعـــودی 
نـــرخ بازدهـــی ســـرمایه نقـــش بســـیار  در 
مهمـــی را در عملکـــرد مثبـــت این صنعت 
در بـــازار ســـرمایه در ابتـــدای قـــرن جـــاری 
چنـــد  رگرســـیون  مـــدل  اســـت.  داشـــته 
متغیـــره برای نـــرخ بازدهی ســـرمایه و نرخ 
ســـود ســـهامداران نشـــان می دهـــد که در 

طـــول دوره زمانـــی مـــورد مطالعه شـــرکتی 
که بـــه انـــدازه یک صـــدم درصـــد مزیت در 
نـــرخ بازدهی ســـرمایه نســـبت به شـــرکت 
دیگر داشـــته اســـت و عملکرد آن در بقیه 
زمینه هـــا یکســـان بـــوده اســـت توانســـته 
ســـهامداران  ســـود  در  مزیـــت  همیـــن  از 

برخـــوردار شـــود.
ایـــن اثـــر را در طول ســـال تـــا زمانی که 
ایـــن اختافات وجـــود دارد باقی می ماند: 
شـــرکتی که به اندازه یک صدم درصد نرخ 
بازدهی ســـرمایه باالتری دارد در مقایسه با 
شـــرکت های دیگر نرخ سود سهامدارانش 

یک صدم درصد باالتر اســـت. 
گرچـــه ممکـــن اســـت ایـــن اختـــاف  ا

بســـیار اندک بـــه نظر بیایـــد اما بـــه لحاظ 
ریاضـــی مفهـــوم این اختـــاف این اســـت 
کـــه شـــرکت اول می توانـــد در طـــول یـــک 
بـــه طـــور متوســـط ۲۰ درصـــد رود  دهـــه 
و باالتـــری را بـــه ســـهامداران خـــود ارائـــه 
دهـــد. مدل مشـــابهی نشـــان می دهد که 
شـــرکت پتروشـــیمی یک صدم درصد نرخ 
رشـــد باالتری داشـــته اســـت در مقایسه با 
ســـایر شـــرکت های پتروشـــیمی نرخ ســـود 
ســـهامدارانش ۰/۲ درصد باالتر بوده است 
) نمـــودار ۲(. باز هم شـــرکتی که نرخ رشـــد 
باالتـــری دارد می توانـــد اختـــاف در نـــرخ 
ســـود ســـرمایه گـــذاران را به ازای هر ســـال 

دهد. افزایـــش 

نمودار ۲- کل بازدهی ساالنه سهامداران در نتیجه نرخ بازدهی یا نرخ رشد باالتر
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صنعت پتروشیمی و تراژدی موادشیمیایی
محیط زیست

 
ً
تقریبا حاضر  حال  در  و  است  یافته  افزایش  شدت  به  گذشته  دهه های  طول  در  شیمیایی  مواد  مصرف  و  تولید   
1۵0.000 مواد شیمیایی به صورت روزمره مورد استفاده قرار می گیرند. امروز بیش از هر زمان دیگری اطالعات در مورد 
آیا داده های درست به  که  مواد شیمیایی وجود دارد اما هنوز هم نااطمینانی های بسیاری در مورد این وجود دارد 

گرفته اند. کافی مورد ارزیابی قرار  دست ما می رسد و یا اینکه آیا ریسک ها به اندازه 

مواد  محدودیت  و  نظارت  ارزیابی،  ثبت،  مقررات  و  قوانین 
را تحت  مواد شیمیایی  و مصرف  تولید   )REACH( شیمیایی 
سامت  روی  بر  را  آنها  بالقوه  تاثیرات  و  می دهد  قرار  پوشش 
از  بسیاری  قانون  این  ارزیابی می کند.  زیست  و محیط  انسان 
مواد شیمیایی تولید شده در اروپا را ملزم می کند تا ثبت شوند. 
از  استفاده  بسیاری  قانون  این  اساس  بر  همچنین 
موارد  از  برخی  در  می شود.  کنترل  پرخطر  شیمیایی  مواد 
این  در  که  شود  ممنوع  یا  محدود  می توانند  شیمیایی  مواد 
جایگزین های  هستند  پتروشیمی موظف  شرکت های  صورت 

مطمئن تری را معرفی کنند. 
و  کارها  و  کسب  خانه ها،  ساختن  در  که  شیمیایی  مواد 
وارد  آسانی  به  می توانند  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  صنعت 

طریق  از  آب  این  مهمی از  بخش  گرچه  ا شوند.  آب  محیط 
جوی ها و آب راه ها وارد محیط آبی میشوند.

در  گذشته  در  استفاده  دلیل  به  مواد شیمیایی  از  برخی   
فعالیت های  مثال،  برای  می شوند.  منتشر  زیست  محیط 
که مقادیر قابل توجهی از  گذشته باعث شده است  معدنی در 

انواع فلزات از زیر زمین به آب های سطح زمین نفوذ کند.
 همه مواد شیمیایی به صورت بالقوه برای سامت انسان 
کافی از آنها وارد بدن انسان شود.  که میزان  گر  مضر هستند ا
بسیار  تجهیزات  آشامیدنی  آب  بودن  سالم  از  اطمینان  برای 
گرانقیمتي مورد نیاز است تا مواد شیمیایی آب را حذف کند.

 مواد شیمیایی موجود در محیط آبی می تواند برای زندگی 
که این محیط زیست  حیوانات دریایی و زندگی حیات وحش 
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صنعت پتروشیمی و تراژدی موادشیمیایی
از آنها حمایت می کند مضر باشد. وجود 
حتی مقادیر بسیار کم از مواد شیمیایی 
تاثیر  را تحت  می تواند سامت حیوانات 
می تواند  مثال  عنوان  به  دهد،  قرار 
سیستم عصبی و تولید مثل آنها را تحت 
از مواد شیمیایی  قرار دهد. برخی  تأثیر 
زندگی  روی  بر  فوری  بسیار  تاثیر 
زیرا مقدار سم  دارند  دریایی  موجودات 

موجود در آنها بسیار زیاد است.
آلودگی  تاثیر  میزان  حاضر  حال  در   
کننده  آلوده  منابع  از  آب ها  ناخالص 
این  است.  شده  زیاد  بسیار  مختلف 
در  حیوانات  کل  که  معناست  بدان 
گرچه  ا کنند.  مي  زندگي  آلوده  آب های 
این  ما  اصلی  چالش  حاضر  حال  در 
که بفهمیم آیا سطوح بسیار پایین  است 
زیست  محیط  در  که  شیمیایی  مواد  از 

بیشتری  تاثیرات  می توانند  دارند  وجود 
بعدی  که نسل های  به طوری  بگذارند، 

را نیز تحت تاثیر قرار دهند.
مواد  انتشار  از  جلوگیری  منظور  به   
و  قوانین  زیست  محیط  در  شیمیایی 
برای  سختگیرانه  بسیار  استانداردهای 
مواد شیمیایی در نظر گرفته شده است. 
به  است  جدی  بسیار  چالش  یک  این 
که بسیاری از مواد شیمیایی  دلیل این 
غیر قابل شناسایی هستند و انتشار آنها 
از منبع اجتناب ناپذیر است و در محیط 

زیست بسیار مقاوم و پایدار هستند.

 استانداردهای کیفیت محیط 
زیست

زیست  محیط  کیفیت  استانداردهای 
موجود  فشار  میزان  و  کیفیت   )EQSs(

می کند.  گیری  اندازه  را  آبی  محیط  در 
حوضه های  مدیریت  برنامه های 
می دهد  نشان   ۲۰۲۱ سال  ای  رودخانه 
کیفیت آب  که استانداردهای مربوط به 

تا چه اندازه رعایت شده است.

وضعیت شیمیایی آب: مواد 
دارای اولویت و مواد خطرناک 

دارای اولویت
در  موجود  شیمیایی  مواد  مدیریت 
محیط آبی بر روی مواد شیمیایی تمرکز 
می کند که بیشترین میزان ریسک را برای 
دارد.  وحش  حیات  و  انسان  سامت 
کیفیت  استانداردهای  از  کار  این  برای 
مواد  این  ارزیابی  برای  زیست  محیط 
که به صورت  شمیایی استفاده می شود 
می گیرند.  قرار  تجدیدنظر  مورد  مرتب 
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برای  را  شیمیایی  مواد  از  گروه  دو  ما 
ارزیابی وضعیت مواد شیمیایی آب های 

سطحی در نظر می گیریم:
- مواد دارای اولویت: میزان انتشار این 
کاهش  مرتب  صورت  به  بایستی  مواد 
پیدا کند تا بتواند استانداردهای کیفیت 
محیط های  همه  در  را  زیست  محیط 
در  آبی  محیط  یک  کند.  برآورده  آبی 
مواد  مناسب  وضعیت  به  شرایطی 
که بتواند تمرکز مواد  شیمیایی می رسد 
در سطوحی  را  اولویت  دارای  شیمیایی 
توسط  شده  تعیین  آستانه  از  کمتر 
زیست  محیط  کیفیت  استانداردهای 

نگهدارد.
دارای  ک  خطرنا شیمیایی  مواد   -
شیمیایی  مواد  مجموعه  اولویت: 
دارای اولویت بایستی به شدت از لحاظ 
سامتی مورد ارزیابی قرار گیرند. در مورد 
همچنانی  مواد شیمیایی  از  دسته  این 
محیط  کیفیت  استانداردهای  باید  که 
در  و  شود  رعایت  آنها  مورد  در  زیست 
که  باید به یک مرحله ای برسیم  نهایت 
به  شیمیایی  ترکیبات  از  مواد  این  همه 

صورت کامل حذف می شوند.

وضعیت مواد شیمیایی آب: 
الینده های خاص آ

گروه بندی فوق یک   در بریتانیا عاوه بر 
مورد  نیز  آب  آالینده های  از  دیگر  گروه 
عنوان  تحت  که  می گیرند  قرار  ارزیابی 
آالینده های خاص از آنها یاد می شود. 

موادی هستند  مواد شیمیایی  این 
زیاد  بسیار  مقادیر  در  به طور خاص  که 
می شوند.  یافت  بریتانیا  آب های  در 

در  بریتانیا  آب  کیفیت  استانداردهای 
تطابق با دستورالعمل فنی اتحادیه اروپا 
دقیق  ارزش های  است.  شده  تنظیم 
در  آب  کیفیت  برای  که  استانداردهایی 
توسط  واقع  در  شده اند  تعریف  بریتانیا 
گروه مشاوره فنی بریتانیا نیز مورد تایید 

قرار گرفته اند.

شکست استانداردهای 
کیفیت محیط زیست

و  آب  مورد  در  نظارتی  برنامه های 
شور  آب های  و  آب  در  زنده  موجودات 
به کشورها اجازه می دهد تا میزان تطابق 
زیست  محیط  کیفیت  استانداردهای 
از سال ۲۰۱6  ارزیابی قرار دهند.  را مورد 
آب های  از  نمونه  تقریبًا ۱۲ هزار  کنون  تا
سطحی در بیش از ۱۰۰۰ نقطه نمونه گیری 
و بیش از ۱۰۰ نمونه از موجودات دریایی 
جمع  گیری  نمونه  مکان   ۱۰۰ تقریبًا  از 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  و  شده  آوری 

گرفته اند. 
بدست  نمونه های  از  بسیاری  در 
دارای  شیمیایی  مواد  تنها  نه  آمده 
مقادیر  بلکه  شدن  کشف  و  اولویت 
ک  خطرنا شیمیایی  مواد  از  معتنابهی 
کثر نمونه ها مشاهده  دارای اولویت در ا
مواد  این  از  استفاده  چه  گر  ا شد. 
شده  ممنوع  پیش  سال ها  شیمیایی 
در  شیمیایی  مواد  این  هنوز  اما  است 

آب های بریتانیا مشاهده می شوند.

چالش های نوظهور
ک  خطرنا شیمیایی  مواد  از  بسیاری   

سال ها پیش از وضع مقررات سختگیرانه 
استفاده شده اند. مواد شیمیایی جدید 
ما  روزمره  زندگی  به  و  تولید  روز  هر  نیز 
تحلیلی  تکنیک های  می شوند.  اضافه 
هستند،  پیشرفت  حال  در  سرعت  به 
که  می دهند  اجازه  ما  به  که  نحوی  به 
کم مواد شیمیایی را  کمترین میزان از ترا

اندازه گیری کنیم. 
زندگی  در  شیمیایی  مواد  وجود 
و  ما  کار  محل  در  ما  خانه  در  ما  روزمره 
تا  آن زندگی می کنیم  که در  در محیطی 
حدی اجتناب ناپذیر است. برخی از این 

مواد شیمیایی هیچ ریسکی ندارند. ا
بلند  اثرات  گیری  اندازه  چه  گر 
کار  بسیار  شیمیایی  مواد  این  مدت 
نمی توانیم  هیچگاه  اما  است  سختی 
شیمیایی  مواد  مخرب  تاثیرات  همه 
این  ماجرا  غم انگیز  نکته  بفهمیم،  را 
اثرات مخرب  گر بتوانیم  ا که حتی  است 
انسان  بر سامت  را  این مواد شیمیایی 
که این مواد  دریابیم این اثرات با اثراتی 
زیست  محیط  و  وحش  حیات  روی  بر 

دارند بسیار متفاوت خواهد بود.
که بتوانیم از   یکی از راه ها این است 
که مبتنی  سیستم هایی استفاده بکنیم 
این  به  و  هستند  مصنوعی  هوش  بر 
ترتیب بتوانیم میزان آالینده های ورودی 
کنیم. به این  کنترل  به محیط زیست را 
بین  شبکه های  بتوانیم  باید  منظور 
و  این موضوع شناسایی  برای  را  المللی 
فعال کنیم. به این ترتیب می توانیم همه 
آلودگی  زمینه  در  نوظهور  چالش های 
سریعتر  و  شناسایی  را  زیست  محیط 

اقدام کنیم
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بخش خصوصی

شـــرکت  یـــک  اینترنشـــنال  یـــارا  شـــرکت 
شـــیمیایی نروژی اســـت. بزرگترین حوزه 
کـــود نیتـــروژن اســـت  تجـــاری آن تولیـــد 
ک،  بـــا ایـــن حـــال تولیـــد نیتـــرات، آمونیا
اوره و ســـایر مـــواد شـــیمیایی مبتنـــی بر 

نیتـــروژن را نیـــز در بـــر می گیـــرد.
ایـــن شـــرکت در ســـال ۱۹۰5 بـــا نـــام 
تولیدکننـــده  اولیـــن   -  Norsk Hydro
کودهـــای معدنـــی نیتـــروژن در جهـــان - 

تأســـیس شـــد و در ۲5 مـــارس ۲۰۰۴ بـــا 
 Yara(( .نام یارا اینترنشـــنال ای. اس. ای
یـــارا  شـــد.  ادغـــام   International ASA
در بـــورس اوراق بهـــادار اســـلو فهرســـت 
شـــده اســـت و دفتر مرکـــزی آن در اســـلو 
کارمند،  است. این شـــرکت حدود ۱3۰۰۰ 
قـــاره،  شـــش  در  تولیـــد  ســـایت های 
فعالیت در بیش از 5۰ کشـــور و فروش به 
کشـــور دارد. دولت نروژ بیش  حدود ۱5۰ 

از یک ســـوم ســـهام یارا را در اختیار دارد 
و بزرگتریـــن ســـهامدار آن اســـت.

یـــک  تحـــت  یـــارا   ،۲۰۲۰ ژوئـــن  از 
ســـاختار ســـازمانی منطقـــه ای فعالیـــت 
چهـــار  شـــامل  یـــارا  عملیـــات  می کنـــد. 
واحـــد - ســـه واحـــد منطقـــه ای و یـــک 
کارخانه هـــای تولیـــد  واحـــد متمرکـــز بـــر 
جهانـــی و تعالـــی عملیاتـــی اســـت. عاوه 
بـــر این، یارا یـــک فعالیـــت جهانی جدید 

شرکت یارا اینترنشنال
معرفی هلدینگ ها پتروشیمی دنیا: 
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کشـــاورزی. راه حل هـــای   - اســـت  کـــرده  ایجـــاد 

راه حل های کشاورزی یارا
راه حل های کشـــاورزی یـــک وظیفه جهانی بـــرای ایجاد تحول 
در تجـــارت اصلـــی تغذیه محصوالت یـــارا، توســـعه راه حل های 
، تجارت دیجیتال،  موجـــود و جدید از جمله محصوالت ممتـــاز
همـــکاری زنجیـــره ارزش غذایـــی و راه حل های خنثـــی از آب و 

دارد.  هوا 

واحدهای منطقه ای یارا
یـــارا اروپـــا، یارا آمریکا و یارا آفریقا و آســـیا همگی در یک مجموعه 
کار می کنند که شـــامل تولید، زنجیـــره تامین و  کامـــًا یکپارچـــه 
عملیـــات تجاری اســـت. آنهـــا عاوه بـــر تجاری ســـازی و فروش 
پیشـــنهادات جدیـــد تحت هدایـــت برنامه اصلـــی راه حل های 

کشـــاورزی، راه حل هـــای یـــارا را تولید و ارائـــه می دهند.

گیاهان جهانی یارا و تعالی عملیاتی
 Global Plants( واحـــد گیاهـــان جهانی یـــارا و تعالـــی عملیاتـــی
تولیـــد  کارخانه هـــای  بزرگتریـــن   )& Operational Excellence
( و اسلوایســـکال )هلنـــد( اداره می کند  یارا را در پورشـــگرن )نروژ
و باعـــث بهبـــود عملیـــات و توســـعه شایســـتگی در واحدهـــای 

تولیـــدی یارا می شـــود. 

حقایق کلیدی یارا در سال ۲0۲0
 Norsk Hydro(( در ســـال ۱۹۰5 بـــا نـــام نورســـک هیـــدرو •

شد. تاســـیس 
• در ســـال ۲۰۰۴ به عنـــوان Yara International ASA جدا 

شد.
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• رئیس و مدیر عامل: Svein Tore Holsether، از ســـپتامبر 
۲۰۱5

• دفتر مرکزی آن در اسلو، نروژ است.
• پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسلو

• حدود ۱۷۰۰۰ کارمند
• عملیات در بیش از 6۰ کشور

ارقام کلیدی یارا در سال ۲0۲0
• درآمد: ۱۱/6 میلیارد دالر

• سود ناخالص قبل از بهره و مالیات: ۲/۲ میلیارد دالر
• کل تولید: 3۸/۱ میلیون تن

• تحویل کود: ۲۹/۰ میلیون تن
• تحویل محصوالت صنعتی: ۷/۱ میلیون تن

ک: ۲/۰ میلیون تن • تجارت آمونیا

نوآوری در یارا
یـــارا از نزدیک بـــا کشـــاورزان و مشـــتریان صنعتی بـــرای ارائه راه 
حل هـــای نوآورانـــه کار می کند. هدف یارا کشـــف راه های جدید 
و بدیـــع برای رســـیدگی بـــه برخـــی از چالش های بـــزرگ جهانی 
زمان ماســـت، و نوآوری در قلب آن چیزی اســـت که یارا اســـت. 
هیـــچ کس بـــه تنهایی نمی توانـــد بزرگترین مشـــکالت دنیا را 

کند! حل 
یارا یـــک رویکرد ســـاختاریافته برای نوآوری مبتنـــی بر همکاری 
امـــکان می دهـــد  یـــارا  بـــه  ایـــن  بـــا طرف هـــای خارجـــی دارد. 
و  مـــدرن  بـــه تهدیـــدات  کـــه  کنـــد  را شناســـایی  فرصت هایـــی 

مشـــکات جهانـــی پاســـخ می دهنـــد.
• یـــارا از دانش آمـــوزان، مخترعان جـــوان و ایده های مرحله 
اولیـــه بـــا ارائـــه یـــک پلـــت فـــرم ایده پـــردازی و پـــاداش دادن به 

راه حل هـــای امیدوارکننـــده حمایـــت می کند.
• همـــکاری بـــا شـــرکای خارجـــی و موسســـات تحقیقاتی به 
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یـــارا کمـــک می کند تـــا راه هـــای نوآورانه و پایـــدار را بـــرای انجام 
ماموریـــت و چشـــم انداز خـــود کشـــف کند.

کـــز تحقیـــق و توســـعه یـــارا بـــرای بهبـــود قابلیت های  • مرا
اصلـــی یارا و کشـــف راه حل های جدید و مخرب بـــرای تجارت و 

جامعـــه تـــاش می کنند.

به روز رسانی نوآوری های یارا
یارا با شرکای داخلی و خارجی برای معرفی راه حل های نوآورانه 
کار می کند.  در صنعت خود و ارائه ماموریت و چشم انداز خود 

در اینجا برخی از تحوالت اخیر آمده است.
یارا و انجی فناوری هیدروژن سبز را در تولید کود آزمایش می کنند
از  و  کند  تغذیه  را  که مسئوالنه جهان  است  این  یارا  ماموریت 
کند. برای دستیابی به این هدف، نوآوری راه  سیاره محافظت 
انرژی  انتقال  در  پیشرو  انجی  است.  کلیدی  پایدار  حل های 
است و هدف آن تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در هیدروژن 
فناوری  آزمایش  برای  انجی  و  یارا  کنون  ا است.  تجدیدپذیر 

هیدروژن سبز در تولید کود به یکدیگر پیوسته اند.
کشاورزی  آینده  یارا و آی بی ام با یکدیگر متحد می شوند تا 

را متحول کنند

کشاورزی  راه حل های  آی بی ام به طور مشترک  یارا و  خدمات 
از  استفاده  با  که  کرد  خواهند  تجاری  و  نوآوری  را  دیجیتالی 
جهانی  تولید  افزایش  به  شرکت،  دو  این  مکمل  قابلیت های 
با  کشاورزی،  زمینه  یارا در  کمک می کند: دانش بی رقیب  غذا 
پلتفرم های  و  تجربه،  قرن  و یک  کشاورز   ۸۰۰ از  بیش  حمایت 
مصنوعی  هوش  در  تخصص  و  خدمات  آی بی ام.،  دیجیتال 

)AI( و تجزیه و تحلیل داده ها.
پلتفرم مشترک کشاورزی دیجیتال جهانی، هوش مصنوعی، 
کردن  باز  برای  را  میدانی  درون  داده های  و  ماشینی  یادگیری 
بینش های جدید برای کشاورزان به کار خواهد گرفت. این پلتفرم 
به  آرزوی دستیابی  و  دیجیتالی پوشش جهانی خواهد داشت 
۱۰۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی - که معادل دو برابر اسپانیا یا 
نزدیک به ۷ درصد از کل زمین های قابل کشت در سراسر جهان 

است* از جمله میلیون ها مزرعه کوچک است.
با افزایش تقاضا برای غذا همراه با جمعیت جهان، پلت فرم 
کشاورزی  بازده  افزایش  در  کلیدی  نقشی  دیجیتال  کشاورزی 
یارا،  کشاورزی  کرد. دانش  ایفا خواهد  پایدار  به روشی  جهانی 
، و سابقه اثبات شده در بهبود  کشاورز محور نوآوری دیجیتال 

کشاورزی در سراسر جهان.
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به عنوان اولین گام، یارا و آی بی ام تیم های نوآوری مشترکی 
 ، کز دیجیتال در اروپا، سنگاپور که در مرا کرد  را ایجاد خواهند 
کرد. این تیم ها برای  ایاالت متحده و برزیل همکاری خواهند 
و  بصری  تحلیل  و  تجزیه  مانند  جدید،  قابلیت های  توسعه 
تکنیک های یادگیری ماشینی برای بینش محصول، از نزدیک 

با محققان IBM همکاری خواهند کرد.
کود با  کربن برای تولید  یارا و نل برای تولید هیدروژن بدون 

یکدیگر همکاری می کنند
این پروژه مبتنی بر توسعه فناوری جدید الکترولیز آب توسط 
کارخانه موجود یارا در پروشگرن، نروژ آزمایش  که در  Nel است 
خواهد شد. هدف تولید هیدروژن از منابع تجدیدپذیر است 
که یا در تولید کود  ک موجود یارا وارد شود،  کارخانه آمونیا تا به 
ک سبز استفاده می شود.  استفاده می شود یا به عنوان آمونیا
، نوآوری نروژ و Enova از  این پروژه توسط شورای تحقیقات نروژ
طریق برنامه PILOT-E حمایت می شود، یک طرح بودجه با 

هدف تسریع توسعه و اجرای فناوری انرژی سبز است.
کند و  که مسئوالنه جهان را تغذیه  ماموریت یارا این است 
از سیاره محافظت کند. ما در حال حاضر حدود نیمی از انتشار 
مستقیم گازهای گلخانه ای خود را در چند دهه گذشته حذف 

کار می کنیم.  کربن  کرده ایم و تا سال ۲۰5۰ به سمت بی طرفی 
تولید کود با هیدروژن بدون کربن گام بسیار مهمی به سوی این 

هدف خواهد بود.
که  افتادند  فکر  این  به  یارا  کارشناسان  تیمی از  ابتدا،  در 
و  باد  آب، خورشید،  هوا،  از  استفاده  با  تنها  می توانند  چگونه 
، انرژی موثر  سنگ کود تولید کنند. پاسخ باید یک راه حل پایدار
که راه رو به جلو با  و تجاری قابل دوام باشد. جالب اینجاست 

نگاهی به تاریخ یارا پیدا شد.
کم  که به دلیل هزینه  ، فناوری تقریبًا یک قرنی  الکتروالیزر
انرژی فسیلی غیررقابتی شده بود، دوباره وارد بازی خواهد شد. 
یک الکترولیز هیدروژن را از آب با استفاده از برق تولید می کند و 
Nel در حال توسعه الکترولیزگر نسل بعدی خود است که نمونه 
اولیه آن در پروشگرن آزمایش خواهد شد. ظرفیت الکتروالیزر 5 

مگاوات است.
 BU که  است  ای  پروژه  مجموعه  از  بخشی  قرارداد  این 
کار می کند. هدف  آن  روی  انجی  پروژه  کنار  در   Decarbonize
بازار  یارا شکل دهنده  که  که اطمینان حاصل شود  این است 

ک سبز و تولید کود کم کربن خواهد بود. آمونیا
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صنایع تکمیلی

 در نیمه اول سال ۲0۲1 به دلیل افزایش تقاضا و تولید اندک 
پلی استایرن در سه ماهه چهارم سال ۲0۲0، عرضه پلی 
کمبود مواجه شد. اما عواملی  استایرن در بازار جهانی با 

افزایش  و  پاندمی کرونا  تاثیر  به  نسبت  اطمینانی  نا  مانند 
هم  زیستی  محیط  نگرانی های  و  آسیا  در  تولید  ظرفیت 

فشارهای مضاعفی را به این بازارها وارد کرد.
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 افزایش تولید کاالهای مصرفی باعث افزایش 
رشد تقاضا برای پلی استایرن در آسیا شد

پیدا  بهبود   ۲۰۲۰ سال  دوم  نیمه  در  آسیا  استایرن  پلی  بازار   
که دلیل اصلی آن بهبود تقاضا در بازارهای مصرفی نهایی  کرد 

چین بود. پویایی های عرضه و تقاضا در چین بسیار قابل توجه 
خواهد بود تا بدین ترتیب جهت بازار را در سال ۲۰۲۱ با افزایش 
کاالهای مصرفی  ظرفیت تولید و همچنین افزایش تقاضا برای 

تعیین کند.

تاثیر پاندمی کووید- تاثیر پاندمی کووید- ۱۹۱۹ بر  بر 
بازار جهانی پلی استایرن بازار جهانی پلی استایرن 

در نیمه اول سال در نیمه اول سال ۲۰۲۱۲۰۲۱
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 مصرف کنندگان نهایی پلی استایرن 
می رسد  نظر  به  که  جایی  چین،  در 
زیادی  بسیار  حد  تا  کووید-۱۹  شرایط 
تحت کنترل درآمده است، تقاضای خود 
دیگر  مناطق  از  در  استایرن  پلی  برای  را 
بخش  در  مخصوصًا  داده اند  افزایش 
تولید یخچال، که انتظار می رود با همین 

روند ادامه یابد.
قیمت های  افزایش  این  بر  عاوه   
استایرن  بوتادین-  نیتریل-  کریلو  آ
برای  تقاضا  افزایش  باعث  نیز   )ABS(
نقدی  قیمت  است.  شده  پلی استایرن 
در حدود   HIPS قیمت  به  ABS نسبت 
این  که  بود  چون  هر  ازای  به  دالر   6۰۰
خیلی باالتر از دامنه بین ۲5۰ تا 3۰۰ دالر 
 ۲۰۲۰ سال  اول  نیمه  در  تن  هر  ازای  به 

است. 
همچنان  قیمت  اختاف  این  گر  ا
انتظار  بازار  فعاالن  باشد  داشته  ادامه 
خریدارانی  خریداران  تعداد  که  دارند 

پیدا  استایرن  پلی  خرید  به  تمایل  که 
می کنند تا بدین ترتیب صرفه جویی کنند 
افزایش خواهد یافت که همین امر نیز به 

کمبود عرضه منجر خواهد شد.
بستگی  تقاضا  بیشتر  افزایش  البته 
به بهبود اقتصاد جهانی هم در بازارهای 
داخلی و هم در بازارهای صادراتی دارد، 
که با توجه به نا اطمینانی های بسیار زیاد 
در پاندمی کرونا و مخصوصًا شروع سویه 
نظر  به  واقعی  چندان  امیکرون  جدید 

نمی رسد.
پلی  کنندگان  تولید  عملیاتی  نرخ   
در  بود  خواهد  باال  بسیار  نیز  استایرن 
اندکی  با  نیز  آنها  سود  حاشیه  که  حالی 
افزایش مواجه شده است، این در حالی 
فوریه  ماه  تا  تنها  کمبود عرضه  که  است 
ماه  در  که  این  دلیل  به  کرد  پیدا  ادامه 
فوریه ظرفیت جدید تولید کارخانه دینکا 
در  تن  هزار   ۲۰۰ حدود  که  سنگاپور  در 
سال بسته به مرحله بهره برداری رسید.

کل  می رود  انتظار  که  حالی  در   
حدود  به   ۲۰۲۱ سال  در  تولید  ظرفیت 
یک میلیون تن در سال برسد، این رقم 
اس  شرکت  تنی  هزار   3۰۰ تولید  ظرفیت 
کارخانه چه جیانگ ییسو  کمیکالز و  پی 
در  نیز  را  در سال  تن  هزار   ۴۰۰ میزان  به 
استایرن  پلی  عرضه  میزان  می گیرد،  بر 
تأثیر قرار  را به شدت تحت  آسیا  بازار  در 

دهد.

رشد اقتصادی آمریکا تحت 
تاثیر کووید-۱۹

در  قیمت ها  افزایش  و  عرضه  کاهش   
که  است  شده  باعث  باالدستی  صنایع 
آمریکا  متحده  ایاالت  استایرن  پلی  بازار 
سال  کند.  شروع  قدرت  با  را   ۲۰۲۱ سال 
کاهش  ۲۰۲۰ با افزایش تقاضای فصلی و 
عرضه پلی استایرن به دلیل بسته شدن 
یکی از خطوط تولید در سه ماهه چهارم 

به پایان رسید. 

نمودار ۱- افزایش قیمت پلی استایرن در آسیا باعث شد که میزان عرضه در ایاالت متحده آمریکا و اروپا کاهش یابد

S&P Global Platts :منبع
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صورت  که  حمایت هایی  وجود  با 
موانع  که  می رسد  نظر  به  می گیرد 
اقتصادی در  افزایش رشد  برای  بسیاری 
ترین  مهم  که  داشت  وجود   ۲۰۲۱ سال 
بهبود  مورد  در  موجود  نااطمینانی  آنها 
این  شیوع  بود.  کووید-۱۹  وضعیت 
رشد  بر  توجهی  قابل  تاثیرات  ویروس 
داشته  آمریکا  متحده  ایاالت  اقتصادی 
به  استایرن  پلی  بازار  که  عاملی  است، 
بازار  به  زیرا  است،  وابسته  آن  به  شدت 

مصرفی بسیار نزدیک است.
بازار  مثبت  نکته های  از  یکی  اما   
که  بود  این  آمریکا  متحده  ایاالت  در 
تولیدکنندگان با یک کاهش هزینه در سه 
که این به  ماهه اول سال مواجه شدند 
دلیل توازن بازارهای استایرن و بنزن بود. 
منابع بازار پیش بینی می کنند که عاوه بر 
توسعه این بازارها افزایش ظرفیت تولید 
گذاشت  خواهد  تاثیر  قیمت  بر  آسیا  در 
که هزینه های تولید  و باعث خواهد شد 

بیشتر کاهش یابد.
بر اساس  پاندمی کرونا  از شروع   قبل 
پلی  تقاضای  سطوح  بازار  گزارش های 
استایرن و به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، 
این به دلیل انتظار رشد بازار به اندازه ۱.5 
که  گرچه انتظار می رفت  تا ۲ درصد بود. ا
کاهش ارزه مرتبط با توقف تولید در یکی از 
خطوط تولید ایاالت متحده و تاثیر اندکی 

بر این بازار داشته باشد.

باره  این  در  بازار  فعاالن  از  یکی   
توقف  دلیل  به  تولید  کاهش  می گوید: 
بازار  فقط  احتمااًل  تولید  از خطوط  یکی 
در  که  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  نقدی 
دارد.  اندکی  بسیار  فعالیت  حاضر  حال 
زیاد  خیلی  احتمال  به  این  بر  عاوه 
از  استایرن دنباله روی  پلی  قیمت گذاری 
حرکتهای بازارهای باالدستی با موجی از 

تقاضاهای فصلی را ادامه خواهد داد.
آینـــده  بـــه  نگاهـــی  بخواهیـــم  گـــر  ا  
اقتصـــاد  و  بازیافـــت  باشـــیم  داشـــته 
در  مهمـــی را  بســـیار  نقـــش  ای  چرخـــه 
تحلیـــل بنیـــادی بـــازار پلی اســـتایرن ایفا 
کـــرد. یـــک فشـــار قـــوی توســـط  خواهـــد 
تولیدکننـــدگان در ایاالت متحده آمریکا و 
اروپـــا به حرکت به ســـمت افزایـــش تولید 
مـــواد بازیافت هـــای منجـــر خواهد شـــد.

تولید کنندگان اروپایی به 
افزایش رویکرد های بازیافتی 

پلی استایرن تمایل نشان 
می دهند

 شرایط بازار پلی استایرن در اروپا در نیمه 
شرایط  شبیه  کمابیش   ۲۰۲۱ سال  اول 

این بازار در پایان سال ۲۰۲۰ بود.
 تقاضا برای کاالهای سفید و تحویل 
در طول سال  توجه  قرار  به طور  آناین 
۲۰۲۰ افزایش یافت و این در واقع جبران 

کاهش  برای  موجود  مافات  از  بخشی 
که  بود  اصل  استایرن  پلی  برای  تقاضا 
افزایش  دلیل  به  گذشته  سال های  در 
به  بازیافتی  پاستیک های  به  تمایل 

وجود آمده بود.
همچنـــان  بازیافتـــی  حل هـــای  راه   
بخش هـــای  مهمتریـــن  از  یکـــی 
اســـتایرن  پلـــی  بـــازار  در  ســـرمایه گذاری 
گاهـــی عموم  اروپـــا خواهنـــد بـــود زیـــرا آ
مردم نســـبت به مســـائل محیط زیستی 
افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت و همچنیـــن 
یکبـــار  پاســـتیک های  از  اســـتفاده 
کار به شـــدت  مصـــرف در اتحادیـــه اروپا 
کاهـــش یافتـــه که یکـــی از عوامـــل اصلی 
تقاضا بـــرای پلی اســـتایرن خالـــص بود.
 ۲۰۲۰ سال  اواخر  در  عرضه  کاهش   
کند  که قیمت ها افزایش پیدا  باعث شد 
ضمن اینکه تقاضا در آسیا در سه ماهه 
افزایش  باعث  نیز   ۲۰۲۰ سال  چهارم 
شد.  توجهی  قابل  طور  به  قیمت ها 
گونه  این  استایرن  پلی  بازار  خریداران 
استدالل می کنند که کمبود پلی استایرن 
نخواهد  ادامه  بلندمدت  برای  بازار  در 

داشت.
کنندگان پلی استایرن   یکی از تولید 
استایرن  کلی  صادرات  که  می گوید  اروپا 
اروپایی  از اهداف مهم فروشندگان  یکی 
کاهش  باعث  امر  همین  که  بود  خواهد 

عرضه در بازار داخلی خواهد شد.
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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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ی های بین المللی  ی های بین المللی استراتژ استراتژ
پیش کنشگرایانه در پیش کنشگرایانه در 
شرکت های کوچک و شرکت های کوچک و 
متوسط )متوسط )SMESME(خوشه ای(خوشه ای

قسمت چهارم 

گزینه هـــای هزینـــه اســـتراتژی های رقابتـــی  در ادامـــه ارزیابـــی 
بیـــن المللـــی بـــرای SMEs می خوانیـــم: 

اســـتراتژی های  براســـاس  قضیه هـــا  توســـعه   .۵.۳
هزینه ارزیابـــی 

گزینه هـــای هزینه اســـتراتژی شـــرکت های خوشـــه ای  ارزیابـــی 
بیـــن المللـــی رقابتی فوق، شناســـائی یـــک جایگزیـــن را ممکن 
کـــرد کـــه هـــم امـــکان پذیـــری بـــاال بـــرای خوشـــه SMEs و هـــم 
اثربخشـــی در پرداختـــن بـــه دو هـــدف اســـتراتژیک نســـبت به 

گزینه هـــای دیگـــر تجزیـــه و تحلیـــل شـــده را ایجـــاد کرد 

رقابتـــی  المللـــی  بیـــن  اســـتراتژی  گزینه هـــای  در   .1 قضیـــه 
شـــرکت های خوشـــه ای، بـــرون ســـپاری فراســـاحل بـــا توابـــع 
 SMEs یک قابلیت نســـبتا باال از اتخاذ ، ارزش افـــزوده پایین تر

و اثربخشـــی در دســـتیابی بـــه اهـــداف اســـتراتژیک آنهـــا دارد. 
کرد: این اثربخشی را می توان به شرح زیر توصیف 

قضیه 1a. توابع ارزش افزوده پایین تر برونســـپاری فراســـاحل، 
را تضمیـــن  حفاظـــت و توســـعه مهارت هـــای هســـته خوشـــه 

می کنـــد.
قضیه 1b. توابع ارزش افزوده پایین تر برونســـپاری فراســـاحل، 
بـــه  دسترســـی  طریـــق  از  عمدتـــا  کـــردن،  قفـــل  از  جلوگیـــری 

کـــم هزینـــه را پشـــتیبانی می کنـــد. ورودی هـــای ملمـــوس 
)HF(، امکان ســـنجی باال بـــرای SMEs؛ )MF(، امکان ســـنجی 
متوســـط بـــرای SMEs؛ )LF(، امـــکان ســـنجی پاییـــن تـــر برای 
SMEs.)+(، هـــدف تحقـــق یافتـــه، )-(، هـــدف تحقـــق نیافته؛ 

)-.+(، تـــا حدی تحقـــق یافته
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قضیه ۱c. توابع ارزش افزوده پایین تر برون ســـپاری فراســـاحل 
در دســـتیابی بـــه دانـــش جدیـــد، اثربخشـــی کمتـــری دارد. بـــا 
ایـــن حـــال، یـــک ســـطح محصـــول یـــا پیچیدگـــی فرآینـــد باالتر 
و توانایـــی باالتـــر شـــرکای خارجـــی، احتمـــال تحقق ایـــن را نیز 

می دهد.  افزایـــش 
قضیه هـــای باال بـــر اســـاس ارزیابی انجام شـــده در نـــکات 5.۱ 
و 5.۲ و بـــر اســـاس ارزیابـــی نســـبی و ترکیبـــی دو معیـــار عمده 
در مـــورد امـــکان ســـنجی و اثربخشـــی اســـت. ارزیابی نســـبی و 
کـــه ما بـــر گزینه های اســـتراتژیک  ترکیبـــی بـــه این معنی اســـت 
گانـــه تمرکـــز نمی کنیم  مطلـــوب بـــرای هـــر معیار بـــه طـــور جدا
، به طـــور کامل، اهداف را مـــورد خطاب  )امـــکان ســـنجی باالتر
قـــرار می دهـــد (. در عوض، مـــا راه حلی را انتخـــاب می کنیم که 
در هـــر دو معیار نســـبتا بـــاال، رتبه بندی شـــده اســـت )ارزیابی 
ترکیبـــی( در مقایســـه بـــا گزینه هـــای دیگـــر ) ارزیابی نســـبی(. با 

وجـــود امـــکان پذیـــری باال، صـــادرات، هـــر دو معیار را بـــرآورده 
کـــه ایـــن از قفـــل شـــدن، محافظـــت نمی کنـــد.  نمی کنـــد چـــرا 
، توابـــع ارزش افـــزوده پاییـــن تـــر برون ســـپاری  از ســـوی دیگـــر
فراســـاحل به طور کامل اهداف اســـتراتژیک را برآورده نمی کند 

کمتـــر امکان پذیر اســـت. امـــا این نســـبتا بـــرای SME ها، 

6. ارزیابی گزینه های تمایز استراتژی های 
رقابتی بین المللی 

گزینه هـــای تمایز برای  ۶.1 ارزیابـــی امـــکان پذیـــری 
SMEs

گزینه هـــای هزینه، اســـتراتژی های  بـــه عنـــوان جایگزین بـــرای 
، محصـــول / خدمـــات و برتـــري تکنولوژي را هـــدف قرار  تمایـــز
کـــه فعالیت هـــای طراحـــی  داده اســـت. شـــرکت ها، در حالـــی 
و مهندســـی را در خوشـــه حفـــظ می کننـــد یـــا صـــادرات و یـــا 
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انتقال مجدد توســـط برون ســـپاری فراســـاحل و یا فراســـاحلی 
غیرفعـــال در عرصـــه ارزش افزوده باالتر و توابع دانش فشـــرده، 
گرانکارژیـــت، ۲۰۱3( )جدول  گرانکارژیک و  انتخاب می شـــوند ) 
گزینه هـــای  عنـــوان  بـــه  اســـت  ممکـــن  فـــوق  گزینه هـــای   .)3
واحـــد باشـــند یـــا ترکیبی از آنهـــا را می تـــوان در اســـتراتژی های 

کرد. شـــرکت های خصوصـــی، اتخـــاذ 
گزینـــه صادرات ممکن اســـت بـــر روی نیشـــت های جهانی 
، تمرکز  و یـــا ارتقـــاء به ســـمت صنایع مبتنـــی بر فنـــاوری باالتـــر
کنـــد. تمرکـــز بـــر نیشـــت جهانـــی بـــرای محصـــوالت مـــارک دار 
نیـــاز بـــه مهارت های پیشـــرفته در زمینـــه طراحـــی، بازاریابی و 
مهندســـی دارد ) به عنـــوان مثال، کاالهای مصرفـــی ایتالیایی، 
 ،۲۰۰6 بیگـــرو،  همـــکاران،  و  امیغینـــی   ( تایوانـــی(  یـــا  یونانـــی 
کـــی، ۲۰۱۱(. اســـتراتژی های  گوریریـــری و پیتروبلـــی، ۲۰۰۴؛ لیبرا
و  بـــرای شـــرکت های متوســـط  گزینه هایـــی طبیعـــی  نیشـــت، 

کـــه آنها قادر بـــه تولیـــد محصوالت،  کوچـــک در صورتی اســـت 
فنـــاوری تکنولـــوژی و کیفیـــت برتر باشـــند ) جنکینـــز و تالمن، 
۲۰۱۰(. افزایـــش دامنـــه نیشـــت شـــامل افزایش عملکـــرد تعداد 
زیـــادی از کشـــورها از طریق فـــروش و اثرات یادگیری می باشـــد 
) هیلمرســـون، ۲۰۱۴(. ارتقاء ناشـــی از تولید مبتنـــی بر فناوری 
پاییـــن و تولیـــد در صنایع مبتنـــی بر فناوری بـــاال با محصوالت 
در  تایوانـــی  SME هـــای  از  نمونه هایـــی  می توانـــد  پیچیـــده 
صنعـــت الکترونیک باشـــد که در حـــال حرکـــت از تولید مبتنی 
بـــر هزینه پایین به ســـمت خدمات دانش فشـــرده می باشـــند 
) گریریـــری و پیتروبلـــی، ۲۰۰۴(. نمونه هـــای قابـــل توجـــه دیگر 
کاشـــی های  تولیـــد  از  ایتالیایـــی  SMEs هـــای  انتقـــال  شـــامل 
سرامیکی به مهندســـی و تولید ماشین آالت در امیلیا رومانی، 
و توســـعه از تولید مواد غذایی به بســـته بندی مواد و ماشـــین 
گوســـتینی و همکاران، امیغینی و  آالت در پارما، ایتالیا اســـت )ا
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کا، ۲۰۰6).  همـــکاران، ۲۰۱5؛ ســـامارا و بلوســـی، ۲۰۰6؛ ژا
گرایـــش ســـنتی اســـتراتژی های بیـــن المللـــی به ســـممت   
مزایـــای هزینه در حال حاضر با جســـتجوی منابع برای دانش 
و منابع انســـانی خاق با کیفیت باال، همراه نیســـت ) اسلســـن 
کاالنتاریدیـــز و دانفـــورد، ۲۰۱۱).   ، و حریرچـــی، ۲۰۱5؛ لبریاندیـــز
ایـــن جســـتجو بـــرای دانـــش و اســـتعداد، توزیـــع جغرافیایـــی 
توابـــع دانـــش فشـــرده و ارزش افزوده را شـــبیه ســـازی می کند؛ 
بـــه عنوان مثـــال، تحقیـــق و توســـعه، طراحی محصـــول، تولید 
پیشـــرفته و خدمات ویژه پس از فروش ) کاســـمانو و همکاران، 
۲۰۱۰؛ مازانتـــی و همـــکاران، ۲۰۱۱(. جابجایـــی انتخابـــی در این 
مناطـــق یـــا براســـاس برونســـپاری فراســـاحل و یـــا فرا ســـاحلی 
گـــذاری مســـتقیم خارجـــی،  غیرفعـــال در چارچـــوب ســـرمایه 
صـــورت می گیـــرد ) منگینولـــو، دی پروپیـــس و دریفیلـــد، ۲۰۱۰؛ 
گی های  کســـل و مالمبـــرگ، ۲۰۰۷؛ الم، ۲۰۰۷ (. این نوع از ویژ وا
جابجایـــی، عمدتا در صنایعی با فناوری باال و متوســـط، وجود 
دارد. از آنجـــا کـــه SME ها در این صنایع اغلب اســـتراتژی های 
تخصصی مورد نیاز هســـتند، جســـتجو بـــرای دانش مکمل، به 
ویژه در منطقه تحقیق و توســـعه و طراحـــی محصول، ضرورت 

دارد ) کاســـمانو و همـــکاران، ۲۰۱۰؛ فرنبر و همـــکاران، ۲۰۰۷). 
گـــر چه این امر در بین SMEs، گســـترده نیســـت اما برون  ا
ســـپاری توابع دانش فشرده نشـــان دهنده یک گزینه با امکان 
پذیـــری متوســـط اســـت، بـــه ویـــژه بـــرای شـــرکت های کوچک 
کاســـمارو و  گوســـتینو و همـــکاران، ۲۰۱5؛  و متوســـط خـــاق ) ا
همـــکاران، ۲۰۱۰؛ مازانیت و همـــکاران، ۲۰۱۱؛ مودامبی، ۲۰۰۸). 
که صنعت  نـــوآوران بزرگ) نـــوآوران باال، شـــرکت هایی هســـتند 

روش و تحقیـــق و یک تعداد از طراحی ها و مهندســـی پرســـنل 
کرده انـــد، همچنین،  را باالتـــر از میانگیـــن صنایع خـــود، بیان 
، جدید  کـــرده انـــد کهحداقـــل در بـــازار راه حل هایـــی را تولیـــد 
 ،).)۲۰۱۱ ، هســـتند ) اسلســـن و حریرچی، ۲۰۱5؛ لیبـــارس و مایر
نیـــز بهتر به بهـــره مندی از مزایـــای ارزیابی دانش در مقایســـه 
کوچـــک، مجهـــز هســـتند ) اسلســـن و حریرچـــی،  بـــا نـــوآوران 
افـــزوده  بـــا ارزش  ، ۲۰۱۱(. فعالیت هایـــی  لیبـــارز و مایـــر ۲۰۱5؛ 
باالتـــر ماننـــد تحقیق و توســـعه و طراحـــی در مقایســـه با ادغام 
کنده شـــده اند . آنها همچنین، سفارشـــی شـــده و  عمودی، پرا
ارائه شـــده توســـط افراد یا نهادهای کوچک هســـتند که منبع 
کوچکتر را تســـهیل  گـــذاری فنـــاوری برتـــر از ســـوی خریـــداران 
می بخشـــند ) دلـــرو و لیـــژون، ۲۰۱۲؛ جنکینـــز و تالمـــن، ۲۰۱۰؛ 
 ، مودامبی، ۲۰۰۸؛ مک فرســـون و وانچان، ۲۰۱۰(. از سوی دیگر
همانطـــور که برخی از عناصر فنـــاوری تبدیل به بک ضرورت و 
اســـتاندارد شـــده اند توابع فشـــرده دانش می توانند به ســـمت 
مکان هایـــی مبتنـــی بر هزینه پایین تر بدون آســـیب رســـاندن 
کســـنان، ۲۰۰۷؛  به دانش هســـته ای شـــرکت، حرکت کنند ) سا

مک فرســـون و وانچـــان، ۲۰۱۰). 
یـــک گزینه با امـــکان پذیری کمتـــر برای SME ها، ســـرمایه 
گـــذاری مســـتقیم خارجـــی ایـــن فعالیت های پیشـــرفته اســـت 
چـــرا که ورود به سیســـتم به طور کلی نشـــان دهنده یک روش 
با ریســـک بـــاال و بین المللی شـــدن از طریق یـــک روش مبتنی 
بـــر هزینـــه باال اســـت ) ســـوریا و همـــکاران، ۲۰۱۲(. شـــرکت های 
بـــزرگ، واحد هـــای تحقیـــق و توســـعه و تخصصـــی خـــود را در 
تمـــام خوشـــه های عمـــده مانند ســـیلیکون والی، مونیـــخ، و یا 

صادرات با تمرکز بر گزینه 
موقعیت مناسب جهانی  

صادرات براساس ارتقاء به 
سمت صنایع مبتنی بر فناوری 

تر و محصوالت پیچیده  باال

جابجایی انتخابی توابع 
تر  ارزش افزوده باال

برونسپاری 
فراساحل 

فراساحل 
غیرفعال 

SMEs امکان سنجی برایHFHFMFLF

+--هدف. ۱

+.-++هدف. ۲

گزینه هـــای تمایـــز، امکان پذیر بودن آنها توســـط SME هـــا و اجرای اهداف )۱( بـــرای جلوگیری از قفل کردن و )۲( محافظت و توســـعه مهارت های 
هسته خوشه
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کمبریـــج به منظور حفـــظ تغییرات تکنولوژیکـــی، پیدا می کنند 
) مالســـکی، ۲۰۱۰؛ مودامبی، ۲۰۰۸). 

جـــدول 3، گزینه هـــای تمایـــز بـــرای SMEs و ارزیابی اینکه 
چگونـــه این گزینه ها برای جلوگیـــری از قفل کردن و محافظت 
و توســـعه مهارت هـــای اصلـــی از خوشـــه منبـــع، مـــورد خطاب 

قـــرار می گیرنـــد را ارائه کرده اســـت . 

۶.۲ ارزیابـــی گزینه هـــای تمایـــز در رابطـــه با اهداف 
توســـعه  و  حفاظـــت  و  شـــدن  قفـــل  از  جلوگیـــری 

مهارت هـــای اصلـــی خوشـــه
گزینه هـــای تمایـــز در جـــدول 3 بـــه یـــک انـــدازه در تحقق 
دو هـــدف اســـتراتژیک، موثـــر نیســـتند. تمرکـــز بر نیشـــت های 
جهانـــی و ارتقـــاء بـــه مزایایـــی بـــا مرتبـــه باالتـــر نشـــان دهنده 
گزینه هـــای درونـــی بیـــن المللـــی شـــدن اســـت. آنهـــا تمایل به 
حفـــظ فرآیندهای مهندســـی و طراحی خـــود در منطقه منبع 
دارنـــد و به همین ترتیب آنها دانش پیشـــرفته خوشـــه را حفظ 
می کننـــد. بـــا این حـــال، در بلند مـــدت، تهدید قفل شـــدن در 
کـــه ایـــن فعالیت هـــای پیشـــرفته وجـــود دارد، محدود  زمانـــی 
بـــه منطقـــه می باشـــد و با مشـــارکت خارجـــی، غنی نمی شـــود 
۲۰۱5؛  حریرچـــی،  و  اسلســـن  ۲۰۱۱؛  همـــکاران،  و  امیغینـــی   (

 .(۲۰۱۱ ، کاالنتاردیـــز جنکینـــز و تالمـــن، ۲۰۱۰؛ 
انتخابـــی  جابجایـــی  شـــدن،  قفـــل  از  جلوگیـــری  بـــرای 
گزینـــه  فعالیت هـــای بـــا ارزش افـــزوده بیشـــتر می توانـــد یـــک 
کـــه بتوانـــد منابـــع دانش خارجـــی را اســـتخراج  مکمـــل باشـــد 
کنـــد) الم، ۲۰۰۷؛ لورنتـــزن، ۲۰۰۸؛ مودامبـــی، ۲۰۰۸؛ پاولینـــک، 
کســـنان، ۲۰۰۷(. جابجایـــی انتخابی بـــه حفظ مزیت  ۲۰۱۲؛ سا
رقابتـــی فنـــاوری، کمـــک می کنـــد ) الم، ۲۰۰۷(. در ایـــن راســـتا، 
برخـــی از خوشـــه ها ممکـــن اســـت در عناصـــر مختلـــف روش و 
تحقیـــق، مهندســـی، تولید پیشـــرفته و یا خدمـــات تخصصی و 
دســـتیابی بـــه شـــناخت بیـــن المللـــی در این رابطـــه، تخصص 
 R & D داشـــته باشـــند. مثال هایـــی از ایـــن دســـت، فعالیـــت
، فارمـــا و صنایـــع خـــودرو ســـازی،  افـــزار نـــرم  در الکترونیـــک، 
می باشـــد. درایـــن صنایـــع مبتنـــی بـــر فنـــاوری باال و متوســـط 
- بـــاال، واحـــد تحقیق و توســـعه مرکـــزی، عملیات بیـــن المللی 

کـــه نیـــاز  خـــود را هماهنـــگ می کنـــد و بـــر روی فعالیت هایـــی 
بـــه دانـــش پیشـــرفته تـــر دارنـــد، تمرکـــز می کنـــد. از ایـــن رو، از 
۲۰۰۸؛  لورنتـــزن؛   ( می کننـــد  محافظـــت  اصلـــی،  مهارت هـــای 
پاولینـــک، ۲۰۱۲(. این انتخاب اســـتراتژیک مانع از قفل شـــدن 
و رشـــد خروجی هـــای دانـــش در در مقیـــاس جهانی می شـــود 
گینـــر و جانســـتون، ۲۰۱۰؛ ساســـکنان، ۲۰۰۷(. بـــا این حال،  ) ها
فعالیت هـــای ارزش افـــزوده باالتـــر بـــرون ســـپاری فـــرا ســـاحل 
و یـــا فراســـاحلی غیرفعـــال نیـــز ممکـــن اســـت منجـــر به نشـــت 
 R & اطاعـــات شـــود. ایـــن تهدید، می توانـــد زمانی کـــه عناصر
کمتری  D یـــا خدمات تخصصـــی، پیشـــرفت و اســـتانداردهای 
کاهـــش یابـــد ) پاولینـــک، ۲۰۱3(. بنابرایـــن،  داشـــته باشـــند، 
جابجایـــی انتخابـــی توابـــع دانش فشـــرده حداقل در بخشـــی 
از هـــدف اســـتراتژیک حفاظـــت و دانـــش خوشـــه ای، حفـــظ 

می شـــود. 

ارزیابـــی  اســـاس  بـــر  قضیه هـــا  توســـعه   ۶.۳
تمایـــز اســـتراتژی های 

بـــر اســـاس ارزیابـــی انجـــام شـــده در نـــکات 6.۱ و 6.۲، ترکیب 
اســـتراتژیک صادرات و فعالیت هـــای ارزش افـــزوده باالتر برون 
، موثر در  ســـپاری فراســـاحل برای SMEs نســـبتا امـــکان پذیـــر
تحقـــق اهـــداف اســـتراتژیک اســـت که قبا ذکر شـــد. نخســـت، 
مهارت هـــای خوشـــه اصلی خوشـــه حفـــظ می شـــود. دوم، هر 
چنـــد صادرات بـــه تنهایـــی اجتنـــاب از قفل شـــدن را تضمین 
نمی کنـــد امـــا ایـــن بـــه توســـط بـــرون ســـپاری فراســـاحل توابع 
دانش فشـــرده که بطور مثبت بر تزریق فـــن آوری خارجی تاثیر 
، ما این اســـتدالل را به  می گذارد، پشـــتیبانی می شـــود. در زیـــر
گزاره هـــا، بـــا یکدیگر تلفیـــق می کنیم.  عنـــوان مجموعـــه ای از 
گزینه هـــای تمایز اســـتراتژی رقابتی بیـــن المللی  قضیـــه ۲. در 
شـــرکت های خوشـــه ای، ترکیبـــی از صـــادرات و فعالیت هـــای 
 ،SMEs ارزش افـــزوده بـــرون ســـپاری فراســـاحل، نســـبتا بـــرای
امـــکان پذیر اســـت و برای رســـیدن به اهداف اســـتراتژیک آنها 
موثـــر اســـت. ایـــن اثربخشـــی را می توان به شـــرح زیـــر توصیف 

کرد:
قضیـــه ۲a. صادرات با تمرکـــز بر روی نیشـــت های جهانی و یا 
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، اثربخشـــی را  توســـعه به ســـوی صنایع مبتنی بر فناوری باالتر
در حفاظـــت و توســـعه مهارتهای هســـته خوشـــه ای، تضمین 

 . می کند
قضیـــه ۲b. اجتنـــاب از قفـــل شـــدن بـــه توســـط فعالیت های 
ارزش افزوده برون ســـپاری فراســـاحل، به دســـت آمده اســـت. 
قضیـــه 3c. فعالیت های ارزش افزوده برون ســـپاری فراســـاحل 
خوشـــه،  ای  هســـته  مهارتهـــای  توســـعه  و  حفاظـــت  بـــرای 
کمتـــری دارد. با این حـــال، برون ســـپاری عناصری  اثربخشـــی 
با اســـتانداردهای بیشـــتر ایـــن فعالیت ها، تحقـــق این هدف را 

، پشـــتیبانی می کند.  نیـــز
هزینـــه  گزینه هـــای  ارزیابـــی  مـــورد  در  کـــه  همانطـــور 
کردیـــم، مـــا قضیه هـــا را براســـاس ارزیابـــی نســـبی و  مشـــاهده 

ترکیبـــی امـــکان ســـنجی و اثربخشـــی اســـتراتژی های تمایز گرا، 
توســـعه بخشـــیدیم . تحقق مشـــترک صادرات و برون ســـپاری 
فراســـاحل توابـــع دانش فشـــرده، در مقیاس نســـبتا بـــاال در هر 
دو معیار رتبه بندی شـــده اســـت. برونســـپاری فراساحل توابع 
، دو هدف اســـتراتژیک را بـــرآورده می کند،  ارزش افـــزوده باالتـــر
کمتـــری دارد.  امـــا بـــرای SME هـــا، ایـــن امـــر امـــکان پذیـــری 
صـــادرات بـــا امکان پذیری بـــاال از قفل شـــدن در صورتی که به 
گانه اتخاذ شـــود، جلوگیـــری نخواهد کـــرد. بنابراین،  طـــور جدا
این مســـتلزم داشـــتن انطباق با برونســـپاری فراساحل بعنوان 
که در چارچوب اهداف اســـتراتژیک، دارای  یک راه حل اســـت 
گزینه هـــای دیگـــر نســـبتا امـــکان پذیـــر  اثربخشـــی اســـت و در 

است.
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