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سپاس خدای راست ، تا بار دیگر شاهد همت پر آوازه ایرانیان 
 " دست  پایین  پتروشیمی و  حوزه  در  نمایشگاهی  صنعت  در 
ایران پالست" ، یعنی نمایشگاهی در خور توجه در سطح جهانی 

باشیم .
حضور  با  پالست  ایران  المللی  بین  نمایشگاه  پانزدهمین 
صنایع  کلیدی  نقش  بر  کید  تا با  خارجی  و  ایرانی  صنعتگران 
تبدیلی و پلیمری، فرصت دوباره ای را با هدف ایجاد و توسعه 
بازار محصوالت پلیمری و با توجه به شرایط خاص این دوران 
و در تقارن با روزهای پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی فراهم 
صنایع  رونق  شاهد  قبل  دوره های  همچون  دیگر  بار  تا  آورده 
کشورمان باشیم.  پایین دست و همبستگی و مشارکت صنایع 
تردیدی نیست که برگزاری این نمایشگاه با آخرین توانمندی ها 
و قابلیت های علمی، فنی و بازرگانی صنعت پتروشیمی می تواند 
فرصت اقتصادی متعددی را خلق و فعاالن این صنعت را بیش 

از گذشته با نیاز صنعت پتروشیمی جهان آشنا کند.
سال  پتروشیمی در  صنعت  انقالب  گیری  شکل  بدنبال 
کشورمان  دست  پایین  بخش های  در  سریع  تحوالتی   ،1376
که جهت  که تا امروز به مرحله ای رسیدیم  گونه ای  رخ داد به 
حضور در مجامع بین المللی با کیفیت محصوالت باال و رسیدن 
که می تواند در فرایند رقابت پذیری در سطح بین  آوری  به نو 
باال  را در توسعه صنایع  تر ی  ، نقش پر رنگ  گیرد  المللی قرار 

دست داشته باشیم.
با  رابطه  در  اخیر  سال  چند  محدودیت های  رغم  علی 
کشور  کردند تا نیاز  مسائل بین المللی، صنعتگران عزیز تالش 
االستومر،  از قبیل الستیک، پالستیک،  پلیمری  به محصوالت 
چسب ها، رزین و سایر مواد مورد نیاز صنعت را مرتفع نمایند و 
اینک می توانیم با افتخار شاهد رونق بیشتر، استقالل در تولید و 

شکوفایی بیش از پیش این صنعت گرانبار باشیم.
توسعه صنعت پتروشیمی عالوه بر تامین نیاز داخل با تنوع 
گامی در جهت دوری از صادرات  بخشی به سبد صادرات کشور 

تک محصولی است و با توجه به ظرفیت عظیم کشور در توسعه 
این صنعت، رسیدن به جایگاهی در خور در سطح بین المللی از 

اهداف راهبردی صنعت نفت بشمار می رود.
آن به عنوان یکی   بخش صنایع پتروشیمی و زیرمجموعه 
توان  شیمیایی،  مواد  انواع  داخلی  تولید  بخش  قلمروهای  از 
صنایع  نیاز  مورد  ک  خورا انواع  تولید  با  تا  است  یافته  را  این 
، به  بازار داخل  از تامین  را پس  پایین دست، محصول نهایی 
ای  فزاینده  رشد  بازارهای صادراتی سوق دهد.  سمت وسوی 
پتروشیمی به لحاظ حجم و  پروژه های جدید  اندازی  راه  با  که 
مناسبی  بستر  می شود،  حاصل  صنایع  این  محصوالت  تنوع 
کنندگان  را برای توسعه صنایع پایین دستی به عنوان مصرف 
صنعت  ارزش  زنجیره  کننده  تکمیل  پتروشیمی و  محصوالت 

پتروشیمی فراهم می آورد.
گسترده انجام شده به منظور   تردیدی نیست  با بازاریابی 
و  پتروشیمی، ماشین ساز  و معتبر  اول  تراز  حضور شرکت های 
صنایع تکمیلی پتروشیمی جهان در پانزدهمین نمایشگاه بین 
تا در توسعه فعالیت  ایم  کرده  را  آن  ایران پالست قصد  المللی 
گاز و  بخش خصوصی در حوزه پایین دستی و مرتبط با نفت و 
پتروشیمی و ایجاد تعامل و ارتباط بهتر صنایع باالدستی و پایین 
اشتغال،  و  باالتر  افزوده  ارزش  ایجاد  پتروشیمی ضمن  دستی 
زمینه بهتری را برای رقابت تولیدات داخلی در بازارهای جهانی 
تحقق  جریان  و  نماییم  فراهم  می باشد،  واجبات  اهم  از  که 

اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم.
آستانه سالروز  بتوانیم در  که  اینست  امید من و همکارانم 
دلنشین  اسالمی محفلی صمیمی و  انقالب شکوهمند  پیروزی 
برای صنعت پژوهان و بلند همتان کار و تولید در عرصه صنایع 
نیز  و  بزرگ صنعت  خانواده  همبستگی  نشانه  تا  داریم  آراسته 
مایه خرسندی و پشتوانه ای بس سترگ برای دست اندرکاران ، 
به منظور استمرار این مسیر و سربلندی تمامی تالشگران خدوم 

این عرصه می باشد.
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 مدیر پانزدهمین نمایشگاه ایران پالست گفت: ایران پالست، فرصتی منحصر 
بفرد برای ارائه آخرین توانمندی های روز صنعت پلیمر و پالستیک است :

انجمن ها و تشکل ها؛ بازوی 
مشورتی و اجرایی ایران پالست / 

ایران پالست میزبان 420 شرکت
یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

پانزدهمین نمایشگاه ایران پالست  با رعایت کامل 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی به صورت 
نمایشگاه  این  شد،  خواهد  برگزار  تخصصی  کامال 
فرصتی بزرگ و منحصر به فرد در منطقه خاورمیانه 
که آخرین رویداد ها و توانمندی های به روز  است 
در  را  وابسته  صنایع  و  پالستیک   ، پلیمر صنعت 

معرض نمایش و رقابت می گذارد.
بزرگتریـــن  برگـــزاری  آســـتانه  پتروشـــیمی در  پیـــام 
پتروشـــیمی ایران  صنعـــت  نمایشـــگاهی  رویـــداد 
پانزدهمیـــن  بنـــوی مدیـــر  ایـــوب  بـــا   را  گفتگویـــی 
نمایشـــگاه بین المللـــی ایران پالســـت  انجام داده 

اســـت کـــه متـــن ایـــن گفتگـــو در پـــی می آیـــد:

گی هایی است؟   نمایشگاه امسال دارای چه ویژ
ایران پالســـت فرصتی مناســـب بـــرای همـــکاری میان بخش 
باال دســـت و صنایع پایین دســـتی پتروشیمی است و تقویت 
ایـــن نمایشـــگاه  از دســـتاوردهای  یکـــی  روحیـــه همگرایـــی 
ایجـــاد  فرصـــت  بتوانیـــم  کـــه  اســـت  امیـــد  و  بـــود  خواهـــد 
همکاری هـــای مشـــترک را بـــا هـــدف تکمیـــل زنجیـــره ارزش 

بخشـــیم. تحقق 
امســـال بـــا محدودیت هایـــی در اختصـــاص فضـــا روبه رو 
بودیـــم و ســـرانجام شـــرکت ها در ۲۰ هـــزار متربـــع ســـالن های 
سرپوشـــیده و ۲۵۰۰ متـــر فضـــای بـــاز جانمایـــی شـــدند، امـــا 
را  قـــول  ایـــن  بین المللـــی  سهامی نمایشـــگاه های  شـــرکت 
کـــه در دوره آینده کل ســـالن های نمایشـــگاه در اختیار  داده 

گیرد. قـــرار  ایران پالســـت 

رویـــداد  در  کشـــور   1۵ از  خارجـــی  بـــازرگان   3۰۰ حضـــور 
رویـــداد  ایـــن  بـــارز  نـــکات  از  ایران پالســـت   بین المللـــی 
کارگاه  نمایشـــگاهی اســـت  و برگزاری 16 نشســـت تخصصی و 
آموزشـــی در حوزه صنایع پایین دســـتی پتروشیمی و پلیمری 

در ایـــام نمایشـــگاه پیش بینـــی شـــده اســـت.

آیـــا  نمایشـــگاه مجـــازی ایـــران پالســـت نیـــز برگـــزار   
شـــد؟ خواهـــد 

، انتقـــال تجربیـــات و هـــم افزایـــی متخصصـــان،  تبـــادل نظـــر
صنعتگـــران، تولیدکننـــدگان و تجـــار در چنیـــن رویدادهایی، 
می تواند زمینه مناســـبی را برای رشـــد و توســـعه این صنعت 
فراهـــم کنـــد و دراین راســـتا نمایشـــگاه مجازی ایران پالســـت 
کـــه امکان حضور  بـــرای مشـــارکت کنندگان و بازدیدکنندگانی 
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فیزیکـــی در نمایشـــگاه را ندارنـــد، همزمـــان بـــا نمایشـــگاه از 
1۸ بهمن مـــاه آغـــاز بـــه کار می کنـــد و بـــه مدت یک مـــاه دایر 

خواهـــد بود.
فرصتـــی  ایران پالســـت  بین المللـــی  نمایشـــگاه  پانزدهمیـــن 
بـــرای معرفی محصوالت بـــا ارزش افزوده باال به مشـــتریانی از 

دنیاست. سراســـر 
از  خارجـــی  مشـــارکت کنندگان  کنـــار  در  ایرانـــی  غرفه گـــذار 
کشـــورهای چیـــن، تایـــوان و ایتالیـــا در ۹ ســـالن اختصاصی و 
در چهـــار گـــروه کاالیی مـــواد اولیه، ماشـــین آالت، محصوالت 
و  توانمندی هـــا  ارائـــه  بـــه  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  و 
دســـتاوردهای نوآورانـــه و فناورانـــه خـــود خواهنـــد پرداخت .
گفتنی اســـت که پانزدهمین نمایشـــگاه ایران پالست 1۸ تا ۲1 
بهمن ماه در محـــل دائمی نمایشـــگاه های بین المللی تهران 

بود خواهد  برپا 

انجمن هـــا و تشـــکل ها؛ بـــازوی مشـــورتی و اجرایـــی   
ایـــران پالســـت هســـتند دیـــدگاه شـــما دربـــاره نقـــش 

بخـــض خصوصـــی در برگـــزاری ایـــن رویـــداد چیســـت؟
بـــدون تردیـــد برگـــزاری ایـــن رویداد بـــزرگ در عرصـــه صنعت 
و  انجمن هـــا  و مشـــارکت  بـــا همـــکاری  پالســـتیک  و  پلیمـــر 
تشـــکل های تخصصی امکان پذیر اســـت و همواره تشکل ها 
و انجمن ها بازوی مشـــورتی و اجرایی پانزدهمین نمایشـــگاه 

ایران پالســـت هســـتند.
کـــه یکـــی از بارزتریـــن  از ســـوی دیگـــر بایـــد در نظـــر داشـــت 
پالســـت  ایـــران  نمایشـــگاه  دوره  پانزدهمیـــن  ویژگی هـــای 
همـــکاری دوســـویه میان شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی، 

تشکل هاســـت. و  انجمن هـــا 
کـــه از در ماه های اخیر  ایـــن نکته را نیـــز باید در نظر داشـــت 
و در جلســـه های مشـــترک، نماینـــدگان انجمن هـــای ملـــی 
، انجمـــن پلی اورتـــان، انجمـــن تولیدکنندگان  صنایـــع پلیمـــر
مســـتربچ و کامپانـــد و انجمـــن صنفـــی کارفرمایی ســـازندگان 
ماشـــین آالت از دغدغه هـــای خـــود بـــرای برگزاری ایـــن دوره 
کردنـــد و ما نیز  از نمایشـــگاه در بخش هـــای مختلـــف اعـــالم 
بـــا تمام توان تـــالش کردیم که شـــرکت کنندگان بـــا اطمینان 
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خاطر در نمایشـــگاهحضور داشـــته باشـــند.

کـــدام    از  خارجـــی  هیئت هـــای  و  کننـــدگان  بازدیـــد 
کشـــورهای همســـایه در نمایشـــگاه حضـــور خواهنـــد 

؟ فت یا
کـــه ظرفیت هـــا و توانمندی هـــای ایـــران در  امیـــدوار اســـت 
قلمـــرو تولیـــد و صـــادرات محصـــوالت پلیمـــری و پالســـتیک 
از یـــک ســـو و نیـــاز ایـــن صنایع بـــه بهره منـــدی از فـــن آوری 
و نوآوری هـــای دانـــش روز از ســـوی دیگـــر، منجـــر به کســـب 
کننـــدگان همچـــون   دســـتاوردهای ارزشـــمند بـــرای شـــرکت 

چهـــارده دوره قبلی در نمایشـــگاه بین المللی ایران پالســـت  
شود.

در پانزدهمین نمایشـــگاه ایران پالست امســـال نیز همچون 
روال ادوار گذشـــته، افـــزون بـــر دعوت از هیئت هـــای تجاری 
مؤثر از کشـــورهای جهان، برای نخستین بار بازدیدکنندگانی 
از بعضـــی از  کشـــورها نظیر آمریـــکای جنوبی و اوراســـیا برای 
حضور در نمایشـــگاه ایران پالســـت به تهـــران خواهند آمد.

 همچنین تجار و بازرگانان کشـــورهای همســـایه نیز حضوری 
موثر در نمایشـــگاه خواهند داشت.
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جایگاه موفق پتروشیمی آپادانا و 
اهمیت آموزش زبان انگلیسی

گزارش - شیوا کرمی . کارشناس ارشد رشته صنایع پتروشیمی 

زبـان  آمـوزش  از  هـدف 
در  کارکنـان  بـه  انگلیسـی 

نا ا د پا شـیمی آ و پتر
این مســـاله از ســـه منظـــر قابل بررســـی 
و تامل اســـت؛ شرکت پتروشـــیمی آپادانا 
در حـــال حاضـــر بـــا هـــدف راه انـــدازی 
طـــرح تولیـــد متانـــول بـــه عنـــوان پـــروژه 
راه  و  ســـاخت  بـــرای  و  اســـت  مشـــغول 
بـــه دانـــش فنـــی،  ایـــن طـــرح   انـــدازی 
خریـــد  گاهـــا  و  الیسنســـور  بـــا  ارتبـــاط 
تجهیـــزات از خـــارج کشـــور نیـــاز اســـت. 

بدیـــن ســـبب کارکنـــان بـــرای فهـــم بهتر 
کـــرات و عقد  مفاهیـــم فنـــی ، انجـــام مذا
قراردادهـــا ، حضـــور موثر در جلســـات با 
فروشـــندگان خارجـــی نیاز به تســـلط به 

زبـــان انگلیســـی دارنـــد.  
در  آپادانـــا  شـــرکت  همچنیـــن 
شـــرکت  یـــک  نزدیـــک  آینـــده ای 
تولیدکننـــده اســـت، پـــس برای اســـتمرار 
تولیـــد نیاز به تجهیـــزات و قطعات یدکی 
دارد.  کاتالیســـت  و  شـــیمیایی  مـــواد   ،
ایـــن تجهیـــزات معمـــوال از شـــرکت های 
خارجـــی و توســـط واحد خریـــد خارجی 

کارکنـــان  بنابرایـــن  می گـــردد  خریـــداری 
کـــرات و عقـــد قـــرارداد  بـــرای انجـــام مذا
جهـــت تهیه و خریـــد اقـــالم الزم، نیاز به 

تســـلط بـــه زبـــان انگلیســـی دارنـــد.
نـــوع  خصـــوص  در  بعـــدی  رویکـــرد 
پتروشـــیمی آپادانا است. شرکت  فعالیت 
گراســـت  آپادانـــا یـــک شـــرکت صـــادرات 
و تمـــام بازارهـــای هـــدف ایـــن شـــرکت، 
کـــره،  مذا هســـتند.  خارجـــی  بازارهـــای 
بازاریابی و عقد قرارداد و ارتباط مســـتمر 
با شـــرکای تجاری و مشـــتریان خارجی و 
نیـــز خدمـــات قابـــل ارائـــه به مشـــتریان 

در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشور و به منظور دستیابی به بازارهای جهانی و 
کسب سهم مناسبی از بازار متانول، شرکت پتروشیمی آپادانا 

خلیج فارس در سال 1390 با هدف راه اندازی طرح تولید 
1.650.000 تن متانول با خلوص %99.99 در سال تاسیس 

شده است. 
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همگی نیازمند تســـلط به زبان انگلیســـی است. پس دستیابی 
به یـــک جایگاه موفـــق در این بازارهـــا دانش زبان انگلیســـی را 
در تمـــام ســـطوح شـــرکت بـــه ویـــژه واحـــد بازرگانـــی می طلبد.

در  سازمانی  زبان  آموزش  مهم  گروه های 
پتروشیمی آپادانا

موسســـه باران در آموزش زبان انگلیســـی به پتروشـــیمی آپادانا 
کـــه از ســـطح زبانـــی متفاوتـــی  گـــروه مهـــم مواجـــه بـــود  بـــا دو 
که به  گـــروه اول؛ مدیـــران مجموعـــه بودنـــد  برخـــوردار بودنـــد 
متفـــاوت  آموزشـــی  و   واســـطه ی مسئولیت هایشـــان شـــرایط 

نســـبت بـــه گـــروه دوم را طلـــب می کردنـــد. گـــروه دوم؛ کارکنان 
مالـــی  بازرگانـــی،  همچـــون  مختلـــف  بخش هـــای  در  شـــاغل 
،اداری و ... بودنـــد کـــه بـــا توجـــه به ســـطح، نیاز و گروه شـــغلی 

در کالس هـــای مختلـــف قـــرار می گیرنـــد.

مهم ترین وجه تمایز موسسه باران
زبـــان انگلیســـی یـــک زبـــان بین المللـــی اســـت و بـــه مـــا کمک 
می کنـــد که به صـــورت روزانـــه از آخرین اطالعـــات در خصوص 
ســـازمان ها مطلع شـــویم. مســـلما هرچقدر که ســـواد، دانش و 
گاهـــی افـــراد در ســـازمان باالتر رود به ســـطح اســـتانداردهای  آ
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بین المللـــی نزدیکتر شـــده و در نهایت این تغییـــرات مثبت به 
کمـــک می کند. تعالـــی فرهنگ ســـازمانی 

ابتـــدای  بـــاران در  از اقدامـــات مهمی کـــه موسســـه  یکـــی 
همکاری با ســـازمان ها انجـــام می دهد شناســـایی فرهنگ آن 
ســـازمان اســـت زیرا توجه به موضوعات دیگر ســـازمانی در کنار 
کار از طریق  ارتقـــاء زبان انگلیســـی بســـیار مهم اســـت که ایـــن 
همفکـــری بـــا مدیرعامـــل و افـــراد تصمیم گیر صـــورت می گیرد.
مهم ترین وجـــه تمایز باران با ســـایر آموزشـــگاه های زبان، 
کـــه مهم ترین  روش تدریـــس نوین و موثر این موسســـه اســـت 
دلیل برای انتخاب باران توســـط پتروشـــیمی آپادانا می باشـــد.

معضل  یک  به عنوان  پاندومی کرونا  شروع 
جهانی

شـــروع پاندومی کرونـــا بـــه عنـــوان یـــک تحـــول جهانـــی باعـــث 
کـــه از قضـــا بـــاران از  تغییـــرات بســـیار در فرآینـــد آمـــوزش شـــد 
قبـــل به عنوان دغدغه آموزشـــی بزرگســـاالن بـــه آن فکر کرده و 

کـــرده بود. دوره هـــای غیرحضـــوری را برپـــا 
بـــه  همچنـــان  پاندومی کرونـــا  دوره ی  آغـــاز  بـــا  بـــاران 
حرکـــت مســـتمر خـــود ادامـــه داد و متوقـــف نشـــد. کالس های 
غیرحضـــوری موسســـه باران با قـــوت پیش رفـــت و کالس های 
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حضـــوری تهران و ســـایت عســـلویه هم به شـــکل کالس آنالین 
بـــه فرآینـــد آمـــوزش ادامـــه داد. همراه بـــودن همیشـــگی باران 

حـــس بســـیار خوبـــی را بـــه شـــما انتقـــال می دهد.

آموزشی  و  همکاری  از  بخش  لذت  نتایجی 
متفاوت

خوشـــبختانه بـــه علـــت روش تدریس مـــدرن، اســـاتید مجرب 

کارکنـــان و مدیـــران بـــا  و فضـــای خـــوب و دوســـتانه کالس هـــا 
رده هـــای ســـنی مختلف بـــه حضـــور در کالس ها عالقه نشـــان 
دادنـــد کـــه این خود بـــه تنهایی نشـــانگر عملکـــرد صحیح این 

موسســـه می باشـــد.
پـــس از گذشـــت چند مـــاه از کالس ها ، تاثیر آمـــوزش کامال 
هویـــدا گشـــت و زبـــان آمـــوزان رضایـــت خـــود را اینگونـــه اعالم 

کردند:
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ارتباط موثرتر با فروشندگان خارجی
فهم بهتر نقشه ها و مدارک

بهبـــود توانایـــی درک مســـائل و ایجـــاد ارتبـــاط متقابـــل در 
جلســـات

پیشرفت در انجام مکاتبات به زبان انگلیسی

تجربـــه ی آپادانـــا منحصربفـــرد و غیرقابـــل تکـــرار نیســـت. 

کـــه  بـــا هـــر ســـازمان دیگـــر  بـــاران  ایـــن تجربـــه در همـــکاری 
آمـــوزش را بـــه مثابه  ســـرمایه گذاری درک کرده باشـــد تکرارپذیر 
طـــی  در  قـــدم  اولیـــن  شـــک  بـــدون  اســـت.  دســـت یافتنی  و 
همراهانـــه ی این مســـیر جلســـات آنالین و حضوری شـــناخت 
و  آمـــوزش  پشـــتیبانی،  تیم هـــای  اســـت.  نیازســـنجی  و  اولیـــه 

توســـعه ی بـــاران منتظـــر دیـــدار با شـــما هســـتند.
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جهان پتروشیمی

از زمـــان شـــروع پاندمی کوویـــد 19 تولیدکننـــدگان محصـــوالت شـــیمیایی در سرتاســـر دنیا با یکســـری از چالش هـــای جدی و 
: توقف تولیـــد و بســـتن کارخانه هـــا و محدودیت های تولیـــدی، تاخیر  جدیـــد مواجـــه شـــده اند کـــه برخـــی از آنها عبارتنـــد از

. حمـــل و نقـــل و تحویل، کمبـــود مواد اولیـــه و بســـیاری از چالش های جـــدی دیگر
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شـــرکت های پتروشـــیمی خود را بـــا بســـیاری از ایـــن چالش هـــا 
کـــه میـــزان تولیـــد و مخـــارج در  تطبیـــق داده انـــد. بـــه طـــوری 
صنعـــت پتروشـــیمی جهان در طول ســـال ۲۰۲1 افزایـــش یافت، 

امـــا هنوز هـــم نااطمینانی های بســـیاری در ایـــن صنعت وجود 
دارد.

 در این مقاله ســـعی شـــده است که با بررســـی روند گذشته 

چشم اندازچشم انداز
صنعت پتروشیمیصنعت پتروشیمی
یکا در سال 20222022 یکا در سال  آمر  آمر
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 ۲۰۲1 ســـال  پتروشـــیمی در  صنعـــت 
چالش هـــای اصلـــی و مســـائل مهـــم این 
صنعت در ســـال ۲۰۲۲ مـــورد ارزیابی قرار 

گیرد.
 بـــر اســـاس پیش بینی هـــای صورت 
گرفتـــه تولیـــد محصـــوالت شـــیمیایی، به 
جـــز محصـــوالت دارویی، در ســـال ۲۰۲۲ 
کثـــر کشـــورهای دنیا کاهـــش خواهد  در ا
یافـــت؛ امـــا موسســـه آلمانـــی مطالعـــات 
عنـــوان  پتروشـــیمی تحت  صنعـــت 

 Verband der Chemischen Industries
e. V. )VCI(  پیـــش بینی کرده اســـت که 
در ســـال ۲۰۲۲ ایـــاالت متحـــده آمریـــکا و 
در میان همـــه تولیدکنندگان محصوالت 
پتروشـــیمی دنیا باالترین و ســـود تولید را 

به دســـت خواهـــد آورد.
بینـــی  پیـــش  موسســـه  همچنیـــن   
می کند که به طـــور کلی تولید محصوالت 
پتروشیمی در سراســـر دنیا در سال ۲۰۲۲ 
بـــه انـــدازه ۲/7 درصد رشـــد خواهد کرد، 

کـــه ایـــن رقـــم در مقایســـه بـــا رقـــم پیش 
بینی شـــده 7 درصد در سال ۲۰۲1 بسیار 
کمتـــر اســـت. همچنین در حالـــی که این 
موسســـه در ســـال ۲۰۲1 پیش بینی کرده 
بـــود که رشـــد تولید چین در ســـال ۲۰۲۲ 
1۰ درصـــد خواهـــد بـــود، بـــا تعدیل پیش 
بینـــی خود آن را به چهار درصد در ســـال 

۲۰۲۲ تقلیل داده اســـت.
کـــه   از ســـوی دیگـــر انتظـــار مـــی رود 
در  شـــیمیایی  محصـــوالت  تولیـــد  رشـــد 
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ایـــاالت متحـــده آمریـــکا نســـبت به ســـال 
گذشـــته ۲ درصـــد افزایـــش یابـــد. ضمـــن 
که هیـــچ یک  کـــه انتظـــار نمـــی رود  ایـــن 
محصـــوالت  عمـــده  کننـــدگان  تولیـــد  از 
شـــیمیایی - شـــامل هند، اتحادیه اروپا، 
کـــره جنوبـــی و ژاپـــن- بـــا افزایـــش رشـــد 
محصـــول در ســـال آینده مواجه باشـــند.
شـــورای  تجـــاری  موسســـه   
شـــیمی آمریکا )ACC( تابســـتان امســـال 
کـــه حجـــم تولید  کـــرده بـــود  پیش بینـــی 

محصـــوالت شـــیمیایی در ایاالت متحده 
درصـــد   3.۲ انـــدازه  بـــه   ۲۰۲۲ ســـال  در 
افزایش خواهد یافت که این در مقایســـه 
بـــا رقـــم 1.۴ درصد در ســـال جـــاری کمتر 

اســـت.

مسائل  که  می رود  انتظار 
ادامه  عرضه  زنجیره  به  مربوط 

داشته باشد
کـــه تولید ناخالص داخلی  انتظار می رود 
در همـــه بازارهای صنعتـــی عمده جهان 
و  کنـــد،  پیـــدا  افزایـــش   ۲۰۲۲ ســـال  در 
انجـــام  حـــال  در  بســـیاری  تالش هـــای 
اســـت تا مشـــکالت و موضوعـــات مربوط 
بـــه نیـــروی کار در صنایع حمـــل و نقل و 
کم در بنادر در سراســـر دنیـــا به زودی  ترا
کـــه نمونـــه آن فشـــار جاری  حل شـــود - 
کاخ ســـفید برای حل تنگناهـــای مربوط 
به بنـــدر لس آنجلس و و بنـــدر النگ بیچ 
در کالیفرنیا اســـت- اما مشـــخص نیست 
کـــه ایـــن تالش ها تا چـــه انـــدازه موفقیت 

بود. خواهنـــد  آمیز 
کوین ســـوئیفت، اقتصاددان ارشـــد   
اظهـــار  چنیـــن  جـــاری  مـــاه  در   ACC
نظـــر کرده اســـت کـــه:" انتظـــار ما بـــر این 
که به رغـــم ریســـک های متعدد و  اســـت 
نااطمینانی هـــای موجود در بـــازار و روند 
یابـــد.  پتروشـــیمی ادامه  بهبـــود صنایـــع 
برخی از ایـــن ریســـک ها و نااطمینانی ها 
عبارتند از: محدودیتهـــای زنجیره عرضه 
بازگشـــایی  دلیـــل  بـــه  تقاضـــا  افزایـــش  و 
مجـــدد اقتصاد هـــا، تنش هـــای تجـــاری، 
امنیـــت  هوایـــی،  و  آب  رویدادهـــای 

تـــورم،  مشـــابه،  شـــکل های  و  ســـایبری 
نوســـانات مالی و بدهی های بخش های 

دولتـــی و خصوصـــی.
 )IMF( صنـــدوق بیـــن المللـــی پـــول 
در آخریـــن نســـخه از گزارش چشـــم انداز 
اقتصـــاد جهانـــی پیش بینی خـــوب برای 
رشـــد اقتصـــاد جهانـــی را بـــه انـــدازه یک 
دهم از صـــدم درصد کاهش داده اســـت 
و دلیـــل آن را فشـــارهای زنجیـــره عرضـــه، 
ک نگرانی های  افزایـــش تـــورم و ســـایر نـــا

کرده اســـت. موجـــود در بـــازار اعالم 
و  رئیـــس   ، لیـــدر آنجـــل  آی  هـــوارد   
مدیر عامل موسســـه داد جز در نشستی 
ســـال  کتبـــر  ا  ۲1 در  ســـرمایه گذاران  بـــا 
۲۰۲1 گفـــت: »در حالی که شـــیوع ســـویه 
دلتـــای ویـــروس کرونـــا بازگشـــایی مجدد 
اقتصاد هـــا در سرتاســـر دنیـــا را بـــا تاخیـــر 
کـــرد، هنوز هـــم میـــزان تقاضای  مواجـــه 
پاســـخ داده نشـــده و قابـــل توجهـــی در 
بازارهـــای سراســـر جهـــان وجـــود دارد به 
مصرفـــی  و  صنعتـــی  بازارهـــای  در  ویـــژه 
نهایی دنیا. بســـیاری از صنایع همچنان 
تحویـــل  در  طوالنـــی  تاخیرهـــای  بـــا 
ســـفارش ها مواجه هســـتند که با کاهش 
ســـطح موجودی انبار ها نیز همراه شـــده 
اســـت و دلیـــل آن این اســـت کـــه زنجیره 
پاســـخگوی  اســـت  نتوانســـته  عرضـــه 

باشـــد.« تقاضا  افزایـــش 
کـــه ایـــن اختـــالالت  انتظـــار مـــی رود 
کنـــد و ایـــن  زنجیـــره ارزش ادامـــه پیـــدا 
امـــر بـــه نوبـــه خـــود باعـــث می شـــود کـــه 
زنجیـــره  سراســـر  در  انبارهـــا  موجـــودی 
ارزش نتوانـــد بـــه ایـــن راحتـــی بـــه روال 

ســـابق خـــود برگـــردد.
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احتمااًل  آمریکایی  کشاورزان 
شیمیایی  مواد  کمبود  با 
مواجه  کشاورزی  مخصوص 

خواهند شد
کـــه در مـــاه  گزارشـــی  دانشـــگاه پـــردو در 
کرده  کتبـــر ســـال ۲۰۲1 میالدی منتشـــر  ا
بـــود به کشـــاورزان آمریکایی هشـــدار داد 
کمبودهای  که ممکن اســـت اختالالت و 
موجـــود مـــواد اولیـــه در زنجیـــره عرضـــه 
کشـــاورزی  کمبـــود مـــواد شـــیمیایی  بـــه 
گلوفوزینیت در ســـال  گالیفوزیت و  مانند 

کشـــاورزی ۲۰۲۲ منجر شـــود.
گری،   مدیر مرکز تجاری   آلن دابلیو . 
کشاورزی  محصوالت  و  غذا  مطالعات 
گفت:  سخنرانی  یک  در  پردو  دانشگاه 
بنادر  کم  ترا و   1۹ کووید  ویروس  »سیل، 
صادرات  و  تولید  که  است  شده  باعث 
برای  چین  در  شیمیایی  محصوالت 
ماهها با اختالالت متعددی مواجه شود 
محصوالت  عرضه  کمبود  آن  نتیجه  که 

تولیدی شیمیایی خواهد بود.«

 مخارج ســـرمایه ای در صنعت 

متحـــده  پتروشـــیمی ایاالت 
آمریکا اندکـــی افزایش خواهد 

فت یا
گـــزارش موقعیـــت و چشـــم   بـــر اســـاس 
انـــداز صنعـــت پتروشـــیمی که در اواســـط 
ســـال ۲۰۲1 توســـط ACC منتشـــر شـــد، 
مخـــارج  کـــه  اســـت  شـــده  پیش بینـــی 
ســـرمایه ای در صنعت پتروشیمی ایاالت 
متحـــده آمریکا در ســـال ۲۰۲۲ بـــه اندازه 
3۰ میلیـــارد دالر آمریـــکا افزایـــش یابد، که 
ایـــن بـــه معنـــای افزایـــش 11/6 درصدی 

ایـــن مخارج اســـت.
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 عالوه بر مخارج سرمایه گذاری جدید 
بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری که در 
سال ۲۰۲1 یا زودتر از آن آغاز شده اند نیز 
خواهند  برداری  بهره  به   ۲۰۲۲ سال  در 
پتروشیمی 6  جدید  مجتمع  رسید.  
میلیارد دالری شرکت شعر در پنسیلوانیا 
آغاز  را  خود  کار   ۲۰۲۲ سال  در  که  نیز 
گذاری مشترک  کرد. یک سرمایه  خواهد 
کسون موبیل و سابیک نیز  بین شرکت ا
یک  اندازی  راه  برای  گذاری  سرمایه  که 
کر  کرا و  شیمیایی  مواد  جدید  کارخانه 
بخار در تگزاس است نیز در همین سال 

به بهره برداری خواهد رسید.

صنعـــت  کار  نیـــروی  وضعیـــت 
قبـــل  ســـطوح  پتروشـــیمی به 
 ۱۹ کوویـــد  بیمـــاری  شـــروع  از 

رســـید نخواهـــد 
سرتاسر  در   -1 کووید  شروع  زمان  از 
را  جهانی  اقتصاد   ۲۰۲۰ سال  از  که  دنیا 
صنعت  داد  قرار  تاثیر  تحت  شدت  به 
پتروشیمی آمریکا در حدود 1۴ هزار و ۸۰۰ 
گزارش  اساس  بر  داد.  دست  از  را  شغل 
شیمیایی  شورای  توسط  شده  منتشر 

آمریکا تخمین زده شده است که در سال 
جدید  کار  نیروی  هزار   6 حدود   ۲۰۲۲
پتروشیمی ایاالت  شرکت های  از  واردش 
موسسه  این  شوند،  آمریکا  متحده 
روند  این  که  است  کرده  پیش بینی 

صعودی همچنان ادامه داشته باشد.
شورای  سال  میانه  گزارش  در   
چشم انداز  مورد  در  شیمی آمریکا 
بر  که  است  پتروشیمی آمده  صنعت 
صنعت  کار  نیروی  تخمین ها  اساس 
پتروشیمی این کشور به میزان 1.3 درصد 

در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت.
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مقاالت

کرات ویـــن در دور آخـــر و اظهار  بـــا توجه بـــه برآورد مثبـــت مذا
کـــره در مـــورد رســـیدن به یـــک نتیجه  امیـــدواری طرفیـــن مذا
مشـــخص، انتظـــار می رود که ســـال 1۴۰1 ســـال متفاوتـــی برای 
اقتصـــاد ایـــران باشـــد. زیـــرا بـــر هیچ کس پوشـــیده نیســـت که 
بهبـــود شـــرایط اقتصـــادی جز بـــا رفـــع تحریم هـــا امـــکان پذیر 

. نیست
از ســـوی دیگر آرامش ناشـــی از کنترل شـــیوع ویروس کرونا 
کسیناســـیون گســـترده در سراســـر کشـــور  کســـن و وا به دلیل وا
کـــه محدودیت های ناشـــی از ایـــن بیماری  باعث خواهد شـــد 

بـــه مرور کاهش یافته و آثار ســـوء اقتصادی آن نیـــز التیام یابد.
بـــرای تحلیـــل منصفانه شـــرایط نبایـــد این نکته مهـــم را از 
نظـــر دور داشـــت که آنچـــه در طـــول چندین ســـال در اقتصاد 
ایـــران رفتـــه را نمی توان یک شـــبه درمان کـــرد. بنابراین انتظار 
گذاری های  کنار تحلیل درســـت شـــرایط و سیاست  معقول در 
مناســـب می تواند شـــرایط را برای بهبود اقتصادی در بازه های 
کوتاه مدت، میـــان مدت و بلندمـــدت تضمین نماید. زمانـــی 
 ایـــن بـــدان مفهـــوم نیســـت کـــه در کوتـــاه مـــدت می توان 
کنـــد و معجـــزه  کـــه شـــرایط بـــه یکبـــاره تغییـــر  انتظـــار داشـــت 

صنعـــت پتروشـــیمی ایران بـــه عنـــوان یکـــی از بازوهـــای 
اصلـــی رشـــد اقتصـــادی کشـــور و یکـــی از منابـــع اصلـــی 
درآمـــد ارزی همـــواره مورد توجـــه تحلیلگـــران اقتصادی 
بـــوده اســـت، امـــا متاســـفانه رکـــود اقتصـــادی ناشـــی از 

تحریم هـــای ظالمانـــه و همچنیـــن شـــیوع ویـــروس کرونا 
باعـــث شـــد که ایـــن صنعـــت نتوانـــد آنچنـــان کـــه باید و 

شـــاید در مســـیر رشـــد و توســـعه خـــود گام بـــردارد.
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چالش های ده گانه 
پیش روی صنعت 

پتروشیمی ایران
در سال ۱40۱

گاه تمام مشـــکالت و معایب اقتصاد  اقتصـــادی رخ دهد و به نا
ایـــران حل شـــود، اما مهـــم تر این اســـت که عـــدم برنامه ریزی 
آثـــار  کوتـــاه مـــدت می توانـــد  گـــذاری مناســـب در  و سیاســـت 

میان مـــدت و بلندمـــدت را نیـــز تحـــت تاثیـــر قـــرار دهد.
  ایـــن برنامـــه ریزی و سیاســـت گذاری هم در ســـطح کالن 
و هم در ســـطح خرد از اهمیت بســـیار زیادی برخوردار اســـت. 
یعنـــی عـــالوه بـــر اینکـــه مـــا در ســـطح کالن بایـــد هدفگـــذاری 
در  اقتصـــادی  ثبـــات  ایجـــاد  بـــرای  سیاســـتگذاری  تورمـــی، 
گذاری های  بازارهـــای مالـــی، حل معضـــل بیـــکاری، سیاســـت 

رفاهـــی در جهـــت افزایش اســـتاندارد زندگی مـــردم، اصالحات 
پولـــی، مالی و ارزی، بازنگری سیاســـت های تجـــاری مخصوصًا 
سیاســـت های صادراتـــی و مهمتـــر از همـــه تســـهیل راه اندازی 
کارهـــای خـــرد و متوســـط را مـــد نظر قـــرار دهیـــم، در  کســـب و 
صنایـــع خرد نیـــز هر یک از صنایـــع می بایســـت برنامه و هدف 
گذاری مناســـبی در کوتاه مدت داشـــته باشـــند تا بدین ترتیب 
بتواننـــد موفقیت خـــود را در میان مـــدت و بلندمدت تضمین 

یند. نما
 صنعت پتروشـــیمی نیز به عنوان یکی از صنایع پیشـــرو در 
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ارزآوری از ایـــن قاعده مســـتثنا نیســـت. 
گذاری  که بســـیار اســـت  اما پیـــش از آن 
بـــرای بهبـــود شـــرایط  گـــذاری  و هـــدف 
اقتصادی در صنعت پتروشیمی باشـــیم 
از چالش هـــای  مناســـبی  تحلیـــل  بایـــد 
فعلـــی ایـــن صنعـــت داشـــته باشـــیم تـــا 
بتوانیـــم در سیاســـتگذاری ها ضمن رفع 
چالش ها چشـــم انداز آینـــده را به نوعی 
کـــه در مســـیر موفقیت و  ترســـیم بکنیم 
گرفتـــن جایـــگاه پیشـــین ایران  باز پـــس 
در بـــازار جهانی پتروشـــیمی گام برداریم.
در ایـــن میـــان شـــرکت ملـــی صنایع 
ســـازمان  عنـــوان  بـــه  پتروشـــیمی ایران 
صنعـــت  در  گـــذار  سیاســـت  و  رگالتـــور 
در  موثـــری  نقـــش  پتروشـــیمی می تواند 

آینـــده ایـــن صنعـــت داشـــته باشـــد.
ایـــن  در  جهـــت  همیـــن  بـــه   
بـــا  کـــه  آن اســـت  بـــر  یادداشـــت ســـعی 
توجـــه به روند هـــای موجـــود در صنعت 
ایـــن  اصلـــی  پتروشـــیمی چالش های 
گام برداشـــتن در مســـیر  صنعـــت بـــرای 
توســـعه و رشـــد اقتصـــادی را برشـــمریم.
یادداشـــت  ایـــن  در  اصلـــی  فرضیـــه 
کـــرات جاری هســـته  کـــه مذا این اســـت 
برجـــام  رســـیده،  نتیجـــه  بـــه  ایـــران  ای 
احیا گشـــته و تحریم هـــای ظالمانه غرب 
امـــا  ایـــران حـــذف شـــده اســـت.  علیـــه 
گـــر به هـــر دلیلـــی ایـــن فرضیه درســـت  ا
نباشـــد تحلیل پیش رو برای شناســـایی 
اهمیـــت  از  صنعـــت  ایـــن  چالش هـــای 

اســـت. باالیـــی برخوردار  بســـیار 
نکتـــه مهـــم دیگر در این یادداشـــت 
کـــه در تحلیـــل چالش های  ایـــن اســـت 
کالن  صنعـــت پتروشـــیمی صرفًا مســـائل 

گرفتـــه ارز و  صنعـــت مـــورد توجـــه قـــرار 
مســـائل فنـــی و تکنیکـــی مـــورد ارزیابـــی 
قـــرار نگرفته امـــا این امر بـــه هیچ عنوان 
بـــه معنی کمتـــر بودن امنیت مشـــکالت 
و چالش هـــای فنـــی و تکنیکـــی نیســـت.

صنعـــت  گانـــه   ۱۰ چالش هـــای 
پتروشـــیمی ایران در سال ۱۴۰۱
بازارهای  دقیق  ارزیابی  و  مطالعه   .۱
بازارهای  خصوص  پتروشیمی به 
تقاضا  روند  رصد  و  جهان  مصرفی 
بازار  تقویت  منظور  به  دنیا  سراسر  در 
محصوالت  بر  تولید  تمرکز  و  صادراتی 

پر تقاضا،
صنایع  در  تولید  سنجی  اولویت   . ۲
بر  بخش ها  زیر  همه  پتروشیمی و 
کشف شده در بند  اساس تقاضاهای 
محصوالت  در  گذاری  سرمایه  قبل، 
افزایش تقاضا  رقابتی؛ به عنوان مثال 
سراسر  در  الکتریکی  خودروهای  برای 
که تقاضا برای  دنیا باعث شده است 
کند  پیدا  لیتیومی افزایش  باتری های 
کننده  تولید  بخش  زیر  تمرکز  بنابراین 
استفاده  مورد  شیمیایی  محصوالت 
باتری های  بر  در صنایع خودروسازی 
می تواند  جانبی  محصوالت  لیتیومی و 
باعث پیشرفت این زیر بخش صنعت 

شود،
۳. برنامه ریزی دقیق و اولویت سنجی 
گذاری خارجی به  برای جذب سرمایه 
نیمه  پروژه های  مالی  تامین  منظور 

تمام و ناتمام،
و  نهادها  سایر  با  هماهنگی   .۴
تسهیل  جهت  ذیربط  سازمان های 

به  خارجی  گذاران  سرمایه  ورود 
جذابیت  دلیل  پتروشیمی به  صنعت 
توجه  با  خصوص  به  صنعت  ترین  باال

ک در ایران، به قیمت ارزان خورا
و  بانکی  سیستم  با  هماهنگی   .۵
بانک مرکزی و پیگیری امور مربوط به 
تبادالت مالی به منظور تسهیل نقل و 

انتقال پول،
و  تولید  سیستم های  روزرسانی  به   .۶
توزیع و جبران عقب ماندگی های فنی 
به دلیل تحریم های ظالمانه، تسهیل 
ورود فناوری های برتر روز و دانش فنی 
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کردن با این فناوری ها، کار  الزم برای 
۷. تطابق محصوالت تولیدی در صنعت 
استانداردهای  اساس  پتروشیمی بر 
مقصد  کشورهای  در  شده  پذیرفته 

صادرات،
مالی  مشوق های  گرفتن  نظر  در   .۸
برای  مالیاتی  مالیاتی  معافیت های  و 
شرکتهای پتروشیمی که به تولید پایدار 
کاهش  جهت  در  و  می دهند  اهمیت 
کربن در محیط زیست فعالیت  ردپای 

می کنند،
فعلی  صادراتی  بازارهای  تقویت   .۹

و  مقصد  بازارهای  دقیق  مطالعه  با 
کالن در مناطق  نیازسنجی و بازاریابی 
سیستم  طریق  از  جهان  مختلف 
نقاط  اقصا  در  تقاضا  رصد  یکپارچه 

جهان،
گذاری در تحقیق و توسعه  ۱۰. سرمایه 
صنعت  پایدار  توسعه  خصوص  به 
دانشگاه ها  با  هماهنگی  پتروشیمی، 
و  تربیت  جهت  علمی در  کز  مرا و 
و  جدید  کیفی  نیروهای  استخدام 
توسعه  و  تحقیق  بخش  در  نفس  تازه 

صنعت پتروشیمی.

 بدون تردید هر یـــک از چالش های 
ده گانه صنایع صنعت پتروشـــیمی که در 
ایـــن مقالـــه به آنها اشـــاره شـــد، موضوع 
یـــک مقاله مفصـــل و یـــک تحقیق همه 
اول شناســـایی  گام  امـــا  اســـت.  جانبـــه 
بـــاور  بعـــدی  گام  چالش هاســـت،  ایـــن 
عمیـــق در ایجـــاد تحـــول در روش هـــا و 
که ســـال ها صنعت  فناوری های ســـنتی 

گرفته اســـت. پتروشـــیمی با آن خـــو 
معنـــی  بـــه  رویکـــرد  ایـــن  مســـلمًا 
و  پیشـــین  ارزش هـــای  گذاشـــتن  کنـــار 
ســـنت های گذشته نیســـت بلکه تطابق 
گـــر بازیگران  بـــا دنیای مدرنی اســـت که ا
آن به فکر تغییر و مدرن ســـازی نباشـــند 
خیلـــی زود از گردونـــه ایـــن رقابـــت کنـــار 

شـــد. خواهند  گذاشـــته 
ضمـــن اینکـــه بایـــد در نظر داشـــته 
که صنعـــت پتروشـــیمی ایران در  باشـــیم 
پـــی ســـالها تحریـــم ظالمانه خواســـته یا 
ناخواســـته با عقب ماندگی هایی مواجه 
گـــر زودتر چـــاره ای برای  بوده اســـت که ا
جبـــران آن ها نیندیشـــد دیـــری نخواهد 
کـــه از بـــازار رقابـــت جهانـــی کنـــار  پاییـــد 
کـــه در آن  گذاشـــته خواهد شـــد، بازاری 
تولیـــد پایـــدار توجـــه بـــه محیط زیســـت 
ردپـــای  کاهـــش  و  آالینده هـــا  کاهـــش  و 
را  اول  زیســـت حـــرف  کربـــن در محیـــط 
در ارزیابـــی کیفـــی محصـــوالت و تصمیم 
گیـــری بـــرای پذیـــرش در بـــازار جهانـــی 

می زننـــد.
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منابع انسانی

جهانی شدن و 
تغییرجایگاه نیروی 

انسانی در صنعت 
پتروشیمی

چالش هـــای جهانـــی صنعـــت پتروشـــیمی در قرن بیســـت ویکم 
را می تـــوان ناشـــی از دیدگاه هـــای نـــو بـــه کارکردهـــای محصوالت 
پتروشیمی و شیمیایی دانســـت. این دیدگاه ها قطعًا رویکردهای 
متفاوتی را به مشـــکالت این صنعت و توانمندی های آن اضافه و 

گونی را مطرح می ســـازند. گونا موضوعـــات 
علمـــی و  تحـــوالت  از  نویـــن،  رویکردهـــای  و  موضوعـــات 
فناوری هـــای جدیـــد، بـــه ویـــژه IT  و  ITC نشـــأت می گیرنـــد. در 
واقـــع همین تحـــوالت زمینه را بـــرای ظهور دیدگاه هـــای نو هموار 

کـــرده و آنهـــا را فراتر از مرزهـــای ملی، در چارچوبـــی جهانی مطرح 
می ســـازند.

به عـــالوه آنها را از محدوده نخبگان این صنعت خارج نموده 
و بـــه صـــورت رویکردی اجتماعی مطرح ســـاخته و مســـؤولیت ها 
و چالش هـــای نوینـــی را فراســـوی کارکـــرد صنعت پتروشـــیمی قرار 
می دهـــد. در ایـــن مقاله تالش شـــده اســـت تـــا نحـــوة تأثیرگذاری 
»جهانـــی شـــدن« بر صنعت پتروشـــیمی و لـــزوم آمـــوزش و تربیت 
نیـــروی انســـانی شـــاغل در ایـــن صنعـــت بـــرای مواجهـــه بـــا این 
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مشـــکالت را توضیح داد.

تغییـــر جایگاه نیروی انســـانی 
در رونـــد جهانی شـــدن

به واســـطه تغییرات دنیای تجارت، نقش 
واحـــد منابـــع انســـانی بایـــد تغییـــر کنـــد. 
زمانی واحدهای منابع انســـانی به عنوان 
عوامـــل مکانیکی درنظر گرفته می شـــدند 
کـــه ســـازمانها را در زمینه های اســـتخدام، 

اخـــراج و احتمـــااًل آمـــوزش کارکنـــان یـــاری 
می رســـاندند. یعنـــی واحد منابع انســـانی 
یـــک الـــزام اداری یـــا شـــاید اندکـــی فراتـــر 
از ایـــن مقولـــه تلقـــی می شـــد. در مـــدت 
کار  نیـــروی  اهمیـــت  گذشـــته،  ســـال   ۲۰
منعطف، خوب برانگیخته شـــده و بســـیار 
ماهرانه آشکار شده است. درحــــــال حاضر 
از هـــر واحـــد منابـــع انســـانی در صنعـــت 

که ارزشـــی را به  پتروشـــیمی انتظار می رود 
ســـازمان بیفزاید نه اینکه فقـــط هزینه ای 

را بـــرای ســـازمان ایجـــاد کند.

در  انســـانی  نیـــروی  توســـعه 
شـــدن جهانـــی  ســـایه 

بیشـــتر واحدهای منابع انسانی پیشرفته 
و توانمنـــد در صنعـــت پتروشـــیمی ممکن 

پدیـــده جهانی شـــدن از بحث برانگیزتریـــن مســـایل روز جهان به شـــمار مـــی رود. پدیـــده ای کـــه در تصمیم گیری ها 
و فعالیت هـــای اقتصـــادی، اجتماعی و فرهنگی انســـان ها نقش تعیین کننده ای داشـــته و مرزهـــای جغرافیایی را به 
حداقـــل ممکن کاهش می دهد، منافع مردم و کشـــورها را بیش از پیش به هم تنیده  کـــرده و عالوه بر کاال وخدمات، 

افـــکار و دانش بشـــری را نیز آســـانتر و بی حـــد و مرزتر از گذشـــته مبادله می کند.
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اداره  کارمندیابـــی ،  بـــر  فقـــط  اســـت 
برنامه هـــای توســـعه وآمـــوزش و طراحـــی 
خالقیت هـــا درجهـــت افزایـــش تنـــوع بازار 
نظـــارت کنند، اما این مســـئله ای نیســـت 
که موردنیـــاز مدیـــران حرفـــه ای و مفهوم 
جدید توسعه منابع انســـانی، انسان های 
کیفیت هایـــی مجهـــز  ســـازمانی بایـــد بـــه 
شـــوند که هیچگونـــه تعارضی با ســـازمان 
نداشـــته باشـــند و بـــا دلســـوزی و تعهـــد و 
بینشـــی علمی، تمام توانمندیهـــا، انرژی، 

تخصص و فکـــر خود را در راســـتای تحقق 
و  دهنـــد  قـــرار  ســـازمانی  مأموریت هـــای 
دائمـــًا بـــرای ســـازمان ارزش هـــای فکری و 
کیفـــی جدیـــدی تولید کنند. بـــه طور کلی 
توســـعه منابـــع انســـانی دارای مؤلفه های 

اســـت: زیر 
گاهـــی علمـــی و ارتقـــای دانـــش     ایجـــاد آ

کارکنان؛
 تولیـــد رفتارهـــای علمـــی و متعـــادل در   

کارکنـــان؛

 ایجـــاد ارزش افزوده به عنوان کیفیت در   
کارکنان؛

 ارتقای قابلیت های کارکنان؛  
 توسعه مهارتهای انجام کار،  
 به روز کردن اطالعات کارکنان؛  
 توانایی حل مسائل به شکل علمی؛  
 درست انجام دادن کارها؛  
 تصمیم گیری عقالیی؛  
 رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان؛                                     
 توانایـــی ترکیـــب اطالعـــات و ســـاختن   
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جدیـــد. مجموعه هـــای 
مســـتلزم  فـــوق  مؤلفه هـــای  تحقـــق 
گاهـــی، نگـــرش و رفتـــار منابـــع  تغییـــر در آ
انســـانی اســـت که ایـــن تغییرات در ســـایه 
آموزش و بهســـازی نیروی انســـانی امکان 
از  یکـــی  آمـــوزش  چـــون  می شـــود،  پذیـــر 
محـــوری ترین روش ها در ایجـــاد و افزایش 
دانش و مهـــارت و بهبود نگرش و عملکرد 
نیـــروی انســـانی تلقـــی می شـــود و محـــور 
اســـت،  انســـانی  منابـــع  توســـعه  اصلـــی 

در  دانشـــگاهی  آموزش هـــای  بنابرایـــن 
تحقق اهداف توســـعه حائـــز اهمیت ویژه 
ای اســـت و از این طریق شـــاخص توسعه 
منابع انســـانی بهبود می یابـــد و در نتیجه 
کشـــور به ســـمت توســـعه پایـــدار مبتنی بر 
( و  محـــور دانایـــی )توســـعه دانایی محـــور

شـــاخص های آن حرکـــت می کنـــد.
کارآمد در یک  مملکت   نیروی  انسانی  
جزو ســـرمایه های  ارزشـــمند آن کشور به-
شـــمار می آیـــد. اساســـا »ســـرمایة دانش« 
از »ســـرمایة تولید« بســـیار مهم تر اســـت. 
ســـرمایه   از  توســـعه   درحـــال   کشـــورهای  
انســـانی، بیـــش از ســـرمایه فیزیکـــی بهـــره  
دارنـــد. بـــر اســـاس آمار، ســـرمایه انســـانی، 
کشـــورهای  نقـــش اول ثـــروت  آفرینـــی در 
توســـعه یافتـــه را بـــا 67 درصـــد بـــه خـــود 
اختصاص داده ، در حالی که ســـهم منابع 
طبیعـــی و فیزیکی صرفًا 33 درصد اســـت. 
ایـــن  ســـرمایه  نیـــروی انســـانی اســـت  کـــه  
می توانـــد به  عنـــوان  پشـــتوانه  حرکت های  
بـــزرگ  اجتماعـــي  قرن  بیســـت  و یکـــم  قرار 

گیرد.
محـــور  انســـان  پایـــدار«،  »توســـعه 
اســـت و بـــا توجـــه بـــه گســـتردگی مباحث 
و قابلیت هـــای بســـیار آن بـــه ســـرعت بـــه 
مهـــم تریـــن مناظـــره کنونـــی و نیز یکـــی از 
مهـــم تریـــن چالش هـــای دهه هـــای اخیر 
تبدیـــل شـــده اســـت. در توســـعه پایـــدار، 
»انسان« محور توسعه و سزاوار بهداشت، 
امنیت، فرهنگ، آموزش، دانش و توســـعه 
صنعـــت  اســـت.  اطالعـــات  و  ارتباطـــات  
پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع پیشرو 
در مســـیر توســـعه پایـــدار و حفـــظ محیط 
زیســـت نیز از این قاعدخ مستثنی نیست 

و به منظور همگام شـــدن بـــا روند جهانی 
بایـــد از همیـــن الگـــو در آمـــوزش نیـــروی 

کند. انســـانی خود تبعیـــت 
کـــه  توســـعه انســـانی مفهومی اســـت 
می کوشـــد تا انســـان را در بطن توسعه قرار 
دهـــد و بـــه عبارت دیگر، توســـعه انســـانی 
کـــه گســـترش  درنهایـــت فراینـــدی اســـت 
گزینه هـــای مـــردم را در کانـــون توجـــه قـــرار 
گزارش جهانی توســـعه  می دهد. در اولین 
گسترش انتخاب های  انسانی1۹۹۰، »فرایند 
انســـانی« به عنـــوان تعریـــف توســـعه ارائه 

شـــده است.
در رویکرد توسعه انسانی تنها مصرف 
کاال و خدمـــات موجبـــات رفـــاه را فراهـــم 
الزم  امکانـــات  گســـترش  بلکـــه  نمی کنـــد 
ازقبیل آموزش و بهداشـــت برای اســـتفاده 
از قابلیت ها و اســـتعدادها و نیز پیشـــرفت 
قابلیت هـــا اجـــزای اصلـــی توســـعه در نظر 

می شـــوند. گرفته 
رشـــد  بـــر  گرچـــه  ا انســـانی  »توســـعه 
پـــرورش  کنـــار  در  مـــادی  ظرفیت هـــای 
کید می ورزد، اما رشـــد اقتصادی  ذهنـــی تأ
را بـــه عنوان ابـــزاری در خدمت زندگی بهتر 

انســـان به شـــمار مـــی آورد.«
بنابراین شـــکل دادن به قابلیت های 
انســـانی از قبیـــل آزادی هـــای سیاســـی و 
و  بهداشـــت  آمـــوزش،  وضعیـــت  مدنـــی، 
قـــدرت اقتصـــادی باید بـــه عنـــوان هدف 
اصلـــی جوامع توســـعه نیافته مـــورد توجه 

قرارگیرد.
مـــردم، ثـــروت اصلی جوامـــع خواهند 
بود و هدف توســـعه، فراهم کردن شـــرایط 
زندگـــی بهتـــر، همـــراه بـــا امنیـــت بیشـــتر 
می باشـــد. توجـــه بـــه چالش هـــای پیـــش 
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روی انســـان ها، مستلزم این اســـت که مردم، در کانون توسعه قرار 
گیرنـــد. ازاین رو رشـــد اقتصادی نـــه به عنوان هدف بلکه وســـیله 
ای بـــرای افزایـــش فرصت هـــای زندگی مـــورد توجه قـــرار می گیرد.
گرســـنگی، بیمـــاری، جنـــگ، نابرابـــری، بـــی  رهایـــی از فقـــر، 
ســـوادی، و... از جمله راه های گســـترش قابلیت ها و انتخاب های 
انسانی می باشـــند و به همین خاطر است که در سنجش توسعه 
کید شـــده  انســـانی بـــر ســـه معیـــار آمـــوزش، درآمد و بهداشـــت تأ

است.
در این تعریف انســـان دوســـتانه از توســـعه، انســـان ها، هم هدف 
توســـعه هســـتند و هـــم ابـــزار توســـعه. و در یـــک کالم تـــالش برای 
دســـتیابی به توســـعه از طریق انســـان های توســـعه یافتـــه با یک 
کید بر قابلیت های مردم شـــالوده  گرایش مالیم و انســـان نگـــر و تأ
و اســـاس توسعه انسانی را تشـــکیل می دهد. اهداف توسعه هزاره 
بـــه عنوان یـــک گام جـــدی درایـــن زمینه مـــورد توجه قـــرار گرفته 

است. صنعت پتروشـــیمی نیز به عنوان یکی از صنایع پیشرو باید 
گام بردارد. در جهت همین اهـــداف هـــزاره 

توسعه منابع انسانی و بهره وری
امـــروزه توســـعه منابـــع انســـانی و رابطـــه آن بـــا بهـــره وری، یکـــی 
ازبحث هـــای مطـــرح در مدیریـــت منابع انســـانی اســـت. توســـعه 
منابع انسانی به نحوگســـترده ای به آموزش و توسعه توجه دارد و 

مبتنـــی بر ایـــن مفروضات اســـت:
افراد )نیروی انسانی( با ارزش ترین منبع سازمان هستند.  
توســـعه )منابع انســـانی( یک فعالیت دراز مدت اســـت و در این   

باره نقش آموزش بســـیار مهم اســـت.
وظیفه هرمدیر، توســـعه منابع انســـانی اســـت چرا کـــه مدیران،   

کارخود هستند. مســـئول محل 
کاری    کانـــون معنادارتریـــن و بـــادوام تریـــن تجـــارت  مدیـــران، 

همـــکاران خویـــش  هســـتند.
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تغییر پورتفوی 
سرمایه گذاری و تولید در 
شرکت های پتروشیمی

سرمایه گذاری

عدم  مورد  در  مدت  میان  و  کوتاه مدت  نسبی  گذاری  هدف  که  داده اند  نشان  پاندمی کووید-19  مانند  تی  اختالال
تاثیر قرار  را تحت  انتخاب و تغییر پورتفو  آن می توانند استراتژی های مربوط به  یا مزایای  توازن های عرضه و تقاضا 

دهند. هماهنگی دقیق با روندهای بلندمدت به احتمال زیاد منجر به ایجاد یک پرتفوی بهینه می شود. 

که پرتفـــوی آنها  همینطـــور شـــرکت هایی 
در طـــول زمـــان متحـــول می شـــود امـــا از 

یـــک اســـتراتژی متمرکز و هماهنـــگ بهره 
می برد، عملکرد بلند مدت نســـبتًا بهتری 

در مقایســـه با ســـایر پرتفوها مخصوصًا در 
دوره هـــای اختـــالل و نوســـان در روند کلی 
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می شـــود. بازار 
 در حالـــی که تنوع بازار هـــای نهایی و 
ثبات بیشـــتر شـــرایط اقتصـــادی می تواند 
در  دورهـــای  رکود هـــای  اثـــر  کاهـــش  بـــه 
صنعـــت پتروشـــیمی کمک کنـــد، بازیگران 
ایـــن صنعت بایـــد به تغییـــرات تقاضـــا در 
نهایـــی  مصـــرف  بازارهـــای  رشـــد  جهـــت 

کنـــش مثبـــت نشـــان دهند. وا
پتروشـــیمی در شـــرایط   شـــرکت های 
تغییر ســـاختار تقاضـــا در بازارهـــای نهایی 
باید برای ایجاد ارزش عوامل مهمی مانند 
کـــه در آینـــده رشـــد خواهنـــد  بازارهایـــی 
داشـــت را در نظـــر بگیرنـــد، برخـــی از ایـــن 
بازارهـــا عبارتند از مـــواد مورد اســـتفاده در 
میکروالکترونیک ها، مواد پیشـــرفته که در 
کاربردهای ســـاخت و ســـاز مورد اســـتفاده 
قـــرار می گیرنـــد، فناوری هـــای مربـــوط بـــه 
بازیافـــت و همچنیـــن فناوری های مربوط 

ک کننده. بـــه حالل هـــای پـــا
بـــه  بـــرای پاســـخ   بـــه عنـــوان مثـــال 
تغییـــر تقاضای مصرف کننـــدگان و تمایل 
بیشـــتر آنها به خریـــد ماشـــین های برقی، 
صنایـــع  در  پتروشـــیمی که  شـــرکتهای 
خودروســـازی و صنایـــع مرتبـــط فعالیـــت 
دارنـــد باید بـــر روی تولید مـــواد مربوط به 
مـــواد  لیتیومـــی و همچنیـــن  باتری هـــای 

کنند. پیشـــرفته تمرکـــز 
شـــرکت  یـــک  کـــه  نمی کنـــد  فرقـــی   
پتروشـــیمی در کدام زیر مجموعه فعالیت 
می کنـــد راه موفقیـــت همیشـــه شـــامل در 
نظـــر گرفتن تغییـــر و تحـــوالت مربـــوط به 
مبانـــی اساســـی رقابـــت اســـت. در حالـــی 
کـــه چشـــم انـــداز صنعـــت پتروشـــیمی به 
صـــورت مرتـــب در حال تغییر اســـت هیچ 

شرکت پتروشـــیمی نمی تواند بـــه تنهایـــی 
همـــه جنبه هـــای الزم بـــرای موفقیـــت را 
کشـــف کند. بنابراین ارتبـــاط موثر و حضور 
در بازارهـــای رقابتـــی یکـــی از ارکان اصلـــی 

موفقیـــت در بازارهـــای جهانـــی اســـت.
پتروشـــیمی می توانند  شـــرکت های   
خـــود را برای فرصت هـــای جدید و تقویت 
کســـب و کار تجاری خود آماده کنند و این 
کار را از طریـــق پیگیـــری روندهـــای عمده 
شـــکل دهنده ترجیحات مصرف کننده و 
بازارهـــای نهایی انجام دهند تـــا بتوانند از 
منابع و دارایی های فعلی خود بیشـــترین 

ارزش را اســـتخراج کند.
به عنـــوان مثال در شـــرایطی که همه 
دولت هـــا در سرتاســـر جهـــان اســـتفاده از 
پالســـتیک های یک بار مصـــرف را محدود 

می کننـــد و همچنیـــن عمـــوم مـــردم نیـــز 
تغییـــر  نحـــوی  بـــه  را  خـــود  ترجیحـــات 
که پایدار هســـتند  داده اند که محصوالتی 
و ردپـــای کربـــن کمتری در محیط زیســـت 
بـــه جـــای می گذارنـــد را مصـــرف می کنند، 
انتظـــار مـــی رود که شـــرکت های فعـــال در 
جدیـــد  پتروشـــیمی مدل های  صنعـــت 
کســـب و کاری را طراحی کننـــد که بتوانند 
محصوالت پایدار جدیـــدی را تولید کنند.
شـــرکتهای  ایـــن  بـــر  عـــالوه   
پتروشـــیمی باید فناوری هـــای کربن زدایی 
خـــود را شـــتاب بخشـــند، اســـتراتژی های 
فعلـــی خـــود را مجـــددا مـــورد بررســـی قرار 
دهنـــد و اســـتفاده از هیدروکربن هـــا را هـــر 
جـــا که ممکن اســـت کاهش دهنـــد. برای 
رســـیدن بـــه چنیـــن هدفـــی شـــرکت های 
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ک هـــای بـــر  پتروشـــیمی می توانند از خورا
پایـــه انرژی های تجدیدپذیـــر و همچنین 
کنند و  مواد بازیافتـــی مکانیکی اســـتفاده 
بـــه ایـــن ترتیب ردپـــای کربـــن را در محیط 

زیســـت کاهـــش دهنـــد.

 مرزهـــای پرتفـــو: انتخاب هـــا و 
تبادل هـــا

 شـــرکت ها معمواًل زمانی کـــه پرتفوی خود 
را مجـــددًا طراحـــی می کننـــد 3 انتخـــاب 

اســـتراتژیک مهـــم دارند:
بـــه  تجـــاری  یـــک خـــط  افـــزودن   .۱
مـــواد  تولیـــد  بخـــش  اصلـــی  هســـته 

شـــیمی و پتر
۲. افـــزودن یک خط تجـــاری جدید 
در بخش تولید ادغامی مواد شـــیمیایی

۳. ورود بـــه یـــک بخـــش شـــیمیایی 
جدید کامـــاًل 

کـــه بتواند در   مـــرز پرتفـــو و چارچوبی 
این مرحله به ارزیابـــی و انتخاب مبادالت 
پتروشـــیمی کمک  صنعـــت  در  موجـــود 
کنـــد و تصمیـــم بگیـــرد که چگونه هســـته 
اصلی این اســـتراتژی انتخاب شـــود، یکی 
شـــرکت  یـــک  کتورهـــای  فا مهمتریـــن  از 
پتروشـــیمی برای موفقیت در امـــور مالی و 

گذاری اســـت. ســـرمایه 
 اما انتخاب یک اســـتراتژی درست در 
تغییر پورتفو بستگی بســـیار زیادی به نوع 
مبادله و اســـتراتژی انتخابی دارد، هر چند 
عاملی مانند رشـــد شـــرکت نیز تاثیر بسیار 
زیـــادی در ایـــن تغییـــر و تحـــول خواهـــد 

داشت.

به عنـــوان مثـــال در حالـــی که ممکن 
اســـت یـــک زیربخش بســـیار پـــر رونـــق تر 
به نظر برســـد و برای بســـیاری از شرکت ها 
و ورود بـــه آن زیـــر بخـــش بســـیار جـــذاب 
باشـــد تصمیـــم اســـتراتژیک بـــرای ورود به 
ایـــن کســـب و کار کســـب و کار بـــه عوامـــل 
بســـیار زیادی بستگی دارد به عنوان مثال 
عواملـــی مانند شـــدت رقابت، طـــول دوره 
کم  نوآوری و فضـــای قوانین و مقـــررات حا

بـــر آن زیر بخش بســـیار مهم هســـتند.
 از آنجایـــی کـــه کاربردهـــای مربوط به 
بازار نهایـــی به عنوان یکـــی از نقاط اصلی 
تمرکـــز بـــرروی تقویت پرتفـــو در نظر گرفته 
می شود شرکت های پتروشیمی می توانند 
دوره هـــای فعالیت اقتصـــادی را به عنوان 
فرصتـــی بـــرای  تغییـــر و تعدیـــل پرتفـــوی 

خود در نظـــر بگیرند.
کـــه بســـیاری از بازارهـــای   در حالـــی 
نهایی عمده محصوالت پتروشیمی مانند 
حمـــل و نقـــل و ســـوخت و ســـاز در دوره 
پاندمی کرونـــا بـــه شـــدت دچـــار اختـــالل 
شـــدن ســـایر بخش هـــا بـــا افزایـــش تقاضا 
در ایـــن دوره مواجه شـــدند اما نکته مهم 
این اســـت کـــه تقاضـــا برای ایـــن بخش ها 
از ســـایر  بیشـــتر  بســـیار  مـــدت  بلنـــد  در 

زیربخش هاســـت.
بـــرای مثـــال بخش هـــای مربـــوط بـــه 
و  بازارهـــای نهایـــی محصـــوالت دارویـــی 
بهداشـــتی در طـــول دوره پاندمی کرونـــا به 
صـــورت صعـــودی رشـــد کردنـــد و احتمااًل 
این تجربه را در آینده نیز خواهند داشـــت 
امـــا بایـــد دیـــد کـــه در آینـــده نیـــاز بـــه این 
بخـــش تا چه حـــد افزایش خواهـــد یافت.
شـــرکت های  بنابرایـــن   
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پتروشیمی بایســـتی پرتفـــوی خـــود را هـــم 
زمان بـــا تغییرات بازار هـــای نهایی تعدیل 
بکننـــد تا بتواننـــد بـــر روی رونـــد تقاضای 
بلندمـــدت ســـرمایه گذاری کننـــد و به این 
ترتیـــب بتوانند نیازهـــای برآورده نشـــده را 
پاســـخ دهنـــد و ماننـــد آن چه کـــه پیش تر 
گفتیـــم یعنـــی تمرکـــز بـــر روی تولیـــد مواد 
پیشرفته برای اســـتفاده های الکترونیکی.
بر  کید  تا کاهش  مستلزم  امر  این 

سرمایه  افزایش  و  تقاضا  کم  کاربردهای 
در  تقاضا  پر  کاربردهای  روی  بر  گذاری 
مثال  عنوان  به  پتروشیمی است.  صنعت 
تقاضای  و  در صنایع خودروسازی  تغییر 
بیشتر برای خودروهای الکتریکی به نوعی 
کاهش در تقاضا برای برخی از محصوالت 
کاتالیزورها،  انواع  مانند  شیمیایی خاص 
بنزین و همینطور پالستیک های مقاوم تا 
نفت و سایر افزودنی های سوخت است.

 به طور همزمـــان، فرصت های جدید 
رشـــد در صنایع تولیدی مواد الکترونیکی 
پلیمرهـــای  و  باتـــری  بازیافـــت  و ســـبک، 

پیشـــرفته در دســـترس است.

 زمان مناسب برای تغییر پورتفو 

در شرکت های پتروشیمی
 چرخه هـــای رونـــق معمواًل شـــرکت های 
پتروشـــیمی را از نظـــر مالی بســـیار منظم 
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می کننـــد، به نوعـــی دوره رونـــق فرصتی 
اســـت بـــرای ایـــن شـــرکت ها تـــا بتواننـــد 
ســـرمایه گذاری های ارزشـــمند را افزایش 
داده و انتخاب هـــای مربـــوط بـــه عـــدم 
بازنگـــری  مـــورد  را  ســـرمایه گذاری خـــود 

قـــرار دهند.
صنعـــت  بازیگـــران 
پتروشـــیمی می توانند از این چرخه های 
اقتصـــادی برای پیگیـــری روند مبادالت 

ادغام هـــا و تغییـــر ســـاختارها اســـتفاده 
کننـــد تـــا بتوانند مبنـــای اصلـــی پرتفو و 
اســـتراتژی تولیـــد محصول خـــود را مورد 
کـــه این امـــر نیز به  بازنگـــری قـــرار دهند 
نوبه خود ارزش ســـهام شرکت را افزایش 

داد. خواهـــد 
مدیـــران  منظـــور  همیـــن  بـــه 
طـــور  بـــه  پتروشـــیمی باید  شـــرکت های 
مـــداوم 3 عامـــل مهم مالی را در شـــرکت 

خـــود مـــدام تحت نظر داشـــته باشـــند:

اولویت هـــای  مجـــدد  ارزیابـــی   .۱
تجـــاری مدل هـــای  و  اســـتراتژیک 

و  افقـــی  ادغام هـــای  بـــه  نیـــاز   .۲
ی د عمـــو

۳. تنـــوع و نـــگاه به بخش هـــای غیر 
اصلـــی کســـب و کار بـــه منظـــور افزایش 

درآمد
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محیط زیست

کردن، شکستن، شستن، سرند  که شامل جدا  بازیافت مکانیکی ضایعات پالستیکی شامل مراحل متعددی است 
ک برای تجزیه آن است.  کردن و استفاده از خورا

کردن و تغییر شکل فیزیکی می تواند  پس از این مرحله ذوب 
که این امر غالبًا با استفاده از برخی افزودنی ها  اتفاق می افتد 

صورت می گیرد.
به  نسبت  کمتری  انرژی  مراحل  این  انجام  که  حالی  در   
بازیافت شیمیایی استفاده می کند، نسبت انرژی استفاده شده 
که بازیافت می شود بسیار بیشتر است. در  به ارزش پالستیکی 
که پالستیک های  که هدف بازیافت مکانیکی این است  حالی 
و  کیفیت  و  تنوع  کند،  کاربردهای مشابه جایگزین  با  را  اصلی 
بازیافت  بسته  که یک چرخه  باعث می شود  آلودگی ها  انتقال 
که برای برخی از ضایعات پالستیکی، بخصوص پالستیک های 
مورد استفاده در بسته بندی، بسیار پروسه پیچیده ای است 

شکل بگیرد.
بازیافت  از  قبل  فشرده  روش های  این  وجود  با  حتی   
از  همچنین  و  پالستیک  ساختار  در  ناخالصی ها  از  بسیاری 
به همین  باقی می ماند.  بازیافت  این روش  در  منابع خارجی 
مفهوم  در  نوآوری های  خواستار  بازیافت  صنعت  در  دلیل 
و  بد  بوهای  آلودگی ها،  که همه  این معنی  به  شستشو است، 

ک کند. برچسب هایی که قابل حل در آب هستند را پا
که هدف اصلی فناوری های دی پلیمریزاسیون   در حالی 

کوچکتر  مولکول های  به  را  پالستیک  پلیمرهای  که  است  این 
بازیافت  هدف  کند،  تجزیه  الیگومر ها(  یا  مونومرها  )یعنی 

مکانیکی این است که ساختار پلیمرها را حفظ کند.
فرآیند  عمومی در  صورت  به  پلیمرها  طول  عمل  در  اما 
که پالستیکی  کاهش می یابد و این امر باعث می شود  بازیافت 
کیفیت  اولیه  کالسیک  تولید می شود نسبت به  بازیافت  از  که 
پایین تری داشته باشد. این فرایند تحت عنوان بازیافت بعد 
به  را  بازیافت  را  باز  زیرا  بازیافت شناخته می شود  باز  یا چرخه 
مکانیکی  صورت  به  آن  تحت  که  می کند  محدود  فرآیندی 
پلیمرها جایگزین پلیمر اصلی می شود؛ در عوض از پالستیک 
درجه  که  می شود  پلیمرهای  جایگزین  معمواًل  شده  بازیافت 

کیفیت پایین تری دارند.
 به همین دلیل است که اهداف بازیافت در بعضی کشورها 
را فرایندی  آنها بازیافت  گرفته است، زیرا همه  تحت تاثیر قرار 
یک  جایگزین  کیفیت  بی  پالستیک  یک  که  می کنند  تصور 
کیفیت می شود. یکی از دالیل این امر این است  پالستیک با 
که فرایند بازیافت شیمیایی ضایعات پالستیکی به خوبی در که 

همه کشور ها جا نیفتاده است.
گرچه بازیافت شیمیایی در مقایسه با بازیافت مکانیکی   ا
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یافت مکانیکی یافت مکانیکیباز باز
در مقابلدر مقابل
یافت شیمیایی یافت شیمیاییباز باز

آن  فرآیند  اما  دارد  بسیاری  قوت  نقاط 
بسیار پیچیده است و هنوز هم موانعی 
در جهت وجود ناخالصی ها در استفاده 
گرچه  ا دارد.  وجود  ک ها  خورا انواع  از 
خود  محدودیت های  مکانیکی  بازیافت 
که  را دارد، اما این بحث نیز وجود دارد 
بازیافت  روش  زیستی  محیط  لحاظ  به 
مکانیکی به بازیافت شیمیایی ارجحیت 

دارد.
بازیافت  فرآیند  که  دلیل  این  به   
که  دارد  نیاز  کمتری  انرژی  به  مکانیکی 
در  کمتری  کربن  ردپای  می شود  باعث 
محصوالت  و  بماند  باقی  زیست  محیط 

جانبی سمی کمتری نیز تولید می کند.

 سوزاندن
پلیمریزاسیون  دی  برای  راه  ترین  ساده 
در  آنهاست.  سوزاندن  پالستیک ها 
به  دسترسی  که  پیرولیز  با  مقایسه 

گاز  یک  تولید  برای  نیاز  مورد  کسیژن  ا
روش  می کند،  محدود  را  احتراق  قابل 
از دسترسی به  سوزاندن در واقع هدف 
نتیجه  است.  ک  خورا کامل  سوزاندن 
دی  کستر،  خا و  دود  تولید  فرایند  این 

کسید کربن و بخار آب است. ا
با توجه به اینکه در فرایند سوزاندن 
مختلفی  مواد  و  کیفیت ها  ضایعات 
این  از  حاصل  دود  می شود  سوزانده 
و  سمی باشد  شدت  به  می تواند  فرآیند 
به رقم یک قرن توسعه و تجربه در این 
به  مربوط  مشکالت  هم  هنوز  فرایند 
تولید گازهای سمی در این روش به قوت 

خود باقی است.
این چالش ها سوزن  با وجود همه   
محصول  و  است  زیانبار  فرایند  یک 
به  انرژی  نظر  از  شده  تولید  مولکولی 
چه  از  استفاده  قابل  غیر  عملی  صورت 
به عنوان سوخت و چه به عنوان اجزای 

این  بنابراین  پلیمرها.  دهنده  تشکیل 
روش  یک  عنوان  به  نمی تواند  روش 
گیرد و  بازیافت شیمیایی مورد نظر قرار 
از این مورد  از این لحاظ بیش  بنابراین 

بررسی قرار نخواهد گرفت.

 سینوپسیس
بازیافت  برای  گزینه های مهندسی  همه 
شیمیایی که در این گزارش به آنها اشاره 
عنوان  به   ( اول  مرحله  تنها  است  شده 
فرآیند  یک  از  پلیمریزاسیون(  دی  مثال 
یا بازسازی دوباره  دو مرحله ای تخریب 

را توضیح می دهند.
این انتخاب یک انتخاب داوطلبان 
کارگیری  به  برای  زیرا چالش موجود  نیز 
موفقیت آمیز بازیافت شیمیایی مستلزم 
حفظ و نگهداری یک روش بازیافت برای 
پالستیک ها که بتوانند به اندازه کافی در 
مناسب  مقدار  و  کیفیت  حفظ  جهت 
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باشد به طوری که بتوانند بعد از بازیافت 
در  ک  خورا یک  عنوان  به  موثر  طور  به 
سوخت  به عنوان  یا  پلیمریزاسیون  دی 

موتور مورد استفاده قرار گیرد.
کار ساده ای نیست. برای اینکه  این 
بازیافت  فرآیند  این  از  تولیدی  محصول 
کنترل  کیفیتی باشد نیازمند  محصول با 
گر این سطح کنترل  بسیار دقیق است و ا
گاز یا نفت تولیدی  وجود نداشته باشد 
در  سوخت.  خواهد  حالت  بهترین  در 
نتیجه تمایز بین روشهای مختلف برای 
بازیافت پالستیک در واقع خیلی شفاف 
جهت  در  اقدامات  همیشه  و  نیست 
بازیافت شیمیایی با ادعاهایی در جهت 
معادل  سبز  شستشوی  یا  واش  گیری 

گرفته شده است.
 فراتر از اینکه چه روشی برای بازیافت 
قرار  استفاده  مورد  پالستیکی  ضایعات 

دولت ها  پتروشیمی و  شرکتهای  گیرد 
داشته  توجه  مهم  مسئله  این  به  باید 
گرفتن استراتژی  که بدون در نظر  باشند 
ضایعات  بازیافت  جهت  در  مناسب 
پالستیکی این مسئله و معضل در آینده 
بسیار نزدیک تبدیل به مسئله پیچیده 
که برای حل آن نمی توان چاره  می شود 

اندیشی کرد.
این است  که مسلم است  آنچه  زیرا 
افزایش  به  توجه  با  تردید  بدون  که 
افزایش  همچنین  و  روزانه  جمعیت 
به  بندی  بسته  محصوالت  برای  تقاضا 
متوسط  طبقه  جمعیت  افزایش  دلیل 
میزان ضایعات پالستیکی تولید شده در 
کاهش نخواهد یافت. بنابراین  کشور  هر 
پالستیکی  ضایعات  معضل  زود  یا  دیر 
الینحل  معضالت  از  یکی  به  تبدیل 
کشور های  زیست  محیط  مدیریت  در 

خواهد شد که چاره ای برای این موضوع 
نیاندیشیده اند.

استراتژی  این  مهمی از  بخش 
میزان  مورد  در  سازی  فرهنگ  باید 
جداسازی  نحوه  پالستیک،  از  استفاده 
ضایعات،  سایر  از  پالستیکی  ضایعات 
کنندگان  مصرف  برای  انگیزه  از  ایجاد 
ضایعات  جداسازی  جهت  در  نهایی 
تشویق  و  گسترش  آن  از  پس  است. 
پایه  بر  که  است  پالستیک هایی  تولید 
می شوند.  تولید  زیستی  ک های  خورا
بدین منظور می توان برای کارخانه هایی 
پالستیک ها  نوع  این  کننده  تولید  که 
انواع  و  مالیاتی  معافیت های  هستند 
گرفت.  را در نظر  انواع مشوق های مالی 
که  ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت 
همه این فرایندها نیازمند نظارت دقیق 

بر اجرا است
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بخش خصوصی

 1۹76 سال  در  که  کمیکال  لوته  شرکت 
تأسیس شد بر اساس مقیاس بین المللی 
و ساختارهای سود پایدار به یک شرکت 
شد،  تبدیل  پتروشیمی عمومی جهانی 
کره  کشور  در  شیمیایی  شرکت  این 
جنوبی قرار دراد و با کسب رقابت پذیری 
در  خود،  برتری  اساس  بر  محصول 
برتر  شیمیایی  شرکت   7« به  رشد  حال 

جهانی« است.
و  تحقیق  تخصص  و  ظرفیت ها 
توسعه شرکت شیمیایی لوته آماده است 
با  محصوالت  مداوم  توسعه  طریق  از  تا 
استفاده از فناوری های دوستدار محیط 
از  محافظت  برای  دیگر  جهشی  زیست، 
طبیعت و افزایش زندگی انسان ها انجام 

دهد.

تحقیق و توسعه
تـــا  می کنـــد  تـــالش   LOTTE Chemical
کنـــد  تهیـــه  را  فـــرم  پلـــت  فناوری هـــای 
اســـاس  بـــر  را  جدیـــدی  محصـــوالت  و 
ظرفیت های تحقیق و توســـعه انباشـــته 
شـــده در طـــی ۴۵ ســـال توســـعه دهـــد.
مـــا به طـــور مـــداوم در حـــال تقویت 
ظرفیت های توســـعه اصلی برای تبدیل 
مـــواد  یـــک شـــرکت جهانـــی  بـــه  شـــدن 
هســـتیم و در حـــال توســـعه محصـــول و 
شـــرکت های  بـــرای  فنـــاوری  پشـــتیبانی 
تابعـــه خـــارج از کشـــور بـــرای حمایـــت از 
اســـتراتژی های جهانی هســـتیم، و عالوه 
بر ایـــن، در توســـعه فناوری های ســـازگار 
کـــه می تواننـــد از زمین  با محیط زیســـت 
کننـــد، رهبـــری  بـــرای ایجـــاد محافظـــت 

می کنیـــم.

مرکز تحقیقات شیمی پایه
پلـــت  فناوری هـــای  تهیـــه  روی  بـــر  مـــا 
فـــرم و تقویـــت رقابـــت از طریـــق توســـعه 
در  تحقیـــق  پلیمـــری،  رزین هـــای 
محصـــوالت  توســـعه  و  کاتالیزورهـــا، 
تخصصـــی مبتنـــی بـــر ترکیبـــات الفیـــن/
آروماتیـــک از طریـــق تحقیـــق و توســـعه 
پالســـتیکی  پلیمـــری  مـــواد  از  مختلـــف 
نماینـــده آن، رزیـــن پلـــی الفین، تـــا مواد 
گســـترش  می کنیـــم.  تمرکـــز  جدیـــد، 
کاربـــرد صنعتی و تالش برای  زمینه های 
توســـعه محصـــوالت ســـازگار بـــا محیـــط 
کشـــف شـــتاب رشـــد آینده به  زیســـت و 
. منظور ایجاد بســـتری برای رشـــد پایدار

هلدینگ پتروشیمی لوته
معرفی هلدینگ ها پتروشیمی دنیا: 
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مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
بر اساس تجربیات و فناوری های انباشته تحقیقاتی خود، ما در 
حال توسعه محصوالت رزین مصنوعی و مواد ساختمانی بسیار 
نوآوری  برای  تخصصی  مواد  حل های  راه  تا  هستیم  کاربردی 
محصوالت مشتری در زمینه های مختلف مانند مواد داخلی 
و خارجی برای لوازم خانگی و دستگاه های IT و همچنین ارائه 
، تجهیزات پزشکی و  دهیم. مواد پیشرفته برای ساخت و ساز
فناوری های غشای  توسعه  در حال  ما  این،  بر  عالوه  خودرو. 

بعدی خود  به عنوان موتور رشد نسل  آب  جداسازی تصفیه 
هستیم و در حال گسترش سهم بازار خود با تمرکز بر تاسیسات 

تصفیه فاضالب داخلی و خارجی هستیم.

مرکز نوآوری
تأسیس شد، سخت   ۲۰1۸ در سال  که  تحقیقات سئول  مرکز 
جستجوی  و  بازار  آینده  روندهای  تحلیل  و  تجزیه  روی  بر 
کار می کند و در حال فعالیت  محصوالت نقدی جدید شرکت 

نمودار 1- درآمد حاصل از فروش محصوالت سبز در لوته کمیکال
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صنعتی  کوسیستم  ا یک  ایجاد  برای 
سرمایه  شرکت های  یافتن  مانند  جدید 
نویدبخش  فناوری های  دارای  گذاری 

است.

مرکز تحقیق و توسعه فناوری 
Yeosu تولید

مرکز تحقیق و توسعه فناوری تولید واقع 
 ،LOTTE Chemical Yeosu کارخانه  در 
به طور  را  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های 
خاص مرتبط با فرآیند تولید واقعی انجام 
می دهد. مرکز تحقیق و توسعه Yeosu از 
تحقیق  است:  شده  تشکیل  بخش  سه 
، و کنترل کیفیت.  فرآیند، توسعه کاتالیزور
این امر به تضمین رقابت تولید و بهبود 
رضایت مشتری از طریق تجزیه و تحلیل 
توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  و  کارآمد 

مبتنی بر نوآوری کمک می کند.

مســـوولیت  و  کمیـــکال  لوتـــه 
عـــی جتما ا

تا  می کند  تالش   LOTTE Chemical
و  اجتماعی  اقتصادی،  مسئولیت های 
انجام  را  خود  شرکتی  محیطی  زیست 
دهد و با محافظت از تنها و تنها سیاره 
حرکت  پایدار  فردای  سمت  به  زمین، 

کند.

سیستم مدیریت پایداری
از    برداری  بهره  انطباق:  مدیریت   

زیرساخت  ایجاد  با  انطباق  سیستم 
انطباق در سطح جهانی

فرهنگ    ایجاد  اخالقی:  مدیریت   

نمودار 2- میزان فروش محصوالت تولیدی لوته کمیکال بین سال های 2018 تا 2020- میلیارد 
وون کره جنوبی

نمودار 3- میزان سود عملیاتی محصوالت تولیدی لوته کمیکال بین سال های 2018 تا 2020- 
میلیارد وون کره جنوبی
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مدیریت شفاف، عادالنه و منطقی
 مدیریت ایمنی محیطی: سرمایه گذاری در تجهیزات سازگار   

با محیط زیست و توسعه محصول و تقویت سیستم مدیریت 
ایمنی و بهداشت پیشگیرانه

 مشارکت اجتماعی: بهبود وجهه و شهرت شرکت با اجرای   
برنامه های مشارکت استراتژیک جامعه

 رشد متقابل: ایجاد رویه تجارت منصفانه و حمایت از تقویت   

رقابت پذیری شرکت های همکار
 

)SDGs( اجرای اهداف توسعه پایدار
Lotte Chemical به طور فعال استراتژی مدیریتی را اجرا می کند 
که با اهداف توسعه توسعه سازمان ملل متحد مطابقت دارد تا 
مسئولیت خود را به عنوان یک شهروند شرکتی جهانی انجام 

دهد.

۲۰۱۸ ۲۰۲۰۲۰۱۹موضوع

1۲.۲۲31۵.1۲316.۵۴۵فروش

1.1۰71.۹۴6 3۵7سود عملیاتی

۲۴71.۲۴۹۲.۲۰۹سود خالص قبل از مالیات بر درآمد

17۵7۵71.6۴۲سود خالص

۴.6۲3۲۰.۸6۰۴6.۰7۴سود خالص به ازای هر سهم

۲۰۱۸ ۲۰۲۰۲۰۱۹موضوع

۸/۲3/71/1۲حاشیه سود عملیاتی

۴1۴3۵۴نسبت بدهی

)ROA( ۹7/31/۸بازده دارایی

)ROA( 3/1۵/۵7/1۲بازده دارایی

۲۰۱۸ ۲۰۲۰۲۰۱۹موضوع

1۹.3۸7۲۰.۰۴3۲۰.7۹۹کل دارایی

۵.6۴7۵.۹۹۰7.۲۵۵کل بدهی

13.71۲1۴.۰۵313.۲۵۵کل حقوق صاحبان سهام

جدول 1- صورت مالی شرکت لوته کمیکال )میلیارد وون(- سال های 2018 تا  2020

جدول 2- صورت دارایی شرکت لوته کمیکال )میلیارد وون( سال های 2018 تا 2020

جدول 3- خالصه شاخص های مالی شرکت لوته کمیکال )درصد(- سال های 2018 تا 2020
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   ۲۰1۵ سپتامبر  در  متحد  ملل  عمومی سازمان  نشست 
اهداف توسعه پایدار را به عنوان بزرگترین هدف مشترک جوامع 
و   ۲۰16 سال های  بین  یکدیگر  به  دستیابی  برای  المللی  بین 
۲۰3۰ برای ایجاد یک جامعه پایدار در سراسر جهان پذیرفت.

اقدامات    شامل  هدف   17 پایدار  توسعه  توسعه  اهداف 
نابرابری و رشد  متقابل برای فقر و تغییرات آب و هوایی، رفع 

اقتصادی را با 16۹ هدف دقیق تعریف می کند.
این یک سیستم هدف دقیق است که دولت ها، مشاغل   

برای  جهانی  اقدامات  تا  می کند  ترغیب  را  مدنی  جامعه  و 
پایان دادن به فقر در زمین و ایجاد فرصت هایی برای زندگی 

آبرومندانه همه انجام دهند.

اطالعات مالی لوته کمیکال
بسیار  عملکر  گذشته  سال های  در طول  کمیکال  لوته  شرکت 
موفقیت آمیزی در زمینه فروش محصوالت و حضور در بازارهای 
جهانی دارد. اما همان گونه که در این نمودار مشاهده می کنید 
گیر  فرا رکود  و  کووید-1۹  ویروس  دلیل شیوع  به  از سال ۲۰1۸ 
میزان   ۲ نمودار  است.  مواجه شده  کاهش  با  جهانی  اقتصاد 

فروش محصوالت لوته کمیکال را نشان می دهد.
که سود عملیاتی این شرکت  همین امر باعث شده است 
این  اما نکته مهم  کاهش مواجه باشد  با  در سال های مذکور 
انجام شده در مورد میزان فروش و  که پیش بینی های  است 
افزایش چشمگیر در  از  کی  سود این شرکت در سال ۲۰۲۲ حا

درآمد و سود این شرکت است.
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صنایع تکمیلی

پلیمرها یکی از پرمصرف ترین محصوالت شیمیایی در همه 
زیربخش های پزشکی، فضایی، بسته بندی، خودروسازی، 

ساخت و ساز و لوازم الکتریکی است و به همین دلیل بازار 
جهانی پلیمر بسیار پر رونق است.
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پلیمرها عمومًا به عنوان جانشینی برای انواع فلزات و محصوالت 
دارند،  باالیی  بسیار  کارایی  اواًل  زیرا  می شوند  استفاده  معدنی 
ثانیًا از لحاظ هزینه مقرون به صرفه هستند و ثالثا وزن آنها بسیار 

سبک است.

رونق  و  جهانی  اقتصاد  در  فروشی  خرده  سهم  افزایش 
برای مواد  که تقاضا  الکترونیکی باعث شده است  بازار تجارت 
را به شدت  بازار پلیمرها  امر  افزایش یابد و همین  بسته بندی 
تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که افزایش تمایل 

چشم انداز بازار 
جهانی پلیمرها 

تا سال 2025
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تجدیدپذیر  ک های  خورا از  استفاده  به 
باعث  بیوپلیمرها  یا  زیستی  پلیمرهای  و 
در  پلیمرها  برای  تقاضا  که  است  شده 
یابد.  افزایش  بینی  پیش  دوره  طول 
عالوه بر این افزایش تقاضا برای پلیمرها 
تولید  منظور  به  الکترونیکی  صنایع  در 
بخش های مختلف ساعت و پریز باعث 
که بازار پلیمرها رونق بیش از  شده است 

پیش داشته باشد.
سال  تا  پلیمرها  بازار  جهانی  ارزش 
بوده  دالر  میلیارد   ۲۵۰ به  نزدیک   ۲۰۲۰
 ۲۰۲۵ سال  تا  که  می رود  انتظار  و  است 
آمریکا  دالر  میلیارد   7۵۰ به  رقم  این 
برسد، این بدان معناست که بازار جهانی 
تا ۲۰۲۵ به  پلیمرها بین سال های ۲۰۲۰ 
طور متوسط ساالنه به اندازه ۵/1 درصد 

رشد خواهد کرد.
نکته مهمی که باید در این زمینه به 
که بیشترین  این است  آن توجه داشت 
به  مربوط  پلیمرها  جهانی  بازار  رشد 

که  بیوپلیمرهاست  یا  زیستی  پلیمرهای 
برتر  فناوری  با  پلیمرهای  جزو  واقع  در 

یا هایتک محسوب می شوند.
آمریکای  به عنوان مثال، در منطقه 
محصوالت  عمده  بازار  برزیل،  التین 
افزایش  مدیون  را  این  و  است  پلیمری 
قدرت خرید مصرف کنندگان در یک بازه 
که  است   ۲۰1۹ سال  در  مشخص  زمانی 
کاالهای  برای  تقاضا  افزایش  به  منجر 
مصرفی بسته بندی شده است. از سوی 
گندم و نیشکر  دیگر افزایش تولید ذرت، 
و  پلیمرها  بیشتر  مصرف  و  تولید  باعث 

پالستیک های زیستی شده است.
سه  چاپ  صنعت  توسعه  همچنین 
بعدی و رشد آن از همه جنبه ها و افزایش 
پلیمر ها  و  پالستیک ها  انواع  از  استفاده 
باعث  پیشرفته  بسیار  تکنولوژی  این  در 
افزایش تقاضا برای پلیمرها هم شده است. 
که  کنندگان ترجیح می دهند  زیرا مصرف 
به جای چاپ سه بعدی فلزی چاپ سه 

بعدی پالستیکی را انتخاب کنند که دارای 
امر نیز  کمتری است و همین  وزن بسیار 
افزایش تقاضا برای انواع پلیمرها را داشت 

به همراه داشته است.
ایجاد  از سوی دیگر تغییر و تحوالت 
شده در تولید پلیمرهای دوستدار محیط 
زیست و استفاده از آن ها در صنایع بسته 
بندی  بسته  و  غذا  بندی  بسته  و  بندی 
بسته  و  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت 
افزایش  باعث  دارویی  محصوالت  بندی 
شده  پلیمرها  از  دسته  این  برای  تقاضا 

است.

بـــازار  وضعیـــت  پیش بینـــی 
بـــه تفکیـــک  جهانـــی پلیمرهـــا 

پلیمـــر انـــواع 
بر اساس برآوردهای انجام شده باالترین 
نرخ رشد متوسط درمیان انواع پلیمرهای 
تولید شده به پلی اتیلن اختصاص دارد 
را  درصد   7/1 متوسط  ساالنه  رشد  که 
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این  کرد.  خواهد  تجربه   ۲۰۲۵ سال  تا 
افزایش تقاضا مدیون افزایش تقاضا برای 
پلی اتیلن در صنایع مصرفی نهایی است.
افزایش  که  است  حالی  در  این 
کاربردهای پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن 
سبک در بسته بندی محصوالت غذایی 
و نوشیدنی مانند شیر و آب میوه، انواع 
مواد  بندی  بسته  درپوش  جعبه ها، 
مواد  بندی های  بسته  سایر  و  غذایی 
غذایی و کاربردهای بسته بندی صنعتی 

باعث رشد بازار می شود.
یک  ساز  و  ساخت  صنعت   
به  که  است  پلیمر  عمده  مصرف کننده 
و  فویل ها  ورق ها، صفحه ها   انواع  شکل 
مورد  کف  از  محافظت  منظور  به  نوارها 
پلی  این  بر  عالوه  می گیرد.  قرار  استفاده 
استفاده  مورد  لوله ها  تولید  در  نیز  اتیلن 
قرار می گیرد که بخش داخلی فعالیت های 
صنعتی را در بر می گیرد. عالوه بر این سایر 
کاسه ها، بطری  محصوالت مصرفی مانند 
از جمله  آب  لوله های  و  زباله  آب، سطل 
که در زندگی  محصوالت مصرفی هستند 

روزمره ما به کار می روند.

افزایش تقاضا برای پلیمرهای 
زیستی یا بیوپلیمرها

یا  عمده  صورت  به  بیوپالستیک ها   
تجدیدپذیر  منابع  از  جزئی  صورت  به 
عنوان  به  می شوند.  تولید  بیولوژیکی 
اتیلن  تا  می شود  پردازش  نیشکر  مثال 
پلی  تولید  برای  می تواند  که  شود  تولید 
نشاسته  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اتیلن 
آن  از  تا  گیرد  می تواند مورد پردازش قرار 
درنتیجه  و  شود  تولید  کتیک  ال اسید 

کتیک از آن تولید شود. اسید پلی ال
یکی از راههای کاهش محتوای کربن 
در محصوالت پتروشیمی تولید پلیمرهای 
زیستی یا بیوپلیمر هاست، زیرا بیوپلیمرها 
و  می دهند  کاهش  را  انرژی  از  استفاده 

محیط زیست را حفظ می کنند.
در حال حاضر شرکت های  بنابراین 
دنبال  به  دنیا  دنبال  پتروشیمی برتر 
پالستیک های  جایگزینی  استراتژی 
زیستی به جای پالستیک های شیمیایی 
برد- نتیجه  یک  آن  نتیجه  زیرا  هستند 
کنندگان و هم برای  برد هم برای مصرف 

شرکت های بسته بندی است.
که بدانیم   اما نکته حیاتی این است 
بیوپالستیک ها مانند بیو پلی اتیلن شامل 
هستند.  تجدیدپذیر  کربن  محتوای 
اصلی  دالیل  از  یکی  موضوع  همین  و 
استفاده  سمت  به  تولیدکنندگان  تمایل 
جای  به  زیستی  پالستیک های  از 
پایان  در  است.  فسیلی  پالستیک های 
چرخه زندگی یک بیوپالستیک، کربنی که 
باز می گردد  اتمسفر  به  آن وجود دارد  در 
کتوری از کربن جدید با محیط  اما هیچ فا
زیست اضافه نخواهد کرد چون از ابتدا این 

محتوای کربن را در خود داشته است.

یـــا  پلیمرهای هـــای-  تـــک 
برتر فنـــاوری  دارای  پلیمرهای 
راس  در  پلیمرهای های -تک  امروزه   
شرکت های  در  نوآوری  برنامه های 
پتروشیمی تولید کننده محصوالت پلیمری 
است. پلیمرهای های-تک در واقع پیش 
انواع پالستیک های  کاربرد  و  تولید  قراول 

مهندسی از سال 1۹۸۹ تا کنون هستند.

 پلیمرهای هوشمند نیز زیر مجموعه 
پلیمرهای های-تک قرار می گیرد. بر اساس 
جهانی  ارزش  شده  انجام  تخمین های 
بر  بالغ   ۲۰1۹ سال  در  پلیمرهای هایتک 
انتظار  و  آمریکا بوده است  ۴ میلیارد دالر 
 ۲۰۲7 سال  تا  بازار  این  ارزش  که  می رود 
میالدی به رقمی نزدیک به ده میلیارد دالر 
برسد به این مفهوم که بین سال های ۲۰۲۰ 
تا ۲۰۲7 به طور متوسط ساالنه 1۲/1 درصد 

رشد خواهد کرد.
دنیا  سر  تا  درصد  پاندمی کووید-1۹ 
ابزارهای  انواع  برای  تقاضا  که  باعث شد 
آن  با  مرتبط  محصوالت  و  بیوپزشکی 
ویروس  انتقال  از  جلوگیری  منظور  به 
برای  همچنین  و  افراد  سایر  به  کرونا 
درمان بیماری ها افزایش یابد. بر همین 
برای  تقاضا  که  می رود  انتظار  اساس 
انواع پلیمرهای هوشمند در دوره پیش 
بینی یعنی بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲7 

افزایش یابد.
مقاوم  بسیار  هوشمند  پلیمرهای 
با این وجود فرایند پردازش  هستند ولی 
آنها بسیار ساده است. این پلیمرها بسیار 
زیستی  لحاظ  از  و  باثبات  پذیر،  انعطاف 
زیستی  کاربردهای  سایر  با  تطابق  قابل 
هستند. اهمیت پلیمرهای هوشمند روز 
به روز افزایش می یابد و رشد خود را مدیون 
توانایی شان برای تجدیدپذیری، تغییرات 
فیزیکی یا شیمیایی در پاسخ به نوسانات 
نوع  این  هستند.  زیست  محیط  شرایط 
زیستی  محیط  محرک های  به  پلیمرها 
زمینه  وزن،  حرارت،    ،pH مانند  بسیاری 
کنش  الکتریکی، آنزیم ها و بیومولکول ها وا

نشان می دهند.
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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 پایانی 

7. بحث و نتیجه گیری
المللی  بین  رقابتی  استراتژی های  انواع  از  تلفیقی  ما  تحقیق 
خوشه SME ها است و و نتایج آنها، مشارکت های نظری و عملی 

را ارائه می دهد.

7.1 مشارکت نظری
این مقاله، بررسی های پیشین در خصوص بین المللی سازی 
SMEs را با با تمرکز بر SME های خوشه ای، بسط می دهد. این 
گزینه های استراتژیک  امربا تلفیق و ارزیابی طیف گسترده ای از 
SME و با ارائه استراتژی های رقابتی فعال SME ها در عرصه بین 
 . که هر دو قابل اجرا و موثر هستند، صورت می پذیرد  المللی 
مطالعات موجود در بین المللی شدن SME ها بر روی هدایت 

کندگان وشرایط بین المللی سازی نسبت به نتایج استراتژی های 
کار و همکاران، ۲۰1۰ ؛ هیلمرسون، ۲۰1۴  خاص، تمرکز می کند ) 
؛ تانگ، ۲۰11(. بنابراین، این مقاله، به شکاف تحقیق در ارزیابی 
گزینه های استراتژیک SME در بین المللی شدن، اشاره دارد. در 
عرصه بین المللی سازی خوشه SME، ، مطالعات اخیر، برخی 
گزینه های استراتژیک انتخاب شده را مورد تجزیه و تحلیل،  از 
قرار می دهد ) ماریوتی، میکوچی و موناتارو، ۲۰۰۴ ؛ بیگرو، ۲۰۰6 
؛ دی پروپریس و همکاران، ماریوتی، موتینلی و پیکیتولو، ۲۰۰3 
؛ کاتینی، ۲۰11(. این مطالعه به فراخوانی یک تحلیل نظاممند و 

تلفیق شواهد تحقیقاتی موجود، پاسخ می دهد.

عالوه بر این، رفتارهای پیشگیرانه SME به عنوان رهبران 
در  و  کنشی  وا کنندگان  با شرکت  در مقایسه  ای  شبکه خوشه 
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کمتر مورد بررسی  مقایسه با تحقیق بر روی شرکت های بزرگ ، 
گوستینوو همکاران، ۲۰1۵ ؛ آلبرتی و همکاران،  قرار گرفته است ) ا
۲۰۰۸(. استراتژی های پیشگیرانه، چالشی برای SME ها است که 
به طور بالقوه آنها را در نظر می گیرد. با این حال، عملکرد SME ها 
از شبکه ها برای رفع  در خوشه ها به خوبی مجهز به استفاده 
معایب اندازه و دامنه در این فرآیند می باشد . رفتار استراتژیک 
پیشگیرانه، بر اساس شبکه های خود مختار روابط منطقه ای 
این  برای  کنشی  وا استراتژی های  از  تر  المللی، مطلوب  بین  و 
و  آلبرتی  و همکاران، ۲۰1۵؛  گوستینو  آ  ( است  از شرکت ها  گروه 
را  آنها  دومی،  همکاران، ۲۰13(.  و  فرانسیونی  همکاران، ۲۰۰۸؛ 
وابسته به تصمیمات و اهداف بزرگ شرکت های غالب می کند 
، انتقال  که اغلب هزینه ها و خطرات را به تامین کنندگان کوچکتر
می دهند ) استروگن و همکاران، هامفری و اشمیتز، ۲۰۰۴؛۲۰۰۲(. 
والد  برای اهداف  نیز  از سوی دیگر، استراتژی های پیشگیرانه 
SME ها مفید هستند. SME ها به عنوان شرکت های کانونی به 
که معموال بر  شدت در انباشتگی های منبع، نهادینه شده اند 

کید دارند. ارتقاء مداوم و مزیت رقابت خود، تا
کلی و  به عنوان نتیجه تلفیق تحقیق حاضر، ما دو قضیه 
فعال  رقابتی  استراتژی های  با  رابطه  در  را  جزئی  قضیه  شش 
دادیم.  تشکیل   ، المللی  بین  عرصه  در  ای  خوشه  SME های 
در  که  می کنند  بیان  جزئی،  قضیه  سه  و  کلی  قضیه  نخستین 
گزینه های استراتژی رقابتی مبتنی بر هزینه شرکت های خوشه 
، یک  فراساحل  برون سپاری  تر  پایین  افزوده  ارزش  توابع  ای، 
اثربخشی در تامین  و   SMEs اتخاذ  از  باال  امکان پذیری نسبتا 
اجتناب  و  مهارتهای هسته خوشه  توسعه  و  اهداف حفاظت 
کلی و سه قضیه  از قفل شدن را فراهم می آورد. دومین قضیه 
جزئی، بیان می کنند که در گزینه های استراتژی رقابتی مبتنی بر 
تمایز شرکت های خوشه ای، ترکیبی از صادرات و فعالیت های 
ارزش افزوده باالتر برون سپاری فراساحل ، یک امکان پذیری 
نسبتا باال برای SMEs و احتماال دستیابی به اهداف بیان شده 

را فراهم می آورد.
به  می تواند  نیز  شدن  قفل  از  اجتناب  و  دانش  تبادل   
سهام  حقوق صاحبان  مبنای  بر  المللی  بین  گسترش  توسط 
)فراساحل غیرفعال ( و با استفاده از جابجایی انتخابی، صورت 

پذیرد. با این حال، این گزینه برای شرکت های بزرگ ، بهتر است 
و برای SMEs با توجه به ریسک باال و هزینه باالی آن، امکان 
پذیری کمتری دارد . عالوه براین، فراساحلی غیرفعال به توسط 
شرکت های بزرگ اغلب شامل انتقال کامل توابع انتخابی بدون 
که  می گردد  والد  در خوشه های  برون سپاری  ارتباطات  حفظ 
روابط شبکه  و  کافی  از دست دادن مهارت های  به  این منجر 
و  مارزانتی  ؛   ۲۰1۰ همکاران،  و  کاسمانو   ( می گردد  منطقه  در 

همکاران، ۲۰11(.
رفتارهای اســـتراتژیک فعال شـــرکت های متوسط و کوچک 
گـــرا تمرکز دارد ؛ بـــه عنوان مثال،  نیز بـــر روی گزینه های داخلی 
صـــادرات بـــر اســـاس مکانیزاســـیون دســـتیابی بـــه بهـــره وری 
موثـــر و صـــادرات بـــا تمرکـــز بـــر نیشـــت های جهانی و یا توســـعه 
به ســـمت صنایع فناوری پیشـــرفته تـــر و محصـــوالت پیچیده. 
چنیـــن رفتارهای رقابتـــی، ارتباطات نهادینه شـــده موجود را در 
خوشـــه ها حفـــظ می کننـــد و بدین ترتیـــب، آنها هـــدف حفظ و 
حفاظت از توانایی های های اصلی خوشـــه را مـــورد خطاب قرار 
می دهنـــد. . بـــا این حال، آنهـــا کمتر قادر به جلوگیری از انتشـــار 

دانش جدید هســـتند.
ایـــن مقاله بر رشـــد تکیـــه دارد امـــا ، تحقیقات منتشرشـــده 
 ، SME کنـــده در خصـــوص خوشـــه و بیـــن المللـــی شـــدن پرا
کارآفرینـــی بیـــن المللی و  گرفتـــه در مـــورد  بررســـی های صـــورت 
کســـب و کار کوچـــک و کارآفرینـــی منطقـــه ای و توســـعه منطقه 
ای را در بـــر می گیرنـــد. یافته هـــای مـــا، یـــک چارچـــوب تحقیق 
بـــه طـــور  ارائـــه می دهـــد.  را  آتـــی  بـــرای پژوهش هـــای تجربـــی 
در  فرضیـــه  بعنـــوان  می تواننـــد  تحقیـــق  قضیه هـــای  خـــاص، 
مطالعـــات تجربی بـــه منظور آزمـــون امکان پذیری و اثربخشـــی 
اســـتراتژی های ارائـــه شـــده SME، عملیاتـــی شـــوند. بـــه طـــور 
اثـــر  ســـمت شناســـائی  بـــه  می تواننـــد  مطالعـــات،  ایـــن  کلـــی، 
اســـتراتژی های رقابتی بین المللی SME هـــا در موقعیت رقابتی 
و توســـعه جنبه هـــای انباشـــتگی صنعتـــی منبـــع آنهـــا، هدایت 

ند. شو

7.2 مشارکت عملی
ایـــن تحقیـــق تلفیقی، می توانـــد کارآفرینان و تصمیـــم گیرندگان 
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مســـئول در توســـعه منطقـــه ای را هدایـــت کنـــد. SMEs ممکن 
اســـت با شـــناخت طیف وســـیعی از گزینه هـــای اســـتراتژیک در 
شـــرایط منطقـــی و نتایجـــی کـــه مناســـب بـــا قابلیـــت و اهـــداف 
اســـتراتژیک آنها اســـت را انتخـــاب کنند. همچنیـــن ، نتایج این 
تجزیـــه و تحلیل بـــرای تصمیم گیرنـــدگان منطقـــه ای به منظور 
ترویـــج رفتارهـــای SME بـــه ســـمت گزینه هـــای مطلـــوب بـــرای 
توســـعه منطقه ای، مناســـب خواهد بود. عالوه بر این، یافته ها 
می تواننـــد طراحـــی اقدامـــات پشـــتیبانی بـــرای شـــرکت هایی با 
اهداف و نیازهای مختلف را اطالع رســـانی کنند. سیاستگذاران 
نیـــز بایـــد شـــرکت های بـــزرگ و SMEs را بـــه عنـــوان مکمـــل اما 
بازیگـــران متفـــاوت توســـعه و تغییـــر در فرآیندهای بیـــن المللی 

شـــدن تجمع آنهـــا، در نظـــر بگیرند.

7.3 محدودیت ها و پیامدهای تحقیق بیشتر
کیفـــی و رویکـــرد ســـبکی بـــه منظـــور تعمیـــم  تجزیـــه و تحلیـــل 
دهـــی ممکـــن اســـت یـــک محدودیـــت در ایـــن مقالـــه، در نظر 
گرفته شـــود. چنیـــن رویکـــردی به وســـیله یک مرحلـــه در حال 
ظهـــور تحقیـــق در عرصـــه اســـتراتژی های رقابتـــی بیـــن المللی 
خوشـــه های SME، هدفمنـــد شـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه این، 
مـــا بر چندیـــن جریان بررســـی های پیشـــین که لزومـــا متکی به 
روش های مختلـــف بود تمرکز کردیـــم از جمله تحقیقات نظری 
و تحقیـــق کیفـــی و کمی تجربـــی. توجیـــه دیگر از رویکرد ســـبک 
زده، تنـــوع و پیچیدگـــی پدیده هـــای عمده مورد مطالعه اســـت 
؛ یعنـــی خوشـــه ها و SME هـــا. هـــم خوشـــه ها و هـــم و SME هـــا 
در پیشـــرفت تکنولوژیکـــی، ســـن و چرخـــه حیـــات و نیز محیط 
اجتماعی-فرهنگـــی و اقتصادی خود، از هم متفاوت هســـتند. 
بـــه منظـــور رفـــع مشـــکل تنـــوع روش شناســـی در بررســـی های 
صـــورت گرفته و پدیده مورد مطالعه، ما به دنبال یک اســـتدالل 
در حـــال توســـعه بودیم. بنابرایـــن، در این تحقیق، اســـتدالل بر 
مبنای بررســـی پیشینه نظری و بر اســـاس یک چارچوب نظری 

مبتنـــی بر تلفیـــق تحقیق، اســـتوار بود.
بـــا ایـــن وجـــود، محدودیت هـــای اذعـــان شـــده، تحقیقات 
بیشـــتر را بـــه منظور اعمـــال یک رویکـــرد ظریف تـــر در خصوص 
SME هـــا، پیشـــنهاد می کنـــد  و  تفاوت هـــای میـــان خوشـــه ها 

بررســـی کارهـــای صـــورت گرفتـــه پیشـــین و تلفیق آنهـــا، ممکن 
اســـتراتژی هایی  چنیـــن  کننـــدگان  تعدیـــل  روی  بـــر  اســـت 
در خوشـــه SME بعنـــوان مرحلـــه ســـن و چرخـــه زندگـــی ) بـــه 
عنـــوان مثـــال، ریســـک های جدیـــد، اغلـــب ناشـــی از مســـایل 
جهانـــی، یـــا شـــرکت های ســـازمانی، شـــرکت های در حال رشـــد 
یـــا بالغ(، ســـطح فنـــاوری و انـــدازه )شـــرکت های خـــرد، کوچک، 
و یـــا متوســـط(، تمرکز کنـــد. تعدیـــل کننده های مشـــابه ممکن 
اســـت در مـــورد خوشـــه ها، یعنـــی مرحله ســـن و چرخـــه حیات 
آنهـــا )خوشـــه های در حـــال ظهور،درحـــال رشـــد و یـــا درحـــال 
کاهش(، ســـطح فناوری و مکان )در کشـــورهای در حال توسعه 
یا توســـعه یافته(، باشـــد. بـــا توجه به مکان خوشـــه ها، توســـعه 
این تحقیق ممکن اســـت منجر به شناســـائی این موضوع شود 
کـــه چگونه اســـتراتژی های بین المللی شـــرکت های خوشـــه ای 
می تواننـــد بر توســـعه مناطقـــی کـــه در آن فعالیت هـــای زنجیره 
ارزش، شـــرکت ها، شـــبکه ها و خوشـــه های انتقـــال داده شـــده 
اســـت ، تاثیـــر بگذارنـــد. . انتقال، ممکن اســـت به ظهـــور جدید 
خوشـــه ها یا ارتقاء خوشـــه های منطقه ای موجـــود و در نتیجه، 
تغییر جغرافیای تولید و نوآوری در سراســـر جهان، منجر شـــود.
اســـتراتژی ها،  ارزیابـــی  نتایـــج  از  حاصـــل  قضیه هـــای 
فرضیه هایی کلی هســـتند که نیاز به عملیاتی شـــدن یبیشتر در 
قالـــب فرضیه هـــای تحقیقاتی دارنـــد. این بایـــد در رویکرد روش 
شـــناختی فعلی کـــه یک رویکرد کیفی اســـت، درنظرگرفته شـــود 
و یـــک ارزیابـــی نســـبی از اســـتراتژی ها را اتخاذ کند. بـــه عبارتی، 
آتـــی  کردیـــم، و پژوهش هـــای  کیفـــی را اعمـــال  مـــا معیارهـــای 
ممکن اســـت به دنبـــال اقدامات کمی برای این عوامل باشـــند. 
بـــه عنـــوان مثـــال، امـــکان پذیـــری می توانـــد بـــه عنـــوان مقدار 
ســـرمایه گذاری مـــورد نیـــاز در اتخـــاذ گزینه های خـــاص، جنبه 
رویکـــردی پیـــدا کنـــد. اهـــداف 1 و ۲ می توانـــد بر اســـاس تعداد 
نوآوری هـــا و فـــروش ناشـــی از ایـــن نوآوری ها، و نیـــز اختراعات و 
کمیتی،  گواهینامه هـــای تولید شـــده در قالب های مختلـــف حا
مـــورد توجه قـــرار بگیرد. عـــالوه بر ایـــن، باید در نظر داشـــت که 
ارزیابـــی ما نســـبی اســـت و نه مطلـــق. بنابراین، تحقیقـــات آتی، 
نیـــاز بـــه انجـــام ارزیابی اســـتراتژی های پیشـــنهادی و نیز ســـایر 

اســـتراتژی هایی از ایـــن دســـت دارد. 
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