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در  پتروشـــیمی  صنعـــت  ســـهم  ارتقـــای 
اقتصـــاد ملـــی و حضـــور موثـــر در بازارهای 
جهانی یکـــی از موضوعات مهم برنامه اول 
تـــا ششـــم توســـعه در بخش هـــای مرتبط 
بـــا برنامه ریـــزی و سیاســـت گذاری در ایـــن 
کـــه هـــدف افزایـــش  صنعـــت بوده اســـت 
درآمدزایـــی از این محـــل را دنبال می کند.
کشـــورمان  اولیـــن برنامـــه توســـعه ای 
کرد. پیـــش از آن  کار  از ســـال ۶۸ شـــروع به 
یعنی در دوران جنگ در بخش پتروشیمی 
که در این مدت  اقداماتی انجام شـــده بود 
کل ســـرمایه گذاری شـــرکت ملـــی صنایـــع 
پتروشـــیمی چیـــزی حـــدود ۴۲۰ میلیـــارد 

ریـــال بود.

سرمقاله

در ســـال ۶۷ یعنـــی یـــک ســـال قبـــل 
از شـــروع اجـــرای برنامه هـــای توســـعه ای، 
صنعت پتروشـــیمی در تولید رکوردشکنی 
کـــرد و همچنین فعالیت پتروشـــیمی رازی 

در فازهـــای اول و دوم شـــروع شـــد.
پتروشـــیمی  صنعـــت  تولیـــد  میـــزان 
در ایـــن ســـال بـــه ۸۸۰ هـــزار تـــن رســـید و 
توانســـت ۲۶ میلیون دالر صادرات داشته 
باشـــد. اما بـــا آغـــاز برنامه های توســـعه ای 
ســـطح تولیـــد صنایع پتروشـــیمی به چند 
برابر رســـید، به طوری که در جریـــان اجرای 
طرح هـــای برنامـــه پنـــج ســـاله اول و دوم 
کار پتروشـــیمی اصفهان،  توســـعه، آغاز به 
ک و تکمیل مجتمع های بندرامام و ...  ارا

باعث شـــد که تولید در ســـال پایانی برنامه 
دوم بـــه ۱۲ میلیـــون تن ارتقـــا یابد.

پتروشـــیمی  صنعـــت  اول  جهـــش 
کشـــورمان از برنامه ســـوم توســـعه رخ داد. 
تاریـــخ صنعت پتروشـــیمی در چهـــار دهه 
گذشته نشـــان می دهد در ۱۵ سال اجرای 
برنامه های ســـوم تا پنجـــم این صنعت به 
کرد  سمت اســـتانداردهای جهانی حرکت 
و خیـــز برای جهـــش اول و افزایش تولید در 
همین ســـال های اول برنامه سوم توسعه 

برداشـــته شد.
ظرفیت هـــای  از  بهینـــه  اســـتفاده 
توســـعه،  طرح هـــای  اجـــرای  موجـــود، 
جایـــگاه  ارتقـــای  و  صـــادرات  توســـعه 
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غیرنفتـــی،  صـــادرات  در  پتروشـــیمی 
خصوصی ســـازی و تغییر ســـاختار شـــرکت 
ملی صنایع پتروشـــیمی از اقدامات انجام 
شـــده مطابق با برنامه ســـوم توســـعه بود. 
گذشـــته تکمیل  البتـــه همچنـــان ماننـــد 
اقدامات باقیمانده از برنامه دوم از اولویت 
دارتریـــن موضوعـــات برنامـــه ســـوم بـــود. 
همچنین در این برنامه، استفاده بهینه از 
ظرفیت های موجود، نوســـازی و بازسازی 
واحدهـــای قدیمـــی، تولید محصـــوالت با 
کثـــر اســـتفاده از  ارزش افـــزوده باالتـــر، حدا
توانمندی هـــای فنی و مهندســـی داخل، 
تجهیـــز مناطـــق ویـــژه اقتصادی، توســـعه 
حمایـــت  خصوصی ســـازی،  صـــادرات، 

و  خصوصـــی  بخـــش  ســـرمایه گذاری  از 
کید قرار  گسترش تحقیق و توســـعه مورد تا

. فت گر
همچنین برای تحقـــق برنامه افزایش 
صادرات محصوالت پتروشـــیمی، منطقه 
ویـــژه اقتصادی انـــرژی پارس بـــه دلیل دارا 
بـــودن منابـــع گاز طبیعـــی میـــدان پـــارس 
جنوبی برای اجرای طرح های توســـعه ای 
جدید انتخاب شـــد. تا پایان برنامه ســـوم 
یعنـــی ســـال ۱۳۸۳ ســـرمایه گذاری در این 
صنعت به ۱۱۵۴۰۰ میلیارد ریال رســـید و ۱۸ 
میلیون تن محصوالت پتروشـــیمی تولید 
شـــد. طبـــق آمـــار منتشـــر شـــده از ســـوی 
وزارت نفت، در این ســـال، میزان صادرات 
و فـــروش داخلی به ترتیب ۵.۲ میلیون تن 
به ارزش ۱۷۲۶ میلیون دالر و ۴.۸ میلیون 
تـــن بـــه ارزش ۱۲.۶ هزار میلیـــارد ریال بود.
یکـــی از محوری تریـــن اهـــداف برنامه 
ششم توســـعه تحقق نرخ رشد ۸ درصدی 
که صنعـــت پتروشـــیمی با  اقتصـــاد اســـت 
کـــه دارد می تواند نقش  توجه مزیت هایی 
مهمی در برآورده شـــدن این هدف داشته 
برنامـــه  سیاســـت های  براســـاس  باشـــد. 
ششـــم توســـعه ظرفیت تولیـــد در صنعت 
بـــا بهره بـــرداری از ۵۸ طـــرح  پتروشـــیمی 
توســـعه ای بایـــد بـــه بیـــش از ۵۸ میلیون 
تن برســـد. همچنین در ســـال های برنامه 
ششـــم ۲۵ طـــرح پتروشـــیمی بـــا ظرفیت 
اســـمی ۴۹.۱ میلیون تن در سال و ۵ طرح 
ک صنعـــت پتروشـــیمی در  تامیـــن خـــورا
حوزه باالدســـت در طول سال های برنامه 

ششـــم توســـعه اجرا خواهند شـــد.
با بهره برداری از طرح های توســـعه ای 
 ۱۳۹۹ ســـال  تـــا  پتروشـــیمی  صنعـــت  در 
شمســـی یعنی پایان برنامه ششم توسعه، 
محصـــوالت  تولیـــد  از  کشـــورمان  ســـهم 

پتروشـــیمی در منطقـــه خاورمیانـــه بـــه ۴۱ 
درصد خواهد رســـید. همچنین براســـاس 
احـــکام برنامه ششـــم، توســـعه صـــادرات 
کشـــور بایـــد بـــا رشـــد متوســـط  غیرنفتـــی 
ســـالیانه ۲۱.۷ درصـــد از درآمدزایـــی ۴۶.۹ 
میلیارد دالر در ســـال ۱۳۹۶، به حدود ۱۱۳ 
میلیـــارد دالر در ســـال ۱۴۰۰ برســـد. از ایـــن 
گاز در  رو بـــا توجـــه بـــه منابع غنـــی نفـــت و 
کشورمان صادرات محصوالت پتروشیمی 

می توانـــد ایـــن حکـــم را محقق ســـازد.
پایان برنامه ششـــم توسعه یعنی سال 
۱۴۰۰ پایان جهش دوم صنعت پتروشیمی 
اســـت و ظرفیت اســـمی تولیـــد در صنعت 
باید بـــه ۱۰۰ میلیون تن برســـد اما موضوع 
که بـــرای تحقـــق اهداف  مهـــم این اســـت 
تعیین شـــده در برنامه ششـــم توسعه باید 
حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
کشور انجام  جدید در صنعت پتروشـــیمی 

شود.
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صنعت پتروشـــیمی ایـــران را با توجه به 
رونـــد رو به رشـــد پیشـــرفت آن چگونه 

ارزیابـــی می کنید؟
کنون صنعت پتروشـــیمی ایران  به نظـــرم ا
کشـــور  محـــور و ســـتون توســـعه اقتصادی 
پتروشـــیمی  صنعـــت  مـــی رود.  به شـــمار 
توســـعه  رشـــد  بـــه  رو  رونـــد  در  می توانـــد 
کشـــورمان نقش آفرین باشـــد و  اقتصادی 

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران:

یق منابع به سوی صنعت پتروشیمی  تزر
می تواند به تحقق جهش دوم و سوم 

این صنعت منجر شود
گاز  از  پتروشیمی  صنایع  سهم 
گاز  یابد.  افزایش  باید  کشور  در 
گر  ا نیست.  سوزاندن  برای  تنها 
صنعت  وارد  ک  پا سوخت  این 
افزوده  ارزش  شود،  پتروشیمی 
باید  می کند،  ایجاد  را  به سزایی 
سرمایه  تولید  راه  که  کرد  اذعان 
در  است،  پتروشیمی  صنعت  در 
این  سوی  به  منابع  که  صورتی 
صنعت تزریق شود بدون تردید به 
تحقق جهش دوم و سوم صنعت 

پتروشیمی منجر خواهد شد.
بهزاد  سخنان  از  بخشی  این 
کمیسیون  رئیس  نایب  محقق، 
درباره  تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی 
این  نقش  و  پتروشیمی  صنعت 
که  کشور است  صنعت در توسعه 

در زیر می خوانید:

توســـعه این صنعت در باالدســـت و نیز بخش های پایین دســـتی، اشـــتغال زایی مطلوبی 
را بـــه همـــراه خواهد داشـــت.

کـــه ارز حاصل از صـــادرات غیر  شـــرکت های پتروشـــیمی به عنـــوان بزرگتریـــن صنعت 
که این صنعت  کند از اهمیت ویژه ای برخوردار اســـت و باید گفت  کشـــور می  نفتی را وارد 
کشـــور را تامین می کنند، جایگاه این صنعت به عنوان  خوشـــبختانه درصد بسیاری از ارز 
یک صنعت اشـــتغال زا در راس تحقق هدف جلوگیری از خام  فروشـــی قرار دارد و به عنوان 

یکی از پایه های اصلی حمایت از تولید داخلی محســـوب می شـــود.

امســـال، ســـال جهش تولید نامگذاری شـــده اســـت، نقش پتروشـــیمی در تحقق 
شعار ســـال چیست؟

کند،  صنعت پتروشـــیمی در ســـال جهش تولید، باید از امکانات و توان داخلی اســـتفاده 
زیـــرا این مهم ظرفیت تولید در این صنعـــت را افزایش خواهد داد. فرصت های بســـیاری 
که در این بین،  گاز و پتروشـــیمی در ایران وجـــود دارد  برای ســـرمایه گذاری در حوزه نفت، 

گفت وگو
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ســـرمایه گذاری در بخـــش پتروشـــیمی بـــه دلیل جلوگیـــری از خام 
فروشـــی از توجه ویژه ای برخوردار اســـت.

 همچنیـــن بـــا تولیـــدی شـــدن طـــرح هـــای جدیـــد در ســـال 
جاری شـــاهد افزایش مطلوب ظرفیت تولید محصوالت مختلف 

بود. پتروشـــیمیایی خواهیم 

کشـــور  کنونـــی  صـــادرات محصـــوالت پتروشـــیمی در شـــرایط 
کند؟ کمـــک  کشـــور  چقـــدر می توانـــد بـــه اقتصـــاد 

کلی اقتصاد  کشـــور از جمله سیاســـت های  در اســـناد باالدستی 
مقاومتـــی یکـــی از راه هـــای جلوگیـــری از ضربه پذیـــری اقتصاد از 
گاز، افزایش صادرات محصوالت پتروشـــیمی  درآمدهـــای نفت و 
عنـــوان شـــده اســـت. از ســـویی دیگر محصـــوالت تولیـــدی این 
صنعـــت، مـــواد اولیـــه بخش هـــای بســـیاری از اقتصـــاد ایـــران را 
فراهـــم می کند و از این منظر بســـیار حائزاهمیت بـــوده و همواره 
کنـــون و بـــه دلیل  کشـــور اســـت. ا مـــورد توجـــه سیاســـت گذاران 
کشـــور بر دوش صنعت  تحریـــم نفت، بخش اعظم بازار صادراتی 
کـــه وارد رکود  پتروشـــیمی اســـت و این صنعت، صنعتی نیســـت 

شود.
پتروشـــیمی هـــای کشـــورمان در صـــورت یـــک برنامـــه ریـــزی 
منســـجم و با همگرایی بیشتر می توانند نقش آفرینی بیشتری در 

کشـــور داشـــته باشند. اقتصاد و صنعت 

نقـــش صنعت پتروشـــیمی را در ایجاد اشـــتغال و ارزش افزوده 
چطور ارزیابـــی می کنید؟

بخش پایین دســـت صنعت پتروشیمی اشـــتغال زایی باالیی را در 
گر این بخش از صنعت توســـعه یابد شاهد  کشـــور ایجاد می کند و ا
کاهـــش خام فروشـــی و ایجاد ارزش افزوده بیشـــتری خواهیم بود. 
کـــردن منابع به ســـوی تولیـــد می تواند بـــه تحقق جهش  ســـرازیر 
دوم و ســـوم صنعـــت پتروشـــیمی منجر شـــود، هر قدر در توســـعه 
گاز و نفـــت نیـــز بهتر و بیشـــتر  صنایـــع پتروشـــیمی تـــاش شـــود از 
اســـتفاده خواهد شد، درواقع صنعت پتروشیمی ارتباط مستقیم 

گاز دارد. با نفـــت و 
و  طورمســـتقیم  بـــه  پتروشـــیمی  پایین دســـتی  صنایـــع 
کرده اند و میزان پیوند آنها  غیرمستقیم مشاغل بســـیاری را ایجاد 
با ســـایر بخش های اقتصادی قابل ماحظه اســـت. باید پذیرفت 
کـــه صنعـــت پتروشـــیمی در جهـــان جـــزو صنایع بزرگ محســـوب 
که البته این صنعت ســـود آور در ایران قدمتی ۵۰ ســـاله  می شـــود 
کـــه بایـــد بیش از پیـــش به توســـعه آن نگاه ویژه ای داشـــت. دارد 

بـــه نظر شـــما بخـــش خصوصی در توســـعه و تحـــول صنعت 
پتروشـــیمی چه نقشـــی ایفـــا می کند؟

بخـــش خصوصـــی می توانـــد نجـــات  بخـــش صنعت پتروشـــیمی 
کشور باشد، باید شـــرایط را برای حضور بخش خصوصی واقعی در 
کنیم. بـــا توجه به تاش هـــای صورت  صنعت پتروشـــیمی فراهم 
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ایـــران،  پتروشـــیمی  صنعـــت  در  گرفتـــه 
کنـــون در ریل توســـعه  ایـــن صنعت هـــم ا
حرکـــت قـــرار دارد. باید تســـهیات ویژه ای 
در تمامـــی بخش هـــای این صنعـــت قائل 
کـــه امروز  شـــد، زیـــرا یکـــی از بخش هایـــی 
گیرد، صنعت  بایـــد مورد توجه جدی قـــرار 
پتروشیمی اســـت. هم دولت و هم بخش 

کارزار شـــوند. خصوصی بایـــد وارد 

در  کنـــون  ا ایـــران  پتروشـــیمی  صنعـــت 
جهـــش دوم تاریخی خـــود قـــرار دارد. 
گـــی هایـــی دارد؟ ایـــن جهـــش چه ویژ
صنعت  پروژه های  توسعه  موضوع 
مهم  بسیار  دولت  برای  باید  پتروشیمی 
تا  شود  پیگیری  منظم  به صورت  و  باشد 
در زمانبندی تعیین شده، به بهره برداری 
کم شود تا به جهش  برسد و خام فروشی 
سوم در صنعت پتروشیمی نیز دست یابیم.
آمارها نشـــان می دهـــد در ســـال ۱۴۰۰ 
درآمـــد صنعـــت پتروشـــیمی از ۱۷ میلیارد 

دالر بـــه ۲۵ میلیـــارد دالر می رســـد. از ایـــن 
۲۵ میلیـــارد دالر، تقریبـــًا ۱۷ میلیـــارد دالر 
درآمـــد ارزی حاصل از صادرات خواهد بود 
که بیـــش از ۴۰ درصد بیشـــتر از درآمدهای 
فعلی صنعـــت از محل صادرات اســـت. در 
حال حاضر پتروشیمی ســـاالنه بیش از ۱۲ 
که از  میلیـــارد دالر برای ایـــران ارزآوری دارد 
صـــادرات ۲۲.۵ میلیـــون تـــن محصول به 

می آید. دســـت 

کالن صنعـــت  نظرتـــان دربـــاره توســـعه 
پتروشـــیمی چیســـت؟

و  تولید  صرف  صنعت  در  ما  وقت  بیشتر 
افزایش ظرفیت حجمی شده است و باید 
به سمت توسعه پایدار، تاب آور و با ارزش 
وضع  به  نباید  و  کنیم  حرکت  باال  افزوده 
کرد و صنعت را باید به یک  کتفا  موجود ا

صنعت پایدار هوشمند تبدیل کنیم. 
 بایـــد هرچـــه بیشـــتر به ســـمت تولید 
محصوالت نهایی در صنعت پتروشـــیمی 

کنیـــم. در صورت تحقق این هدف  حرکت 
که  به راحتی می توانیم محصوالت خود را 
کنیم.  از پتروشـــیمی تولید شـــده اند صادر 
مـــا نیازمند همکاری و تعامل بیشـــتر برای 
گذاری هـــای انجـــام  رســـیدن بـــه هـــدف 
شـــده برای ایجـــاد ارزش افزوده بیشـــتر در 

صنعت رو به رشـــد پتروشـــیمی هستیم.

کاهش  تکمیل زنجیـــره ارزش با هـــدف 
خـــام فروشـــی تـــا چـــه میـــزان اهمیـــت 

دارد؟
اهمیـــت تکمیـــل زنجیـــره ارزش بـــا هدف 
کســـی پوشـــیده  کاهـــش خـــام فروشـــی بر 
نیســـت، بایـــد شـــرایط ایـــن صنعـــت بـــه 
گذشـــته  گونـــه ای طراحی شـــود تا بیش از 
وارد بازار رقابت های جهانی شـــود، سخن 
از تحریـــم در ایـــن صنعـــت به میـــان آمده، 
حرف هـــای  صنعـــت  ایـــن  در  ایـــران  امـــا 
گفتن دارد و بـــه راحتی از این  زیـــادی برای 

بـــازار حـــذف نخواهد شـــد.
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صنعـــت  طرح هـــای  کنـــون  ا هـــم 
پتروشیمی در مســـیر برنامه توسعه بیشتر 
باالتـــر،  افـــزوده  ارزش  ایجـــاد  اســـاس  بـــر 
حرکت در مســـیر تکمیـــل زنجیـــره ارزش و 
که  صنایع پایین دســـت پتروشیمی است 
ایـــن امر طـــی ســـال های آینده به توســـعه 
کـــرده و به نوعی تحریم  این صنعت کمک 

کرد. را نیـــز بی اثـــر خواهـــد 

نقـــش صنعـــت پتروشـــیمی را در مقوله 
ارزیابـــی  چگونـــه  تولیـــد  از  حمایـــت 

؟ می کنیـــد
اصلـــی  پایه هـــای  از  یکـــی  پتروشـــیمی 
کنونی  حمایت از تولید اســـت. در شـــرایط 
توســـعه  ســـمت  بـــه  بایـــد  نقدینگی هـــا 
صنعت پتروشـــیمی هدایت شود. جایگاه 
صنعت پتروشـــیمی در اقتصاد مشـــخص 
مـــردم  اعتمـــاد  بایـــد  همچنیـــن  اســـت، 
کنیـــم تـــا نقدینگـــی بـــه ســـمت  را جلـــب 
توســـعه این صنعت هدایت شـــود. باید با 
جـــذب ســـرمایه های جدید به پیشـــرفت 
وجـــود  بـــا  کنیـــم.  کمـــک  صنعـــت  ایـــن 

کشـــورها، ایـــران در حوزه  بدعهدی برخی 
نفـــت و پتروشـــیمی و همچنین صـــادرات 
مشـــتری های  پتروشـــیمی،  محصـــوالت 

دارد. خوبـــی 

توســـعه  پیشـــتاز  امـــروز  می تـــوان  آیـــا 
صادرات غیرنفتی را صنعت پتروشـــیمی 

؟ مید نا
بله همین طور است. این صنعت باوجود 
جملـــه  از  اقتصـــادی  مشـــکات  برخـــی 
تغییـــر نـــرخ ارز و یـــا فشـــارهای اقتصـــادی 
آمریکا، پیشـــرفت مناسبی داشـــته است، 
پتروشـــیمی بـــدون تردیـــد یکـــی از صنایع 
توســـعه دهنـــده بخـــش اقتصـــادی ایران 
محســـوب می شـــود. صنعت پتروشـــیمی 
ایران بـــه عنـــوان صنعتی پیشـــرو نیازمند 
از  اســـتفاده  بـــا  بایـــد  و  اســـت  حمایـــت 
کشـــور به ســـوی  ظرفیت هـــای موجود در 
گام برداریم. توســـعه متوازن این صنعـــت 

از  کشـــورها  از  آنکـــه بســـیاری  باوجـــود 
بـــا مشـــکالت ناشـــی از  جملـــه ایـــران 
کرونـــا مواجـــه هســـتند، وضع  ویـــروس 

صنعـــت پتروشـــیمی را در ایـــن شـــرایط 
می بینینـــد؟ چطـــور 

بـــا وجـــود برخـــی مشـــکات، بســـیاری از 
ظرفیـــت  بـــا  پتروشـــیمی  مجتمع هـــای 
کامـــل فعالیـــت می کننـــد و رونـــد افزایـــش 
تولید بـــا تاش هـــای انجام شـــده در حال 
تحقـــق اســـت. همچنیـــن انتظار مـــی رود 
در پنج ســـال آینده بـــا بهره بـــرداری برخی 
از طرح هـــای جهـــش دوم و ســـوم صنعت 
و  اقتصـــاد  بـــزرگ در  پتروشـــیمی تحولـــی 

کشـــور محقق شـــود. صنعـــت 
محرکـــه  موتـــور  پتروشـــیمی  صنعـــت 
توســـعه کشـــور اســـت، ایـــن صنعـــت یکی 
از مزیت هـــای اقتصـــادی اســـت. ایـــران به 
ک پتروشیمی در منطقه  لحاظ تنوع خورا
چندیـــن  ســـاالنه  دارد.  خاصـــی  برتـــری 
میلیون تـــن در ایـــن صنعت تولیـــد داریم 
و همچنیـــن چندیـــن پـــروژه پتروشـــیمی 
از رونـــد  بایـــد  در حـــال ســـاخت اســـت و 
ســـاخت این طرح ها با بهره گیـــری از تمام 
بخـــش  و  دولتـــی  موجـــود  ظرفیت هـــای 

کرد. حمایـــت  خصوصـــی 
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توسعه صنایع تکمیلی 
پتروشمی نیازمند نگاهی تازه

صنایـــع  تکمیلـــی پتروشـــیمی در مســـیر تکمیـــل زنجیره 
ارزش نیازمنـــد رویکـــرد و نگاهـــی ملـــی اســـت بـــا هـــدف 

کاهـــش خام فروشـــی اســـت.
صنعت پتروشـــیمی ایران بـــه عنوان صنعتی پیشـــرو و رو به 
رشـــد در ســـال های اخیـــر با وجـــود تمـــام چالش هـــای پیش رو 
کنـــون این  توانســـت بـــه بســـیاری از اهـــداف خود دســـت یابد. ا
کاهـــش خام فروشـــی و تولیـــد  صنعـــت ارزش آفریـــن بـــه دنبـــال 
محصوالتـــی بـــا ارزش افـــزوده بیشـــتر اســـت تـــا بتواند در مســـیر 

تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی نقش آفرین باشـــد.
صنایع تکمیلی بخش پتروشـــیمی، بهترین و مناسب ترین 
ارزآوری  کـــه  آنجـــا  از  نفـــت خـــام اســـت و  جایگزیـــن صـــادرات 
بیشـــتری در قیـــاس بـــا نفـــت دارد، به نظر می رســـد توســـعه آن 
گیرد  بایـــد از ســـوی متولیان امر، بیـــش از پیش مورد توجـــه قرار 
و همـــکاری وزارت نفـــت  و وزارت  صنعـــت و معدن و تجارت می 
توانـــد منجـــر به تحـــول در صنایـــع پایین دســـتی پتروشـــیمی و 

تولیـــد محصوالت نهایی شـــود.
امـــروز نقش محصـــوالت پتروشـــیمی در عرصه های مختلف 

گذشـــته بـــه چشـــم می خـــورد و زنجیره  زندگـــی انســـان بیش از 
ایـــن صنعـــت در قالب محصوالت مختلف پلیمری و شـــیمیایی 
در تمـــام عرصه ها  محســـوس اســـت.صنعت پتروشـــیمی ایران 
گرفتـــه و نیازمنـــد تکمیل  کنون در مســـیر رشـــد و توســـعه قـــرار  ا
بـــا توســـعه بخـــش  ایـــن رو همزمـــان  از  زنجیـــره ارزش اســـت، 
باالدســـت آن، صنایع تکمیلـــی این صنعت بـــا ارزش نیز باید به 

گیرد.  عنـــوان راهبـــردی ملی، مـــورد توجه قـــرار 
محقـــق نشـــدن برخـــی از برنامه هـــای پیش  بینـــی شـــده در 
گذشـــته  صنعـــت پتروشـــیمی بـــه دالیـــل مختلـــف در ســـالیان 
ایـــن صنعـــت را از نظـــر زنجیـــره ارزشـــی در وضعیتـــی قـــرار داده 
کشـــور برخوردار نباشـــد؛ بنابراین  که از رشـــد متقارنی در  اســـت 
کشـــور با هدف  شـــتاب دهی دراین بخـــش از بدنه صنعت نفت 
جلوگیری از خام فروشـــی محصوالت ســـودآور آن، امری ضروری 
و اجتناب ناپذیـــر اســـت. ســـرمایه گذاری در صنایـــع تکمیلـــی به 
علـــت وجـــود ارزش افزوده بـــاال، یـــک ســـرمایه گذاری مطمئن و 
ســـودآور خواهد بود؛ اما در این مســـیر بایـــد نقاط ضعف، اصاح 

شـــده و برنامه ریزی هـــای جدیـــدی انجام شـــود.

گزارش | سید فواد نبوی
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کـــه یکـــی از مهم ترین  کارشناســـان انـــرژی بر ایـــن اعتقادند 
تکمیلـــی  صنایـــع  توســـعه  می توانـــد  مقاومتـــی  اقتصـــاد  ارکان 
کاالهای  پتروشـــیمی باشـــد و باید از خام فروشـــی پرهیز و ســـبد 
کرد.  صادراتـــی پتروشـــیمی را با هدف توســـعه صادرات متنـــوع 
کشور  صنایع تکمیلی پتروشـــیمی باعث توزیع عادالنه ثروت در 
خواهد شـــد و بـــه ویـــژه در دهک هـــای پایین جامعـــه می تواند 
اشـــتغال آفرین باشـــد و درآمدزایـــی مناســـبی نیـــز بـــرای اقشـــار 

کند. آســـیب پذیر در مناطـــق محـــروم ایجـــاد 

 پتروشیمی ستون اقتصاد کشور
کشـــور به  صنعت پتروشـــیمی محور و ســـتون توســـعه اقتصادی 
شـــمارمی رود و بـــا تمـــام بخش های صنعـــت در ارتباط اســـت، 
بـــه همیـــن دلیـــل، منابـــع به دســـت آمده  مـــی توانـــد در بخش 
کـــردن منابع به ســـوی تولید و   تولید به مصرف برســـد و ســـرازیر 
جذب ســـرمتیه های ســـرگردان می تواند به جهش دوم و ســـوم  

صنعت پتروشـــیمی بینجامد.
توســـعه صنایـــع تکمیلی پتروشـــیمی به عنوان یـــک راهبرد 

در برنامه های آینده توســـعه صنعت پتروشـــیمی مورد توجه قرار 
گرفتـــه و در ایـــن میان همـــکاری بانک ها و ســـرمایه گذاری های 
جدیـــد می تواند تحولـــی بزرگ را در توســـعه صنایـــع تکمیلی در 

کنار بخش باالدســـتی به همـــراه آورد .
کـــه آینده صنعت  کرد  کید  در ایـــن میان باید بـــر این نکته تا
پتروشـــیمی ایـــران روشـــن اســـت و بـــا توجـــه بـــه توســـعه بخش 
گســـترش صنایع  کشـــور، فضـــا بـــرای  باالدســـتی پتروشـــیمی در 
پاییـــن دســـتی مهیاســـت و ســـرمایه گذاران بخـــش خصوصـــی 
می توانند بـــا اطمینان در طرح های توســـعه ای صنایع تکمیلی 

کنند پیـــدا  حضور 
نیروهـــای  از  بهره گیـــری  بـــا  ایـــران  پتروشـــیمی  صنعـــت 
گســـترده نفت  متخصـــص و توانمنـــد داخلی و نیـــز وجود ذخایر 
گاز آمادگـــی دارد تـــا جهش خوبی را در عرصـــه تولید رقم بزند و  و 
کردن بسترهای  قدرت اول منطقه شـــود و در این مســـیر فراهم 
الزم و اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای موجـــود بـــرای ســـرمایه گذاری 
کند. بخـــش خصوصی می توانـــد آینده ایـــن صنعت را متحـــول 
که بـــدون تردید  ایـــن نکتـــه را نیز  باید مـــورد توجه قـــرار داد 
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که از ســـوی  همـــکاری بانک هـــای عامل 
هـــای  بخـــش  ملـــی  توســـعه  صنـــدوق 
ارزی طـــرح هـــای پتروشـــیمی را تامیـــن 
کننـــد می توانـــد جـــان تـــازه ای بـــه  مـــی 
امیـــد  طرح هـــای توســـعه ای ببخشـــد و 
که در ســـال جهش تولیـــد، منابع  اســـت 
مالی با ســـهولت بیشـــتری بـــه طرح های 

در حـــال ســـاخت تزریـــق شـــود .
درصنعـــت  گـــر  ا تردیـــد  بـــدون   
پتروشـــیمی می خواهیـــم از خام فروشـــی 
الزمـــه  برســـیم.  باالتـــر  جایگاه هـــای  بـــه 
رســـیدن بـــه چنیـــن هدفـــی ایـــن اســـت 
کنیم.  محصـــوالت بـــا ارزش باالتر تولیـــد 
همچنیـــن بایـــد اعتمـــاد مـــردم را جلـــب 
کنیـــم تـــا نقدینگـــی بـــه ســـمت توســـعه 
گرفتـــن  صنعـــت پتروشـــیمی بـــا در نظـــر 
ایجاد ارزش افزوده بیشـــترهدایت شـــود،  
که بـــا توجه بـــه تاش های  گفتنی اســـت 
پتروشـــیمی  درصنعـــت  گرفتـــه  صـــورت 
کنـــون در ریل  ایـــران، ایـــن صنعت هـــم ا

توســـعه حرکـــت قـــرار دارد. 
 بـــا توجـــه بـــه مـــوار د یـــاد شـــده می 
کـــه در صـــورت حمایت های  گفت  تـــوان 
تتکمیـــل  بـــرای  چـــذاری  هـــدف  و  الزم 
پتروشـــیمی  صنعـــت  ارزش  زنجیـــره 
بـــه رشـــد توســـعه  می توانـــد در رونـــد رو 
کشـــورمان نقش آفرین باشـــد  اقتصادی 
و توســـعه این صنعت در باالدســـت و نیز 
اشـــتغال زایی  پایین دســـتی،  بخش های 
مطلوبـــی را بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت. 
تمامـــی  در  ویـــژه ای  تســـهیات  بایـــد 
بخش هـــا ایـــن صنعـــت قائـــل شـــد، زیرا 
بایـــد  امـــروز  کـــه  بخش هایـــی  از  یکـــی 
گیـــرد، صنعت  مـــورد توجـــه جـــدی قـــرار 

اســـت. پتروشـــیمی 

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره13۳  ||  تیرماه1399

10



گـــزارش حاضـــر بخـــش دوازدهم از نتایـــج یک مطالعـــه دلفی در 
مـــورد آینـــده صنعت پتروشـــیمی اروپا تا ســـال ۲۰۵۰ اســـت. این 
کCIFS( ۱(  و به  کپنهـــا مطالعه توســـط موسســـه آینده پژوهـــی 
ســـفارش انجمن صنعت پتروشیمی اروپاCefic(۲(  در سال ۲۰۱۸ 
که در این نظرســـنجی دلفی شرکت  کســـانی  انجام شـــده است. 
کـــرده اند حدود ۱۹۵ نفر از متخصصان صنعت پتروشـــیمی و نیز 
ســـایر صنایـــع و نیـــز ۹۲ نفـــر از دانشـــگاهیان و افراد عـــادی بوده 
کردند  انـــد. پنـــل انتخابی به خوبـــی در مطالعه دلفی مشـــارکت 
که بیـــش از ۱۳۰۰ نظر مختلف عاوه بر ســـواالت ضبط  تا جایـــی 

است. شده 
کـــه دیـــدگاه هـــای  هـــدف ایـــن مطالعـــه ایـــن بـــوده اســـت 
آتـــی در  بـــه توســـعه  انتظـــارات مربـــوط  متخصصـــان در مـــورد 
اقتصاد، مســـایل ژئوپلیتیکی، جامعه، فناوری و محیط زیســـت 
جمع آوری شـــود. بر اســـاس فروض انتخابی در حدود ۹۰ سوال 
که این ســـواالت به صـــورت آناین در اختیار پاســـخ  مطرح شـــد 
گرفت. نتایج به دســـت آمده در راســـتای فروض  دهنـــدگان قرار 
گرفته شـــده بـــود و ایـــن در مـــورد ۶۷ درصد از ســـواالت  در نظـــر 

صـــادق بود.
گـــزارش تاثیر فنـــاوری های پیشـــرفته بر  در ایـــن قســـمت از 
صنعـــت پتروشـــیمی جهـــان از نظـــر پاســـخ دهنـــدگان تـــا ســـال 
گرفتـــه اســـت. در ســـوال اول از پاســـخ  ۲۰۵۰ مـــورد بررســـی قـــرار 
کدام یک از  که »تا ســـال ۲۰۵۰،  دهندگان پرســـیده شـــده اســـت 
فناوری های پیشـــرفته بیشـــترین تاثیر را بر صنعت پتروشـــیمی 

گذاشـــت؟ »محاســـبات فوق ســـریع« جهـــان خواهد 
کنید، محاســـبات  که در نمودار ۱ مشـــاهده می  همـــان طور 
فـــوق ســـریع به عنـــوان یکی از فنـــاوری هـــای پیشـــرفته، از دید 
پاســـخ دهنـــدگان از عوامـــل اساســـی و مهـــم در آینـــده صنعـــت 

پتروشـــیمی بوده اســـت.
که  توزیـــع پاســـخ هـــای بـــه دســـت آمـــده نشـــان می دهـــد 

آنهـــا هیـــچ  اســـاس  بـــر  کـــه  انتظـــارات مشـــخصی وجـــود دارد 
پیشـــرفتی در صنعـــت و زنجیـــره ارزش نمـــی تواند بـــدون کمک 

محاســـبات فـــوق ســـریع حاصـــل شـــود.
در ســـوال دوم از پاســـخ دهندگان پرســـیده شـــده است »تا 
کدام یک از فناوری های پیشـــرفته بیشـــترین تاثیر  ســـال ۲۰۵۰، 
گذاشـــت؟ »محاســـبات  را بر صنعت پتروشـــیمی جهان خواهد 

کوانتومی«
کـــه در نمـــودار ۲ مشـــاهده می شـــود، پاســـخ  همـــان طـــور 
کوانتومی نیز  کـــه محاســـبات  دهنـــدگان بر ایـــن باور بـــوده انـــد 
به احتمال بســـیار زیاد تاثیر چشـــمگیری بر صنعت پتروشـــیمی 

جهان تـــا ســـال ۲۰۵۰ خواهد داشـــت.
توزیع به دســـت آمده از پاسخ های داده شده به این سوال 
کـــه در مـــورد تاثیر ایـــن فناوری بـــر صنعت  کـــی از این اســـت  حا
پتروشـــیمی جهان نیز انتظارات مثبتی وجـــود دارد. این نتیجه 
را باید با نتایج به دســـت آمده در ســـوال قبل )یعنی محاســـبات 

تاثیر فناوری های پیشرفته بر 
صنعت پتروشیمی جهان

نمودار 1- تاثیر فناوری پیشرفته »محاسبات فوق سریع« بر 
صنعت پتروشیمی تا سال 2050

جهان پتروشیمی
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گرفت. به احتمال بســـیار زیاد محاســـبات  فـــوق ســـریع( در نظر 
که در  کوانتومـــی یکـــی از فناوری های پیشـــرفته ای خواهـــد بود 

دهه ۲۰۵۰، محاســـبات فوق ســـریع را ممکن می ســـازد.
کنندگان   نمودار ۳ نیز پاســـخ های ارائه شده توسط شرکت 
کدام یـــک از فناوری های  پنـــل دلفی به ســـوال »تا ســـال ۲۰۵۰، 
پیشـــرفته بیشـــترین تاثیر را بر صنعت پتروشیمی جهان خواهد 

گذاشـــت؟ »مواد دو بعدی )گرافین، فولرین و غیره«
کثریت  کنیـــد، ا کـــه در نمـــودار ۳ مشـــاهده می  همـــان طور 
که مواد پیشـــرفته ۲  ضعیفی از پاســـخ دهنـــدگان بر ایـــن باورند 
بعـــدی احتماال تا ســـال ۲۰۵۰ تبدیل به واقعیت خواهند شـــد، 
گذاشـــت.  کـــه تاثیر چشـــمگیری بر صنعت پتروشـــیمی خواهند 
گرچـــه، بخش قابل توجهی از پاســـخ دهنـــدگان پنل دلفی  ا
کـــرده انـــد. روی هم  در مـــورد ایـــن موضـــوع اظهـــار نااطمینانی 
رفتـــه، نتایـــج به دســـت آمـــده از ســـوال دوم و ســـوم نیاز بـــه باز 

دارد. داوری 
در ســـوال چهـــارم نیـــز تاثیـــر نـــوع دیگـــری از فنـــاوری هـــای 
پیشـــرفته بر صنعت پتروشـــیمی مورد ســـوال واقع شـــده است. 
در این ســـوال از پاســـخ دهندگان پرسیده شـــده است: »تا سال 
کـــدام یـــک از فنـــاوری هـــای پیشـــرفته بیشـــترین تاثیـــر   ،۲۰۵۰
گذاشـــت؟ »ویرایش  را بـــر صنعـــت پتروشـــیمی جهـــان خواهـــد 

ژنوم هـــا«
که به  کننـــدگان در پنـــل دلفی بر ایـــن باور هســـتند  شـــرکت 
احتمـــال بســـیار زیـــاد ویرایـــش ژنـــوم هـــا تاثیـــر قابـــل توجهی بر 
گذاشـــت، اما پاســـخ های مثبت به  صنعت پتروشـــیمی خواهد 

کمتـــر از ســـطح اجماع عمومی اســـت.  این ســـوال 
کـــی از این  نتایـــج به دســـت آمـــده از این ســـوال احتماال حا
کـــه پاســـخ دهنـــدگان تاثیر بالقـــوه ویرایـــش ژنتیکـــی را بر  اســـت 

صنعت پتروشـــیمی تشـــخیص داده انـــد اما مطمئن نبـــوده اند 
که میـــزان این اثرگذاری بســـیار اندک بوده اســـت. احتماال تاثیر 
که فنـــاوری زیســـتی نقـــش مهمی در  ایـــن تحـــول زمانی اســـت 

کند. فنـــاوری بنیادی تولیـــدی را بـــازی می 
در ســـوال پنجم نیز تاثیر فناوری پیشـــرفته هوش مصنوعی 
گرفته اســـت و از پاســـخ  بـــر صنعت پتروشـــیمی مورد ســـوال قرار 
که به نظـــر آنها این فنـــاوری تا  دهندگان پرســـیده شـــده اســـت 
ســـال ۲۰۵۰ چگونه صنعت پتروشـــیمی جهان را تحـــت تاثیر قرار 

داد.  خواهد 
که در نمودار ۵ مشـــاهده می شـــود، به صورت  همـــان طـــور 

نمودار 2- تاثیر فناوری پیشرفته »محاسبات کوانتومی« بر 
صنعت پتروشیمی تا سال 2050

گرافین،  نمودار 3- تاثیر فناوری پیشرفته » مواد دو بعدی )
فولرین و غیره« بر صنعت پتروشیمی تا سال 2050

نمودار 5- تاثیر فناوری پیشرفته » هوش مصنوعی« بر صنعت 
پتروشیمی تا سال 2050

نمودار 4- تاثیر فناوری پیشرفته » ویرایش ژنوم ها« بر صنعت 
پتروشیمی تا سال 2050
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نمودار 5- تاثیر فناوری پیشرفته » هوش مصنوعی« بر صنعت 
پتروشیمی تا سال 2050

نمودار 4- تاثیر فناوری پیشرفته » ویرایش ژنوم ها« بر صنعت 
پتروشیمی تا سال 2050

که هـــوش مصنوعی صنعت  واضح اجمـــاع عمومی وجـــود دارد 
پتروشـــیمی را تحت تاثیر قـــرار خواهد داد.

گســـترش نســـبتا محـــدود هـــوش مصنوعـــی  بـــا توجـــه بـــه 
کـــه اجماع  کنـــون، بـــه نظـــر می رســـد  در صنعـــت پتروشـــیمی تا

عمومـــی در ایـــن مـــورد بســـیار قوی اســـت.
در ســـوال ششـــم از پاســـخ دهندگان پرســـیده شـــده است: 
کدام یک از فناوری های پیشـــرفته بیشـــترین  »تـــا ســـال ۲۰۵۰، 
گذاشـــت؟ »تولید  تاثیر را بـــر صنعت پتروشـــیمی جهان خواهد 

محصـــوالت 3 بعدی«
بـــه اتفـــاق پاســـخ دهنـــدگان پنـــل دلفـــی  کثریـــت قریـــب  ا
معتقدنـــد، تولیـــد محصـــوالت ۳ بعدی بـــه عنوان یـــک فناوری 
پیشـــرفته تاثیـــر چشـــمگیری بـــر صنعـــت پتروشـــیمی خواهـــد 

گذاشـــت.
مشـــابه ســـواالت قبـــل در مـــورد فنـــاوری هـــای پیشـــرفته، 
کی از انتظـــارات مثبت پنل دلفـــی در مورد تاثیر  جواب فـــوق حا

این فنـــاوری بر صنعـــت پتروشـــیمی دارد.
در ســـوال آخر از پنل دلفی پرســـیده شـــده اســـت: »تا ســـال 
کـــدام یـــک از فناوری های پیشـــرفته بیشـــترین تاثیر را بر   ،۲۰۵۰
گذاشـــت؟ »بازیافـــت مواد  صنعت پتروشـــیمی جهـــان خواهد 

شیمیایی«
کنیـــد، بازیافت  که در نمـــودار ۷ مشـــاهده می  همـــان طـــور 
مـــواد شـــیمیایی بـــه عنـــوان یک فنـــاوری پیشـــرفته به شـــدت 

گرفته اســـت. مـــورد توجـــه پاســـخ دهندگان قـــرار 

ایـــن نتیجه با نتایج قبلی در مورد نظرســـنجی در مورد تاثیر 
بازیافـــت و اقتصـــاد چرخه ای بـــر صنعت پتروشـــیمی همخوانی 

دارد. 
 European Chemical Industry Council  :منبع

پانوشت:
1. Copenhagen Institute of Futures Studies (CIFS)
2.  European Chemical Industry Council (Cefic)
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با توجـــه به اینکه یکـــی از الزامات توســـعه 
صنایـــع پایین دســـتی پتروشـــیمی تأمین 
مـــواد اولیـــه مورد نیـــاز این صنایع اســـت، 
ابتـــدا ســـهم تولیـــدات صنایع باالدســـتی 
پتروشـــیمی در تأمیـــن نیـــاز بـــازار داخـــل 
بررسی شـــد. میزان تولید محصول نهایی 
صنعـــت پتروشـــیمی در ســـال ۱۳۹۸ به ۳۱ 
میلیون تـــن و ارزش صـــادرات آن به ۱۷/۸ 
میلیـــارد دالر آمریـــکا رســـید. واقعیـــت این 
که رونـــد تولید محصـــوالت صنایع  اســـت 
کشـــور طی ســـال  باالدســـتی پتروشـــیمی 
های اخیر هم راســـتا با نیـــاز صنایع پایین 
دستی پتروشـــیمی نبوده است. به طوری 
کـــه در مـــورد برخـــی از محصـــوالت انحصار 
کـــه واردات  در فـــروش وجـــود دارد و زمانی 
ایـــن محصـــوالت بـــا چالش مواجه شـــود، 
کاال، افزایش  ســـبب بروز التهاب در بـــورس 
ســـقف رقابت و به تبـــع آن افزایش قیمت 
مواد اولیـــه تولیدکننده داخلی می شـــود. 
در مـــورد برخی از محصوالت نیز که کمبود 
گاهـــی به  کشـــور وجـــود نـــدارد،  تولیـــد در 
کنتـــرل قیمت  دلیـــل نوســـان در عرضـــه و 
توســـط تولیدکننـــدگان، ســـقف رقابت در 
کاال افزایش می یابد. تفـــاوت نرخ  بـــورس 

و میاندستی پتروشیمی
صنعـــت  گســـتردگی  بـــه  توجـــه  بـــا 
کشـــور می تـــوان آن را به ســـه  پتروشـــیمی 
حـــوزه صنایـــع باالدســـتی، صنایـــع میان 
دســـتی و صنایـــع پاییـــن دســـتی )نهایی( 
کـــرد. هـــر یـــك از صنایـــع  تقســـیم بنـــدی 
کرد:  مذکور را به شـــرح زیر می توان تعریف 

1. صنایع باالدستی
کـــه  پتروشـــیمی  بـــزرگ  واحدهـــای   
کنـــش  وا انجـــام  از  آنهـــا  محصـــوالت 
هـــای شـــیمیایی بـــر روی فـــرآورده هـــای 
گاز به دســـت می آید.  پاالیشـــگاهی نفت و 
محصوالت آنهـــا اولین حلقه زنجیره ارزش 
صنعـــت پتروشـــیمی به شـــمار مـــی روند. 

2. صنایع میان دستی: 
کـــه با اســـتفاده از  واحدهـــای پتروشـــیمی 
مواد پایه و با انجام فرآیندهای شـــیمیایی 
محصوالتی صنعتـــی و غیرقابل اســـتفاده 
ایـــن  مـــی نماینـــد.  تولیـــد  بـــرای خانـــوار 
واحدهـــا بـــه دالیـــل اقتصـــادی اغلـــب در 
پایـــه مســـتقر مـــی  مجـــاورت واحدهـــای 

 . ند شو
3. صنایع پاییندستی (صنایع نهایی): 

که با  کوچك و متوســـط  بخشـــی از صنایع 

ارز نیمایـــی و نرخ ارز غیررســـمی نیز از دیگر 
گری در بورس  دالیـــل ورود تقاضای ســـودا
کاال و البتـــه ضعف ســـامانه بهیـــن یاب در 
غربالگـــری ایـــن تقاضاهاســـت. انتظارات 
تورمـــی، مجـــوز خرید محصوالت خـــارج از 
کاالهـــای اســـتراتژیك، از دیگر  بـــورس برای 
دالیـــل ایجـــاد التهـــاب هـــای مقطعـــی در 

کاالســـت .  بورس 
هـــای  سیاســـت  نبـــودن  هدفمنـــد 
افـــزوده،  ارزش  تناســـب  بـــه  حمایتـــی 
مشـــکات مربوط به واردات مواد افزودنی 
صنایـــع پاییـــن دســـتی، مســـائل مرتبـــط 
صادراتـــی،  هـــای  پایـــه  ارزش  تعییـــن  بـــا 
تعـــدد دســـتورالعمل هـــای صـــادر شـــده، 
قیمـــت  ثباتـــی  بـــی  و  ارز  نـــرخ  نوســـانات 
مـــواد اولیـــه و افزایش هزینه هـــای مبادله 
از دیگـــر مشـــکات صنایـــع پایین دســـتی 
گـــزارش به  کـــه در این  پتروشـــیمی اســـت 
آنها اشـــاره شده اســـت. در ادامه متناظر با 
هریك از چالش هـــا راهکارهایی به تفکیك 
کوتاه  اجرایـــی و نظارتـــی و در بـــازه زمانـــی 
مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه شـــده 

 . ست ا
نگاهی بر وضعیت صنایع باالدســـتی 

جهش تولید در صنایـع پایــــــــــــــــین دستی پتروشیمی، 
چالش ها و راهکارها

مقاالت
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اســـتفاده از مواد پایه و میانی، محصوالتی 
قابـــل اســـتفاده بـــرای خانـــوار تولیـــد مـــی 
کننـــد. ایـــن واحدهـــا اغلـــب در نزدیکـــی 

بازارهـــای مصـــرف مســـتقر می شـــوند.  
مذکـــور  تعاریـــف  از  کـــه  طـــور  همـــان 
ارزش  زنجیـــره  در  اســـت  مشـــخص 
ک  پتروشـــیمی محصـــول هـــر حلقه خـــورا
کنـــد. از این رو با  حلقه بعدی را فراهم می 
بررســـی میزان تولید محصوالت در صنایع 
باالدســـتی و میان دســـتی و بررسی ترکیب 
توزیـــع آن در داخـــل و خـــارج می تـــوان به 
اثربخشـــی توســـعه صنعت پتروشـــیمی در 
کشـــور پی بـــرد. در همین راســـتا در جدول 
۱ مقـــدار تولید، فـــروش داخلـــی و صادرات 
میـــان دســـتی  و  باالدســـتی  محصـــوالت 

صنعت پتروشـــیمی طی ســـال های ۱۳۹۰ 
تـــا ۱۳۹۷ ارائه شـــده اســـت. 

که از آمار جدول ۱ مشـــخص  همانطور 
اســـت مقـــدار فـــروش داخلـــی محصوالت 
پتروشـــیمی در داخل کشـــور از ســـال ۱۳۹۰ 
تـــا پایـــان ســـال ۱۳۹۷ بـــه طـــور متوســـط 
از  و  داشـــته  رشـــد  درصـــد  ســـالیانه ۶/۳ 
بـــه  ســـال ۱۳۹۰  در  ُتـــن  میلیـــون   ۱۱/۸۶
۱۷/۷ میلیـــون ُتن در ســـال ۱۳۹۷ افزایش 
یافتـــه اســـت. همچنیـــن میزان صـــادرات 
نیز با  متوســـط رشـــد ســـالیانه ۲/۷ درصد 
ُتـــن در ســـال ۱۳۹۰ بـــه  از ۱۸/۲ میلیـــون 
۲۰/۳ میلیـــون ُتن در ســـال ۱۳۹۷ افزایش 
یافته اســـت. در نمودار ۱ سهم محصوالت 
کشور به تفکیك  پتروشیمی تولید شده در 

جهش تولید در صنایـع پایــــــــــــــــین دستی پتروشیمی، 
گـــزارش حاضر بررســـی چالش هـــای صنایع چالش ها و راهکارها هدف 

پایین دســـتی پتروشـــیمی و ارائـــه راهکارهایی برای 
حـــل آنهـــا در ســـال جهـــش تولید اســـت. شـــایان 

 متمرکز بر 
ً
ذکـــر اســـت راهکارهای ارائه شـــده عمدتـــا

جلوگیـــری از تعمیق رکود و اســـتفاده از ظرفیت های 
موجود اســـت. 

 13961397 1394139۵ 1393 1392 1391 1390 شاخص 
53/3 53/6 50/6 46/4 44/5 40/6 41/06  42/۷عملكرد تولید )میلیون ُتن(

1۷/۷ 1۷/4۷ 16/2 14 16/3 14/5 13/2۷  11/86 مقدار فروش داخلی*)میلیون تن(

6۷5221/9 381441/4 29۷826 241485 333500 314000 1۷4۷00  111200ارزش فروش داخلی )میلیارد ریال(

20/3 22/5 20/8 18/8 15/9 12/8 15/8  18/2مقدار صادرات )میلیون ُتن(

11/4 12/1 9/8 9/6 10/3 9/9 12/1  14/۷ارزش صادرات )میلیارد دالر(

جدول 1- وضعیت تولید و بازرگانی محصوالت پتروشیمی طی سالهای 1390-139۷

تولیـــدی  محصـــوالت  توزیـــع   -1 نمـــودار 
پتروشـــیمی در داخـــل و خـــارج از کشـــور در 

139۷ ســـال 

منبع: گزارش های عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

کشـــور در  توزیـــع آنهـــا در داخـــل و خارج از 
ســـال ۱۳۹۷ ارائه شـــده اســـت.

 ۱ جـدول  آمـار  از  کـه  طـور  همـان 
حـدود   ۱۳۹۷ سـال  در  اسـت  مشـخص 
۵۳/۳ میلیـون تـن محصـول پتروشـیمی 
در کشـور تولیـد شـده اسـت. بـر اسـاس آمـار 
ایـن مقـدار محصـول تولیـدی  از  نمـودار ۱ 
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نمودار 2- زنجیره ارزش صنایع پاییندستی پتروشیمی )به جز صنایع شوینده(

نمودار 3- زنجیره ارزش صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی

منبع: برنامه راهبردی ملی توســـعه صنایع پاییندستی پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت 
مشاوران مدیریت توسعه عمید، ۱۳۹۳. 

منبع: برنامه راهبردی ملی توســـعه صنایع پاییندستی پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت 
مشاوران مدیریت توسعه عمید، ۱۳۹۳. 

حـدود ۳۸ درصـد صـادر، حـدود ۱۷ درصـد 
در داخل بین مجتمع های پتروشـیمی به 
فـروش رسـیده، حـدود ۲۹ درصـد در داخل 
واسـطه  محصـول  عنـوان  بـه  هـا  مجتمـع 
درصـد   ۱۶ حـدود  فقـط  و  شـده  مصـرف 
کل ۱۷/۷  آن معـادل ۸/۵ میلیـون ُتـن از 
میلیـون ُتـن فـروش داخلـی به طـور خالص 
کـه عمدتـًا از  در داخـل بـه فـروش رسـیده 
مـی  صـورت  آن  معامـات  بـورس  طریـق 
گیرد. به عبارتی سهم صنایع پایین دستی 
کل ۳۸ میلیـون ُتـن محصـول  )نهایـی( از 
کشـور، حـدود  قابـل فـروش پتروشـیمی در 

۸/۵ میلیـون ُتـن بـوده اسـت.

جایـــگاه صنایـــع پایین دســـتی 
پتروشـــیمی در زنجیـــره ارزش

که اشـــاره شـــد زنجیـــره ارزش  همـــان طور 
صنعـــت پتروشـــیمی از صنایع باالدســـت 
عنـــوان  بـــه  هیدروکربـــوری  منابـــع  از  کـــه 
ک اســـتفاده میکنند آغاز و در نهایت  خورا
که از  بـــه صنایع پاییندســـتی پتروشـــیمی 
محصـــوالت حلقههـــای قبلـــی بـــه عنوان 
ک اســـتفاده میکنند خاتمه مییابد.  خورا
در نمودارهـــای ۲ و ۳ زنجیـــره ارزش ایـــن 

صنایـــع ارائه شـــده اســـت.

پاییندســـتی  صنایـــع  ســـهم 
پتروشـــیمی در تولید و اشتغال 
محصـــوالت  تولیـــد  صنایـــع 
شیمایی، الستیكی و پالستیكی
و  مـــواد  تولیـــد  صنایـــع  مجمـــوع  ســـهم 
محصوالت شـــیمیایی و تولید محصوالت 
الســـتیکی و پاســـتیکی از تولید و اشتغال 
بخـــش صنعت به ترتیـــب حـــدود ۲۲ و ۱۶ 
درصـــد اســـت. در نمودارهای ۴ و ۵ ســـهم 
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نمودار 4- سهم صنایع پاییندستی پتروشیمی در تولید نسبت به کل صنایع تولید محصوالت 
شیمیایی، الستیكی و پالستیكی

نمودار 5- سهم صنایع پاییندستی پتروشیمی در اشتغال نسبت به کل صنایع تولید 
محصوالت شیمیایی، الستیكی و پالستیكی

منبع: کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر: ۱۳۹۴، مرکز آمار ایران ،۱۳۹۷  

منبع: کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر: ۱۳۹۴، مرکز آمار ایران ،۱۳۹۷  

منبع: کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر: ۱۳۹۴، مرکز آمار ایران ،۱۳۹۷  

صنایع پایین دســـتی پتروشیمی در تولید و اشتغال نسبت به مجموع صنایع تولید مواد 
و محصـــوالت شـــیمیایی و تولید محصوالت الســـتیکی و پاســـتیکی ارائه شـــده اســـت.
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کـــه جهان تحـــت تأثیر  چنـــد ماهی اســـت 
کرونا قـــرار دارد و این  گیری ویـــروس  همـــه 
اختـــال جـــدای از تهدیـــد برای ســـامت 
و  اقتصـــادی  مشـــکات  بـــا  عمومـــی، 
اجتماعـــی فراوانـــی توامان شـــده و زندگی، 
معیشـــت و رفـــاه میلیون ها نفر در سراســـر 

جهـــان را تحـــت تاثیر قـــرار داده اســـت.
کرونـــا  تاثیـــر  تحـــت  نیـــز  کار  جهـــان 
ویروس جدید، تغییرات بســـیاری به خود 
دیده اســـت. ایـــن روزها با حضـــور مهمان 
ناخوانـــده ای بـــه نـــام کرونـــا، تقریبـــا تمام 
گرفتـــه انـــد و »  مشـــاغل تحـــت تاثیـــر قـــرار 
که بـــرای در امان  دورکاری « راهـــکاری بود 
گرفته  کار  ماندن از ابتا بـــه این ویروس به 
کارمندان را خانه نشـــین  که  شـــد؛ روندی 
کـــرد و کمپانـــی ها مجبـــور به تـــن دادن به 

کاری شـــدند. این سیســـتم 
از  بســـیاری  تعبیـــر  بـــه  دورکاری 
کارشناســـان آینـــده مشـــاغل اســـت، اما آیا 

کاربردی  کاری، عملـــی و  واقعـــا ایـــن روش 
اســـت؟ در ســـال هـــای اخیـــر بســـیاری از 
کـــوچ بـــه  ســـازمان هـــای ســـنتی در حـــال 
کسب  ســـمت دنیای مجازی هستند تا از 
کســـب وکاری آنایـــن و  وکاری آفایـــن بـــه 
پویـــا تبدیـــل شـــوند. همین اتفـــاق باعث 
شـــده تا فرهنگ دورکاری مـــورد توجه قرار 
بگیرد. بسیاری از صنایع و شرکت ها مثل 
دل، آمـــازون و اپـــل بـــه دنبـــال اســـتخدام 
نیروهای دورکار هســـتند و مســـیر شـــغلی 

افـــراد در حـــال تغییر اســـت.
کار در منزل  دورکاری تنهـــا بـــه معنـــی 
نبســـت. یعنـــی شـــما مـــی توانیـــد در هـــر 
کافی شـــاپ  گرفته تا پارک،  مکانی از خانه 
کی، بـــه دورکاری  کار اشـــترا و حتـــی فضای 
مشـــغول شـــوید. تمـــام کارهـــا در دورکاری 
بـــه تلفن همـــراه، لپ تـــاپ و اینترنـــت نیاز 
که  دارد، پـــس بایـــد توجه داشـــته باشـــید 
دسترســـی به اینترنت از مهـــم ترین اصول 

گـــزارش  ایـــن  ادامـــه  در  اســـت.  دورکاری 
به معرفـــی مهـــارت های مـــورد نیـــاز برای 

موفقیـــت در دورکاری مـــی پردازیـــم.

سازگاری و انعطاف پذیری
نحوه  که  گفت  می توان  تردید  بدون 
کرونا تغییر  کمپانی ها در جهان پسا کارکرد 
کرد. دنیا همواره در حال تغییر و  خواهد 
کرونا این روند  تحول است اما همه گیری 
پیش بینی  است.  بخشیده  سرعت  را 
همیشگی  شغل  چند  تنها  که  می شود 
شخصی  گر  ا داشت.  خواهد  وجود 
موفقیت  کرونا  پسا جهان  در  بخواهد 
شغلی داشته باشد، باید قادر به سازگاری 
با دنیای همیشه در حال تغییر و تحول 
کار باشد و بتواند به طور دائم مهارت های 
جدید یاد بگیرد و مهارت های قبلی خود 

کند. را به روزرسانی 

تحوالت کــــــاری
 در دنیــــــــــــــــــای 
پسا کـــــــــــــــــرونا

منابع انسانی
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درک فناوری
برای  آماده شدن  راه های  بهترین  از  یکی 
مهارت های  یادگیری  کرونا  پسا جهان 
کووید-۱۹  همه گیری  است.  فناورانه 
تحوالت دیجیتال بسیاری را در شرکت ها 
رقم زد، بنابراین شرکت ها پس از این تاش 
می کنند تا در برابر شیوع ها و اختاالت آتی 

مقاوم تر و انعطاف پذیرتر باشند. 
که تکنولوژی هایی  واقعیت این است 
داده،  کان  مصنوعـــی،  هـــوش  ماننـــد 
اینترنـــت اشـــیا، واقعیت مجـــازی و افزوده 
تجارت هـــای  بـــه  آینـــده  در  روباتیـــک  و 
کـــه  منعطـــف و قـــوی تبدیـــل می شـــوند 
در برابـــر بیماری هـــای همه گیـــر مقاوم تـــر 
کار  کارخانه  که در  هســـتند. فرقی نمی کند 
می کنید یا حســـابدار یک شرکت هستید، 
کرونا باید بتوانید با ابزارهای  در جهان پسا

کنید. کار  فناورانـــه 

خالقیت و نوآوری
اهمیت خاقیت و نوآوری باری دیگر طی 
کرونا دیده شد. تجارت ها با به  همه گیری 
شدند  موفق  نوآوری  و  خاقیت  کارگیری 
کنند  پیدا  خدماتشان  ارائه  برای  راهی 
آناین  خدمات  که  پلت فرم هایی  )مانند 
و مورد  یا محصول جدید  ارائه می دهند( 
نیاز جامعه را بسازند )مانند کارخانه فرمول 
یک مرسدس که به جای ماشین مسابقه، 
دنیای  در  می سازد(.  تنفسی  دستگاه 
کرونا به قوه ابتکار انسان برای اختراع،  پسا
تولید محصوالت جدید و روش های نوین 
نیاز است. بنابراین خاقیت انسان در آینده 

ضروری خواهد بود.

سواد اطالعاتی
کـــه چهارمین  اطاعـــات ســـوختی اســـت 
می بـــرد.  جلـــو  بـــه  را  صنعتـــی  انقـــاب 

کارخانه ای  اطاعـــات بـــرای هـــر شـــرکت و 
کمپانی بـــا اطاعات  حیاتـــی اســـت. یـــک 
درســـت می توانـــد تأثیر اختاالت بـــر آینده 
بـــرای  برنامـــه ای  و  کننـــد  پیش بینـــی  را 
ارائـــه خدمـــات و محصـــوالت درســـت بـــه 
که روند  کمپانی هایی  مشـــتریان بچینند. 
کند،  تجارت و تغییر نیاز مشـــتریان را درک 
می تواند بهترین و ســـریع ترین خدمات را 
به مشـــتریان طـــی همه گیری هـــای آینده 

بدهد. ارائـــه 
 بـــا این حـــال اطاعات بدون داشـــتن 
ســـواد اطاعاتـــی نمی توانـــد مفید باشـــد. 
بنابرایـــن افرادی که ســـواد اطاعاتی دارند 
و می توانند با اســـتفاده از آن تصمیم گیری 
کرونا بهتریـــن نوع  کننـــد، در جهـــان پســـا

نیـــروی انســـانی به شـــمار می روند.

تفكر انتقادی
کرونا نیاز به بازســـازی  اقتصاد جهان پســـا

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره13۳  ||  تیرماه1399

19



انتقـــادی  تفکـــر  بـــه همیـــن دلیـــل  دارد، 
یکـــی از مهارت هـــای مـــورد نیـــاز در آینـــده 
کوویـــد-۱۹  بـــا همه گیـــری  بـــود.  خواهـــد 
شـــاهد افزایش انتشـــار اخبار جعلی و ارائه 
نادرســـت هســـتیم. در حالـــی  اطاعـــات 
کـــه رهبـــران، تجارت هـــا و دولت هـــا تاش 
کنند تا مســـئولیت  می کنند مقصری پیدا 
این شـــرایط را برعهده بگیـــرد، نیاز به تفکر 
انتقادی بیش از پیش احســـاس می شود. 
که می تواننـــد اعتبار اطاعات  افرادی 
کنند، در جهان  را از منابع مختلف ارزیابی 
کرونا بســـیار ارزشمند خواهند بود. هر  پسا
اطاعاتـــی قابل  اعتمـــاد نیســـت بنابراین 
ســـازمان ها بـــرای درک بهتـــر از موقعیـــت 
تفکـــر  بـــه  نیـــاز  درســـت  تصمیم گیـــری  و 

انتقـــادی خواهند داشـــت.

مهارت های دیجیتال و 
کدنویسی

بـــه دلیـــل  تحـــول دیجیتـــال ســـازمان ها 

ســـرعت  کرونـــا  ویـــروس  جهانـــی  شـــیوع 
گرفته اســـت. بنابراین افـــراد دارای  زیادی 
کدنویسی،  مهارت های دیجیتال از جمله 
توســـعه وب و بازاریابـــی دیجیتـــال بیشـــتر 
از همیشـــه مـــورد توجـــه قـــرار می گیرنـــد. 
کـــه می توانند تجارت را به شـــکل  افـــرادی 
دیجیتال بـــه پیش ببرند و باعث موفقیت 
آن در زمـــان بحران اقتصادی یا همه گیری 
شـــوند، در صـــدر جـــدول نیازمندی هـــای 

اســـتخدام قـــرار دارند.

رهبری
کرونا  کـــه در جهان پســـا یکـــی از تغییـــرات 
شـــاهد آن خواهیـــم بـــود، نحـــوه رهبـــری 
اســـت. به عبـــارت دیگر افراد بیشـــتری، در 
هر ســـطحی از یک ارگان، در جایگاهی قرار 
کنند. این  می گیرنـــد که دیگران را رهبـــری 
کـــه دورکاری ها و فاصله  تحـــول در صورتی 
گـــذاری اجتماعـــی ادامـــه داشـــته باشـــد، 
اتفـــاق مـــی افتـــد و باوجـــود ماشـــین ها و 

گرفت. اتوماســـیون قـــوت خواهـــد 
بـــه  کرونا  پســـا جهـــان  در  اقتصـــاد   
کـــرد، بنابراین  طریق رشـــد پیـــدا خواهد 
گروهـــی  کار  افـــراد بـــادی بتواننـــد از پـــس 
گـــروه  برآینـــد و در صـــورت لـــزوم رهبـــری 
کـــه مهارت  را برعهـــده بگیرنـــد. افـــرادی 
رهبری بیشـــتر و بهتری داشـــته باشـــند، 
کنند و  بتواننـــد اعضـــای تیـــم را تشـــویق 
همکاری را ترویج دهنـــد، در آینده نقش 

کرد. حیاتـــی ایفـــا خواهنـــد 

هوش هیجانی
کـــه ارتباط نزدیکی بـــا رهبری دارد  مهارتی 
و در شـــرایط چالش برانگیـــز و نامشـــخص 
حیاتی به شـــمار می رود، هـــوش هیجانی 
کنتـــرل  و  بـــروز  درک،  توانایـــی  اســـت. 
هـــوش  را  دیگـــران  و  خـــود  احساســـات 
کـــه افـــراد  هیجانـــی نـــام دارد. در مواقعـــی 
احســـاس نا مشـــخصی در خصوص شغل 
کاری خـــود دارنـــد، بهتریـــن راه  یـــا آینـــده 
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کرونا  ایجاد ارتباط در ســـطح احساسی با آنهاســـت. در جهان پسا
که  هـــر شـــرکت و ســـازمانی در هر انـــدازه ای بـــه افـــرادی نیـــاز دارد 

هـــوش هیجانـــی باالیـــی دارند.

تعهد به یادگیری مادام العمر
براساس گزارش ها، تنها در پنج سال آینده ۳۵ درصد از مهارت هایی 
که در حال حاضر ضروری هستند، تغییر خواهند کرد. بنابراین تنها 
کرونا وجود دارد و آن هم  یک راه برای به روز ماندن در جهان پسا

تعهد به یادگیری مادام العمر است.
کـــه مهارت هـــای پیشـــرفته و تخصصـــی دارند حتی  افـــرادی 
در یـــک بـــازار کار کســـاد نیـــز خواهـــان بســـیاری دارنـــد و احتمـــال 
که  بیکاری آنها بســـیار کمتر اســـت. البته جای نگرانی نیســـت چرا
یادگیری مهارت های جدید آســـان تر از همیشـــه شـــده است. این 
روزهـــا بـــرای یادگیـــری یک مهـــارت جدیـــد نیازی بـــه کاس های 
طوالنی و هزینه های باال نیســـت، هر کســـی می توانـــد به راحتی از 
کاس هـــای آناین و رایگان اســـتفاده کند تا مهارت جدیدی برای 

کرونا یاد بگیرند. جهان پســـا
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در صنعت پتروشیمی 

یکا ایاالت متحده آمر
ســـرمایه گـــذاری مســـتقیم خارجـــی در ایـــاالت 

متحـــده آمریـــكا
جدیدترین  در  )آنکتاد(  ملل  سازمان  توسعه  و  تجارت  کنفرانس 
گذاری مستقیم خارجی  گزارش خود از افت ۱۹ درصدی سرمایه 
در جهان طی سال ۲۰۱۸ خبر داد. سال ۲۰۱۸ سومین سال متوالی 

بوده که سرمایه گذاری خارجی در جهان کاهش یافته است.۱
بر اســـاس برآوردهای این نهاد بین المللی وابسته به سازمان 
گذاری  ملـــل در ســـال ۲۰۱۸ بالغ بـــر ۱/۱۸۸ تریلیـــون دالر ســـرمایه 
مستقیم خارجی در جهان انجام شـــده است. این در حالی است 
که در ســـال پیش از آن ۱/۴۷ تریلیون دالر ســـرمایه گذاری خارجی 

در جهان انجام شـــده است.
سیاســـت هـــای حمایتگرانه دولـــت جدیـــد آمریـــکا در دوران 
گـــذاری  ریاســـت جمهـــوری ترامـــپ عامـــل اصلـــی افـــت ســـرمایه 
مســـتقیم خارجی در جهان طی ســـال ۲۰۱۸ عنوان شـــده اســـت. 
آمارهـــای آنکتاد نشـــان می دهـــد دود این سیاســـت بیش از همه 

به چشـــم اقتصـــاد آمریکا رفته اســـت.
کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در آمریکا طی 
سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن ۱۸ درصد )۵۱ میلیارد دالر( 
کاهش یافته و به ۲۲۶ میلیارد دالر رسیده است. در سال پیش از 
گذاری خارجی در آمریکا انجام شده  آن ۲۷۷ میلیارد دالر سرمایه 
جذب  کانون  بزرگترین  همچنان  کشور  این  حال  عین  در  بود. 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان باقی مانده است.
چیـــن بـــا جـــذب ۱۴۲ میلیـــارد دالر و انگلیـــس با جـــذب ۱۲۲ 
میلیـــارد دالر بـــه ترتیـــب در رتبـــه هـــای دوم و ســـوم از نظر جذب 
گرفته اند.  گذاری مســـتقیم خارجی در ســـال ۲۰۱۸ قـــرار  ســـرمایه 
گـــذاری خارجـــی انجام شـــده در چین نســـبت به ســـال  ســـرمایه 
قبـــل ۳ درصد و در انگلیس ۲۰ درصد رشـــد داشـــته اســـت. هنگ 
کنگ، سنگاپور، اسپانیا، هلند، اســـترالیا، برزیل و هند نیز در رتبه 
گذاری مستقیم  های چهارم تا دهم جهان از نظر جذب ســـرمایه 

خارجـــی در ســـال ۲۰۱۸ قـــرار گرفته اند.
گـــذاری مســـتقیم خارجی  گـــزارش ســـرمایه  بـــر اســـاس ایـــن 
انجام شـــده در کشـــورهای توســـعه یافتـــه طی ســـال ۲۰۱۸ با افت 
۴۰ درصـــدی نســـبت بـــه ســـال قبـــل از آن مواجه شـــده و بـــه ۴۵۱ 
میلیارد دالر رســـیده است. ســـرمایه گذاری خارجی انجام شده در 
گذاری  کمترین رقم ســـرمایه  کشـــورهای توســـعه یافته طی ۲۰۱۸ 
خارجـــی انجـــام شـــده در ایـــن کشـــورها از ســـال ۲۰۰۴ به این ســـو 

گـــذاری مســـتقیم خارجی  بـــوده اســـت.  اما ســـرمایه 
کشـــورهای درحال توسعه طی ســـال ۲۰۱۸ بالغ بر  در 
۳ درصد رشـــد داشـــته و به ۶۹۴ میلیارد دالر رســـیده 

است.
گذاری مســـتقیم خارجی انجام شده در اقتصادهای  سرمایه 
گـــذار نیـــز طی ســـال ۲۰۱۸ با افـــت ۸ درصدی نســـبت به  در حـــال 

سرمایه گذاری
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ســـال قبل از آن مواجه شـــده و به ۴۴ میلیارد دالر رســـیده اســـت.

سرمایه گذاری آمریكایی ها در خارج از این کشور
کشـــورهای دیگـــر  گـــذاران آمریکایـــی ۵/۹۵ تریلیـــون دالر در  در ســـال ۲۰۱۸  ســـرمایه 
کـــه هر چند ایـــن رقـــم  ۶۲/۳ میلیـــارد دالر کمتر از ســـال ۲۰۱۷  ســـرمایه گذاری کردنـــد 
گذار خارجی در ســـطح جهان باقی  کان بزرگ ترین ســـرمایه  کما کشـــور  اســـت اما این 

مانده اســـت. ۲
گـــذاری آمریـــکا مربوط بـــه آمریـــکای التین بـــا افت  کاهـــش ســـرمایه  بیشـــترین 
۷۵/۸ میلیـــارد دالری در مقایســـه بـــا ســـال قبل بوده اســـت. از ســـوی دیگر میزان 
ســـرمایه گذاری کشورهای خارجی در آمریکا تا پایان ســـال ۲۰۱۸ با ۳۱۹/۱ میلیارد 
دالر افزایش به ۴/۳۴ تریلیون دالر رســـیده که بیشترین افزایش سرمایه گذاری 

مربـــوط بـــه اروپا با ۲۲۶/۱ میلیـــارد دالر افزایش بوده اســـت.  
آمریکا  در  خارجی  سرمایه  بیشترین  تا ۲۰۱۷،  زمانی ۲۰۱۳  بازه  در 
از  و  بوده  با جذب ۴۷۱/۷۹۲ میلیارد دالر  به سال ۲۰۱۶  مربوط 
سوی دیگر در سال ۲۰۱۳ تنها ۲۰۱/۳۹۳ میلیارد دالر سرمایه 
دیگر  طرف  از  است.  شده  جذب  خارجی  مستقیم 
گذاری آمریکا در  طی این مدت بیشترین سرمایه 
کشورهای دیگر مربوط به سال ۲۰۱۴ با ۳۳۳/۰۱۴ 
گذاری  سرمایه  حجم  کمترین  و  دالر  میلیارد 
مربوط به سال ۲۰۱۵ با ۲۶۴/۳۵۹ میلیارد دالر 

بوده است.
در ســـال ۲۰۱۸ آمریـــکا ۳/۶۱ تریلیون دالر 
گذاری در اروپـــا، ۸۸۶/۳ میلیارد  ســـرمایه 
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نمودار 1- میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریكا در 
مقایسه با سرمایه گذاری شرکت های پتروشیمی آمریكایی در 

خارج از این کشور  Bureau of Economic Analysis:منبع

گذاری در آســـیا و ۴۰۱/۹ میلیارد دالر ســـرمایه گذاری  دالر ســـرمایه 
در کانادا داشـــته اســـت. از سوی دیگر این کشـــور ۲/۹۵۷ تریلیون 
دالر ســـرمایه از اروپا، ۷۱۰/۶ میلیارد دالر ســـرمایه از آســـیا و ۵۱۱/۲ 

کانادا جذب کرده اســـت. میلیـــارد دالر ســـرمایه از 
تـــا پایـــان ســـال ۲۰۱۸ هلنـــد بـــا جـــذب ۸۸۳/۲ میلیـــارد دالر 
ســـرمایه، بیشترین جذب ســـرمایه گذاری از آمریکا را داشته است 
و انگلیس با ۸/۷۵۷ میلیـــارد دالر، لوکزامبورگ با ۷۱۳/۸ میلیارد 
دالر، ایرلنـــد بـــا ۴۴۲/۲ میلیارد دالر و کانادا بـــا ۴۰۱/۹ میلیارد دالر 

در رده هـــای بعدی قـــرار دارند.
از ســـوی دیگر انگلیســـی ها با ۵۶۰/۹ میلیارد دالر، بزرگ ترین 
کانادا بـــا ۵۱۱/۲ میلیارد  ســـرمایه گذار خارجـــی در آمریکا بوده اند و 
دالر، ژاپـــن بـــا ۴۸۴/۴ میلیارد دالر و هلند با ۴۷۹ میلیـــارد دالر در 

رده های بعدی قـــرار دارند.

ســـرمایه گـــذاری مســـتقیم خارجـــی در صنعـــت 
آمریـــكا پتروشـــیمی ایـــاالت متحـــده 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( قیفی است که از طریق آن 
صادرات جریان می یابد. از اوایل دهه ۱۹۸۰ میادی، همزمان با 
افزایش میزان صادرات، حوزه صنعت پتروشیمی نیز به طور فزاینده 
گذاری  ای به سمت جهانی شدن رفته است، زیرا میزان سرمایه 
کشور افزایش یافته و سرمایه  ایاالت متحده آمریکا در خارج از این 

گذاری مستقیم خارجی در آمریکا نیز رشد کرده است.
شـــرکت هـــای پتروشـــیمی از دیربـــاز در بازارهای خـــارج از این 
کشـــور حضور داشـــته انـــد، و بســـیاری از آنهـــا از دهه هـــای ۱۹۵۰ و 
۱۹۶۰ در بازارهـــای جهانی وارد شـــده اند. این حضور همچنان نیز 
گذاری  کشـــورهای غرب اروپا بیش از نیمی از ســـرمایه  ادامه دارد. 
های خارجی شـــرکت هـــای آمریکایـــی را به خود اختصـــاص داده 
کانادا، برزیل، چین، اســـترالیا، سنگاپور و  کشـــورهایی مانند  اند. 
گذاری ایـــاالت متحده  تایلند نیـــز از دیگـــر مقاصد اصلی ســـرمایه 

هستند.  آمریکا 
گـــذاری بر اســـاس ارزش  کـــه ارزش هـــای ســـرمایه  از آنجایـــی 
که توســـط  گیری می شـــود، ســـرمایه گذاری هایی  دفتـــری اندازه 
گرفته است  شـــرکت های خارجی در ایاالت متحده آمریکا صورت 
جدیدتـــر هســـتند، و در نتیجه ارزش  ســـرمایه گذاری آنها نســـبت 
به ســـرمایه گذاری شـــرکت های آمریکایی در خارج بیشـــتر است. 

گذاری  گرچه، بر اســـاس معیـــار ارزش فعلـــی، ارزش ســـرمایه  ا
گذاری  شرکت های آمریکایی باالتر اســـت. نمودار ۱ میزان سرمایه 
مســـتقیم خارجـــی در ایـــاالت متحده آمریـــکا و نیز میزان ســـرمایه 

گذاری شـــرکت هـــای آمریکایـــی در خارج را نشـــان می دهد.

پانوشت:
1. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)

2.  دفتر تحلیل اقتصادی دولت آمریکا
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یست، بهداشت و ایمنی یست، بهداشت و ایمنیمحیط ز محیط ز
محیط زیست

که برای حفظ محیط زیست  تاش هایی 
آب، هوا، زمین و شرایط اقلیمی- صورت 
گرفته است بدون استفاده از علم شیمی 
امکان نداشت. تولیدکنندگان محصوالت 
شیمیایی در آمریکا محصوالتی را تولید می 
کنند که به حفظ محیط زیست کمک می 
که به طور مداوم  کنند و متعهد شده اند 
همه  در  را  زیستی  محیط  های  فعالیت 

مراحل تولید و عملیات بهبود بخشند.
بسیاری از فعالیت های محیط زیستی 
تولید  به  که منجر  انرژی  کارایی  به دلیل 
صورت  اند  شده  پتروشیمی  محصوالت 
انرژی  مصرف  که  زمانی  زیرا  است،  گرفته 

علم شـــیمی نقش حیاتی در تولید محصوالت و فناوری هایـــی که ما روزانه از 
آنهـــا اســـتفاده می کنیم ایفا می کند، از مواد اولیـــه حیاتی در کاالهای مصرفی 
تـــا مواد خـــام در فرآیندهـــای تولیدی همه و همـــه بدون حضور و اســـتفاده از 
علم شـــیمی امـــکان تولید ندارنـــد. این مواد شـــیمیایی باید بـــه روش هایی 
تولید و اســـتفاده شـــوند که از سالمت انسان و محیط زیست حفاظت کنند.
از اولین »روز زمین« یعنی تقریبا نیم قرن پیش، پیشـــرفت های بســـیاری 
کارگـــران و جوامع  در زمینـــه حفاظـــت از محیط زیســـت، بهداشـــت و ایمنـــی 

گرفته اســـت.  صورت 

محیط زیست
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کاهش می یابد، انتشار آالینده های مرتبط 
نیز کاهش می یابد. محصوالت پتروشیمی 
کسازی و حفظ محیط  مستقیما نیز به پا

زیست کمک می کنند.
که  بـــه عنوان مثـــال، فیلترهـــای هوا 
کار مـــی رود هـــوای  در اتومبیـــل هـــا بـــه 
کنند؛  مورد استنشـــاق ما را تســـویه مـــی 
تجـــاری  و  مســـکونی  هـــای  ســـاختمان 
و  کاتالیزورهـــا  انـــواع  جـــاذب،  مـــواد  از 
مـــی  اســـتفاده  پاســـتیکی  فیبرهـــای 
کنیم را  که تنفـــس مـــی  کنند تـــا هوایـــی 
کننـــد؛ محل هـــای دفـــن زباله با  تســـویه 
پاســـتیک هـــای بســـیار قـــوی صنعتـــی 

پوشـــانده مـــی شـــوند تـــا مواد ســـمی 
ناشی از تجمیع زباله ها وارد رودخانه 
مواد  و  نشود؛  آشامیدنی  آب  منابع  و  ها 
در  گیاهان  از  جدید  ترکیبی  شیمیایی 
انواع آفات و بیماری ها جلوگیری  مقابل 

می کنند.

 بهداشت
علـــم شـــیمی در همـــه ادوار زندگـــی بـــه ما 
کمک می کند تا ســـالم و ســـامت باشیم. 
امـــروزه ما ســـالم تـــر و طوالنی تـــر -بیش از 
۳۰ ســـال بیشـــتر از قرن پیش- زندگی می 
کنیـــم و این را تا حد زیادی مدیون نوآوری 
که در صنعت پتروشیمی و  هایی هستیم 

گرفته است. شـــیمیایی صورت 
صنعت  محصوالت 
شیمیایی  و  پتروشیمی 

افزایش  در  کلیدی  نقش 

کیفیت زندگی برای جمعیت در حال رشد 
کار را از طریق  کند، و این  جهان ایفا می 
بهداشتی  و  غذایی  مواد  کیفیت  بهبود 
صنعت  در  استفاده  مورد  اولیه  مواد  و 
شیمی  علم  دهد.  می  انجام  ساختمان  
می  تضمین  را  سالم  غذای  و  آب  تامین 
که  کند  می  تولید  را  کودهایی  مثا  کند، 
ک می شود  باعث افزایش مواد مغذی خا
گندزدایی و تسویه آب  کلر برای  و شیمی 
آشامیدنی در سرتاسر جهان مورد استفاده 
قرار می گیرد. داروهای نجات دهنده جان 
انسان نتیجه بکارگیری علم شیمی است و 
باعث بهبود بیماری ها و افزایش طول عمر 

انسان می شود.

ایمنی
در  اســـتفاده  مـــورد  ایمنـــی  هـــای  کاه  از 
موتورسواری و دوچرخه سواری تا فناوری 
هـــای مـــورد اســـتفاده در میـــدان جنگ، 
در  همچنـــان  شـــیمیایی  هـــای  فـــرآورده 
حال ایمن ســـازی محیط زندگی هستند. 
اقدامـــات داوطلبانـــه در مـــورد ســـامت، 
که توسط  ایمنی و بهبود محیط زیســـت، 
گیرد،  شـــرکت های پتروشیمی صورت می 
معموال خیلـــی فراتر از قوانین وضع شـــده 

توســـط دولت ها هســـتند. 
نوآورانـه  قوانیـن  مثـال،  عنـوان  بـه 
که توسط شورای  مراقبت مسـووالنه 
شـیمی ایاالت متحده آمریکا وضع 
مـی  متعهـد  را  اعضـا  اسـت،  شـده 
کـه بـه طـور مـداوم بهداشـت،  کنـد 
عملکـرد  و  امنیـت  ایمنـی، 
خـود  زیسـتی  محیـط 
بخشـند.  بهبـود  را 
از  تعهـد  ایـن 

طریق مشارکت عمده توسط دانشمندان 
و  محصـوالت  توسـعه  در  مهندسـان  و 
فنـاوری هـای مربـوط بـه بهبـود ایمنـی و 
گیـرد، ضمـن  محیـط زیسـت صـورت مـی 
اینکه این صنعت متعهد است که تحقیق 
و توسـعه در زمینه بهبود مداوم سـامت و 

دهنـد. ادامـه  نیـز  را  زیسـت  محیـط 

در  پتروشیمی  صنعت  عملكرد 
مورد حفظ محیط زیســـت

ها  دهه  برای  زیست  محیط  از  حفاظت 
یکی از اولویت های ملی بوده است. برنامه 
های دولتی و صنعتی متعددی وجود دارد 
محیط  از  حفاظت  روی  بر  آنها  تمرکز  که 
زیست و بهداشت است. یکی از این برنامه 

ها کاهش انتشار مواد سمی )TRI( است.
که در ســـال ۱۹۸۶ توســـط   این برنامه 
آژانس حفاظـــت از محیط زیســـت ایاالت 
متحـــده آمریـــکا )EPA( راه انـــدازی شـــده 
مـــواد  انتشـــار  مدیریـــت  »نحـــوه  اســـت، 
کـــه ممکـــن  شـــیمیایی ســـمی خـــاص را 
اســـت تهدیدی بـــرای ســـامت انســـان و 
محیـــط زیســـت باشـــد را دنبال مـــی کند. 
کارخانجـــات آمریکایـــی در بخـــش هـــای 
صنعتـــی مختلـــف بایـــد بـــه طور ســـاالنه 
که چقدر مواد شـــیمیایی در  کنند  گزارش 
کرده اند یـــا اینکه  محیط زیســـت منتشـــر 
موفق شـــده اند از طریـــق بازیافت و بهبود 
روش مصـــرف جلوی انتشـــار آن را بگیرند.  
کل آالینـــده ها و  جـــدول ۱ میـــزان انتشـــار 
نیز میزان انتشـــار انواع مختلف آالینده ها 
توسط صنعت پتروشـــیمی در هوا را نشان 
می دهد. در مـــورد همه معیارها، صنعت 
پتروشـــیمی ســـهم بســـیار اندکی در تولید 

انـــواع آالینده هـــا دارد. 
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دی اکسید سولفور

23,30۷23,0۷۷18,61916,34۷14,546۷,۷323,6852,9602,8092,۷35کل، همه بخش ها

456297286338251146123123123123بخش پتروشیمی

4.5%4.4%4.2%3.3%1.9%1.7%2.1%1.5%1.3%2.0%به عنوان درصدی از کل

اکسیدهای نیتروژن

25,۷5۷25,52924,95622,59820,35514,84611,84311,30410,۷۷110,32۷کل، همه بخش ها

262168158105615347474747بخش پتروشیمی

0.5%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.5%0.6%0.7%1.0%به عنوان درصدی از کل

ترکیب های ارگانیک تصادفی

2۷,40424,10822,0411۷,5121۷,۷531۷,83516,۷0116,42916,20215,9۷5 کل، همه بخش ها

8816346602542358577777777 بخش پتروشیمی

0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%1.3%1.4%3.0%2.6%3.2%به عنوان درصدی از کل

بن مونوکسید کر

1۷6,844154,188126,۷۷۷114,46۷88,546۷3,۷۷164,46261,84660,00058,155 کل، همه بخش ها

1,8451,1831,223361208173129129129129 بخش پتروشیمی

0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%1.0%0.8%1.0% به عنوان درصدی از کل

 PM10

41,3242۷,۷5325,81923,۷4۷21,30220,82318,16618,15318,13818,123 کل، همه بخش ها

58776755362319191919بخش پتروشیمی

0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.3%0.3%0.1%به عنوان درصدی از کل

PM2.5

۷,5606,929۷,2885,5925,9645,3635,3485,3315,315---کل، همه بخش ها

474246291814141414---بخش پتروشیمی

0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.5%0.6%0.6%0.6%---به عنوان درصدی از کل

بن مونوکسید کر

4,3204,6594,90۷3,9294,2۷13,5683,5653,5623,559---کل، همه بخش ها

18318326182222222222---بخش پتروشیمی

0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%3.9%4.2%---به عنوان درصدی از کل

Environmental Protection Agency :منبع

جدول 1- معیارهای اصلی آالیندگی، خالصه پیشرفت های حاصله
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معرفی هلدینـــــــــــــــــــگ 
پتروشیمی سومیتومو

گروه ســـومیتومو شرکت خوشـــه ای ژاپنی اســـت، که در سال ۱۶۳۰ 
گروه  توســـط ماســـاتومو ســـومیتومو تأســـیس شـــد. امـــروزه ایـــن 
کـــه بنیان گذار شـــرکت در  صنعتـــی، همچنـــان بر پایه خط مشـــی 
کنترل شـــرکت های  قـــرن ۱۷ میادی تعییـــن نمـــوده، مدیریت و 
تابعـــه، زیرمجموعـــه و فرعی گروه ســـومیتومو را بر عهـــده دارد و در 

گـــون و صنایـــع مختلف، فعالیـــت می نماید. گونا زمینه هـــای 
در  ســـومیتومو  فرعـــی  و  زیرمجموعـــه  تابعـــه،  شـــرکت های 
حوزه هایی چون: اســـتخراج معادن و فلزات، صنایع شـــیمیایی و 
پتروشـــیمی، خدمات مالی، بانکداری و بیمه، صنایع داروسازی، 
ســـاخت تجهیـــزات الکتریکـــی و الکترونیکـــی، صنایـــع ســـنگین، 
کارخانجات  ک و مستغات،  فناوری اطاعات، ساخت وســـاز اما
تولیـــد ســـیمان و ســـرامیک، فوالدســـازی، بازرگانـــی و تجـــارت، 
تولید، توزیـــع و انتقال برق، خدمات لجســـتیک و ترابری فعالیت 

می نماید.
این شـــرکت ها عبارتند از: مزدا، ان ای ســـی، بانک ســـومیتومو 

کمیـــکال، داینیپـــون ســـومیتومو فارما،  میتســـویی، ســـومیتومو 
کورپوریشـــن،  ســـومیتومو الکتریک، ســـومیتومو رابر، ســـومیتومو 
سومیتومو الیف، سومیتومو متال، سومیتومو میتسویی تراست، 
گروه مالی ســـومیتومو میتســـویی،  صنایع ســـنگین ســـومیتومو، 

گلس. میتســـویی ســـومیتومو و نیپون شیت 

سومیتومو کمیكال
که  کمیکال، شـــرکت صنایع شـــیمیایی ژاپنی است،  ســـومیتومو 
گـــروه ســـومیتومو به شـــمار می آیـــد و  از شـــرکت های زیرمجموعـــه 
ســـومیتومو الیف با ۴/۲۹٪ درصد، نیپون الیف با ۳/۱۰٪ درصد و 
بانک سومیتومو میتسویی با در اختیار داشـــتن ۲/۳۲٪ درصد از 
سهام این شـــرکت، بزرگترین ســـهام داران آن محسوب می شوند.
شـــرکت ســـومیتومو کمیـــکال در ســـال ۱۹۱۳ راه اندازی شـــد و 
در حـــال حاضـــر پـــس از شـــرکت میتسوبیشـــی کمیـــکال، دومین 

تولیدکننـــده مـــواد شـــیمیایی در ژاپن اســـت.

بخش خصوصی
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دفتـــر مرکـــزی ایـــن شـــرکت در چوئـــو، 
توکیـــو قـــرار دارد و ســـهام آن در بازارهـــای 
کا معاملـــه  اوســـا بـــورس  و  توکیـــو  بـــورس 

می شـــود.

داینیپون سومیتومو فارما
شـــرکت  فارمـــا،  ســـومیتومو  داینیپـــون 
کـــه در زمینـــه  داروســـازی ژاپنـــی اســـت، 
تولیـــد داروهـــای شـــیمیایی، محصوالت 
و  تشـــخیص  ابزارهـــای  زیســـت فناوری، 
افزودنی هـــای غذایی فعالیـــت می نماید.
شـــرکت داینیپـــون ســـومیتومو فارمـــا 
گـــروه ســـومیتومو  در ســـال ۱۸۹۷ توســـط 
حاضـــر  حـــال  در  و  شـــد  راه انـــدازی 
ســـومیتومو  شـــرکت  از  زیرمجموعـــه ای 
گروه  کمیکال اســـت و از شـــرکت های تابعه 

می آیـــد. به شـــمار  ســـومیتومو 
ایـــن شـــرکت در شـــهر  دفتـــر مرکـــزی 
کا، ژاپن قـــرار دارد و ســـهام آن در بازار  اوســـا

بـــورس توکیـــو معاملـــه می شـــود.

سومیتومو رابر
سومیتومو رابر، شـــرکت صنایع شیمیایی 
که در زمینه تولید تایرهای،  ژاپنی اســـت، 
و  دوچرخـــه  موتورســـیکلت،  خـــودرو، 
اتومبیل رانـــی،  مســـابقات  ماشـــین های 
کائوچـــو فعالیت می کند. همچنین تولید 
ریشـــه های تأســـیس این شـــرکت، به 
که شرکت دانلوپ  ســـال ۱۹۰۹ بازمی گردد، 
بریتانیایـــی  شـــرکت  مشـــارکت  بـــا  ژاپـــن، 
گروه ســـومیتومو راه اندازی شد.  دانلوپ و 
کلیـــه  پـــی خریـــداری  در ســـال ۱۹۶۳ در 
گروه سومیتومو،  سهام این شرکت توسط 
نـــام آن به ســـومیتومو رابر تغییـــر پیدا کرد.
دفتر مرکزی این شـــرکت در شهر کوبه، 
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ژاپـــن قـــرار دارد و ســـهام آن در بازارهـــای 
کا معاملـــه  اوســـا بـــورس  و  توکیـــو  بـــورس 

می شـــود.

نیپون شیت گلس
گلس، شـــرکت شیشه سازی  نیپون شیت 
تولیـــد  زمینـــه  در  کـــه  اســـت،  ژاپنـــی 
شیشـــه های اتومبیـــل و مـــواد صنعتـــی، 
معمـــاری،  و  ســـاختمانی  شیشـــه های 
شیشـــه تخـــت و الیـــاف شیشـــه فعالیـــت 
گـــروه  تابعـــه  شـــرکت های  از  و  می کنـــد 

می آیـــد. به شـــمار  ســـومیتومو 
گلس در ســـال  شـــرکت نیپون شـــیت 
کا راه اندازی شـــد و در  ۱۹۱۸ در شـــهر اوســـا
کارخانـــه تولیـــدی  حـــال حاضـــر دارای ۸ 
اســـت و پس از شـــرکت های شرکت آساهی 
گاردیـــن،  صنایـــع  و  ســـن-گوبن  گلـــس، 
چهارمین تولیدکننده شیشه و محصوالت 

بـــر پایه شیشـــه در جهان، اســـت.
دفتـــر مرکـــزی ایـــن شـــرکت در منطقه 
میناتـــو شـــهر توکیـــو قـــرار دارد و ســـهام آن 
کا و بـــورس توکیو  در بازارهـــای بورس اوســـا

معاملـــه می شـــود.
مســـتر تراســـت بانک با ۹/۱۰٪ درصد، 
نامـــورا هولدینگز بـــا ۱/۶۰٪ درصد، چیس 
بانـــک بـــا ۱/۷۲٪ درصد، بارکلیز بـــا ٪۱/۱۲ 
درصد و ژاپن تراستی ســـرویس بانک با در 
اختیـــار داشـــتن ۱۴/۷۹٪ درصد از ســـهام 
گلس، بزرگترین سهام داران  نیپون شـــیت 

آن به شـــمار می آیند.

بخش پتروشیمی شرکت 
سومیتومو

گســـترده  ایـــن بخش در پاســـخ بـــه طیف 
محصـــوالت   ، مشـــتری  نیازهـــای  از  ای 
کـــه ســـنگ  شـــیمیایی را ارائـــه مـــی دهـــد 
بنـــای صنایع مختلـــف ماننـــد رزین های 
مصنوعـــی مانند پلی اتیلـــن، پلی پروپیلن 
کریلیـــک، مـــواد اولیـــه الیـــاف  و رزیـــن متا
مختلـــف  شـــیمیایی  مـــواد  و  مصنوعـــی 

اســـت. صنعتی 

محصوالت اصلی
اکسید پروپیلن

به عنوان مـــاده اولیه پلی اورتان و پروپیلن 
گلیکـــول اســـتفاده می شـــود. پلـــی اورتان 
بـــرای مـــواد عایـــق حرارتـــی و مواد کوســـن 
گلیکـــول  اســـتفاده مـــی شـــود و پروپیلـــن 
بـــرای داروها و مواد آرایشـــی اســـتفاده می 

شود.

کاپروالکتام
از  یکـــی  کـــه  اســـت  نایلـــون  اولیـــه  مـــاده 
الیـــاف مصنوعـــی معمولـــی اســـت و برای 
ک و فرش  محصوالت داخلی مانند پوشـــا
اســـتفاده می شـــود. نایلون بدون تغییر به 
گسترده ای از برنامه  عنوان رزین در طیف 
هـــا ماننـــد اتومبیـــل، محصـــوالت برقـــی و 
فیلـــم هـــای بســـته بنـــدی مـــواد غذایـــی 

اســـتفاده می شـــود.

پلی پروپیلن
یـــک رزیـــن ســـبک و مصنوعـــی ســـبک و 
ماننـــد  عالـــی  خـــواص  از  بســـیاری  دارای 
پـــردازش، دوام، مقاومـــت در برابـــر حرارت 
بـــه طـــور  اســـت.  و مقاومـــت شـــیمیایی 
گیرهـــای اتومبیل، پنل  گســـترده در ضربه 
هـــای ابـــزار، بســـته بنـــدی مـــواد غذایـــی، 
لـــوازم خانگی، تجهیـــزات پزشـــکی و غیره 

اســـتفاده می شـــود.

پلی اتیلن
رزیـــن مصنوعـــی انعطـــاف پذیـــر، در برابـــر 
آب و مواد شـــیمیایی بســـیار مقاوم اســـت 
و قابلیـــت پـــردازش عالـــی دارد. بـــه طـــور 
گســـترده ای در مـــواد بســـته بنـــدی مانند 
فیلـــم هـــای بســـته بنـــدی و لولـــه هـــای 
غذایـــی، روکـــش های ســـیم و فیلـــم های 
کشـــاورزی  گلخانه های  مورد اســـتفاده در 

اســـتفاده می شـــود.

رزین متاکریلیک
از شـــفافیت فوق العاده، مقاومـــت در برابر 
آب و هوا و درخشـــش زیبایی در بین رزین 
هـــای مصنوعی برخوردار اســـت. این ماده 
در المپ های جلـــوی اتومبیل، تابلوهای 
کواریـــوم و قطعـــات  تبلیغاتـــی، مخـــازن آ
کریســـتال مایع  نوری برای نمایشـــگرهای 

گیرد. بســـیار مورد اســـتفاده قرار می 

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره13۳  ||  تیرماه1399

30



۴۰۰۵کد اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار توکیوبورس اوراق بهادار

کل سهام مجاز سهام مشترک ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهمتعداد 

کل سهام منتشر شده سهام مشترک ۱،۶۵۵،۴۴۶،۱۷۷ سهمتعداد 

از اول آوریل هر سال تا ۳۱ مارس سال بعدسال تجارت

هر ژوئن برگزار می شودمجمع عمومی عادی سهامداران

تاریخ مرجع

مجمع عمومی عادی سهامداران و سود سهام پایان سال ۳۱ مارس هر سال

سود سهام موقت ۳۰ سپتامبر هر سال

کنیم. کنیم و تاریخ پایه را تعیین می  دیگران در صورت لزوم، ما از قبل اعام می 

۱۰۰ سهمتعداد سهام در یک واحد

نام یا برند
تعداد سهام 
برگزار شده 
)هزاران نفر(

نسبت )٪( تعداد سهام به 
کل سهام منتشر شده )به  تعداد 

استثنای سهام خزانه دار(

Master Trust Bank of Japan، Ltd.  127.16۵7/77

Japan Trustee Services Bank، Ltd. 96.698۵/91

Sumitomo 71.0004/34شرکت بیمه عمر

41.0312/۵0شرکت بیمه عمر نیپون

Japan Trustee Services Bank، Ltd. 37.14۵2/27

Japan Trustee Services Bank، Ltd. 31.7۵61/94

Japan Trustee Services Bank، Ltd. 29.3۵۵1/79

385151 JP MORGAN CHASE BANK29.1061/78
 Trustee Services Bank، Ltd. (Sumitomo Mitsui Trust Bank Retrust ژاپن

and Sumitomo29.0001/77  )بیمه عمر شرکت حساب بازنشستگی و منافع بازنشستگی)

 SSBTC CLIENT OMNIBUS کاربری 26.4761/61حساب 

کل 10 سهامدار بزرگ ۵18.73431/72از 

جدول1- وضعیت 
سهام هلدینگ 
پتروشیمی 
سومیتومو

جدول 2- وضعیت سهامداران هلدینگ پتروشیمی سومیتومو

وضعیت سهام هلدینگ سومیتومو
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نحوه تنظیم گری صنعت 
شیمیایی و پتروشیمیایی 

آلمان
بهعنـــوان  چندســـطحی،  گـــری  تنظیـــم 
در  چندســـطحی  کمیـــت  حا از  بخشـــی 
اتحادیه اروپا درحال توســـعه است. فرآیند 
گری در اروپا، با  گذاری و تنظیم  سیاســـت 
کشـــورهای  فرآیندهـــای ملی و منطقه ای 
عضـــو در ایـــن حـــوزه همـــراه اســـت. نقطه 
نظرات تولیدکنندگان محلی در جلســـات 
منطقـــه ای مطرح، بررســـی و جمع بندی 
شـــده و نتایـــج جلســـات منطقـــه ای در 
نشســـت هـــای هـــم اندیشـــی ملـــی بیان 
شـــده و در نهایـــت مســـائل طرح شـــده به 
جلســـات بررســـی اتحادیـــه اروپـــا راه مـــی 
گری  کارکردهـــای تنظیم  یابـــد. قوانیـــن و 
اتخـــاذ شـــده در اتحادیه اروپا نیـــز از طریق 
همین ســـطوح در الیه های مختلف ملی، 

منطقـــه ای و محلـــی اعمـــال می شـــوند. 
کوچکتـــر، تمرکز بر سیاســـت  مناطـــق 
دیپلماســـی  و  انتخـــاب  را  خـــاص  هـــای 
کننـــد تـــا بـــه مـــوازات  مـــوازی ایجـــاد مـــی 
بازیگـــران در ســـطح ملـــی، در ســـطح اروپا 

کننـــد. این فرآینـــد مبتنی بر  ایفـــای نقش 
تدوین اســـتراتژی های منطقـــه ای و ملی 
خـــاص هر کشـــور عضـــو بـــوده و در نهایت، 
ارتبـــاط بیـــن اســـتراتژی هـــای داخلـــی هر 
کشـــور و خروجی سیاســـت هـــای اتحادیه 

تجارب کشورها در توسعه 
زنجیره ارزش در صنعت 

لمان پتروشیمی: کشور آ

نمودار 1- راهبردهای باالدست ملی کشور آلمان در سه حوزه اقتصادی، تحقیقاتی و تجاری

بخش دوم

صنایع تکمیلی
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کـــه بـــرای بازیگران  اروپا، موضوعی اســـت 
منطقـــه ای اهمیـــت دارد.

همـــکاری نزدیك بازیگـــران هر منطقه 
که در همان  کشورهای مختلف  با اعضای 
کنند، تأثیرگذاری آنها  منطقه فعالیت می 
کند و  در فرآیندهـــای اروپـــا را تقویـــت مـــی 
به ایـــن ترتیب ســـطوح منطقـــه ای، نفوذ 
خـــود را از طریـــق ایجـــاد و حفـــظ ارتباط و 
همـــکاری، ارتقـــا مـــی دهنـــد. بســـیاری از 
بازیگـــران واقـــع در ســـطوح مختلـــف با به 
کارگیـــری تخصـــص و دانش خـــود، قادر به 
اثرگذاری و شـــکل دادن برنامه های خاص 
کمیسیون اروپا از  کمیسیون اروپا هستند. 
تفـــاوت های قابل توجه میان کشـــورهای 
گاه بوده و بنابراین از بازیگرانی  عضـــو خود آ
گـــذاری و تنظیم  کـــه تحت تأثیر سیاســـت 
گـــری اتحادیـــه اروپا هســـتند، دعـــوت می 
شـــود تا به بیان نظـــرات و انتقـــادات خود 

درباره سیاســـت های اتخـــاذی بپردازند. 
کشـــور  ملـــی  باالدســـت  راهبردهـــای 
آلمان در ســـه حوزه اقتصادی، تحقیقاتی 
و تجـــاری بـــه طـــور خاصـــه در نمـــودار ۱ 

نشـــان داده شـــده اســـت. 

زنجیره ارزش صنعت شیمیایی 
و پتروشیمیایی آلمان

حـــدود  دارای  آلمـــان  حاضـــر  درحـــال 
کثـــر  ا کـــه  اســـت  شـــیمیایی  پـــارک    ۶۰
کـــم  آنهـــا در قالـــب ۵ منطقـــه شـــیمیایی 
نـــت  کـــم  ســـی   ،)ChemCoast( کوســـت 
 ،)Chemsite( کـــم ســـایت  ،)CechemNet(
کم دلتا باواریا  کلـــن )Chemcologne( و  کم 
بنـــدی  دســـته   ،)ChemDeltaBavaria(
شـــده اند تا از این طریق، بستر منطقه ای 
کارآمـــد برای همکاری بیـــن تولیدکنندگان 
مـــواد شـــیمیایی، پتروشـــیمیایی و تأمین 
کننـــدگان زیرســـاخت ها، خدمـــات و دیگر 

ورودی هـــا ایجـــاد شـــود.
انـــدازه )Scale( ایـــن پـــارک ها متفاوت 
کـــه بعضـــی از آنهـــا یك  اســـت، بـــه طـــوری 
کارخانـــه بـــزرگ به نظـــر می آینـــد، درحالی 
گســـترده تری  که بعضـــی دیگـــر، ســـاختار 
دارند. تعداد شـــرکت های موجود در پارک 
های شـــیمیایی آلمان نیز به شـــکل قابل 
توجهی از ۲ تا بیش از ۶۰ شـــرکت مستقل، 

نمودار 2- زیرساختهای تأمین مواد خام در صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی کشور آلمان
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متفاوت اســـت. در پارک های شـــیمیایی 
آلمـــان، همه شـــرکت هـــای زنجیـــره ارزش 
از  پتروشـــیمیایی  و  شـــیمیایی  صنعـــت 
تولیدکنندگان مـــواد خام تـــا پردازنده ها و 
تولیدکنندگان محصول نهایی و همچنین 
شـــرکت هایی از حوزه های وابسته به این 
کاغـــذ و خمیر  صنایـــع مثـــل نفـــت خـــام، 
کنندگان  کاغذ، تجهیـــزات فلزی و تأمیـــن 
ماشـــین آالت نیز قادر به فعالیت هستند. 
بـــرای  پارک هـــا  ایـــن  عـــاوه  بـــه 
تولیدکنندگانی بـــا فعالیت برمبنـــای مواد 
)بـــا  بیوتکنولـــوژی  یـــا  تجدیدپذیـــر  خـــام 
محصوالتـــی همچـــون بیوســـوخت هـــا و 
بیوپاستیك ها(، نیز جذاب است. شرکت 
هـــای موجـــود در این پـــارک ها، توانســـته 
اند بـــا بـــرون ســـپاری فرآیندهـــای تجاری 
فرعی بـــه تأمین کنندگان خدمات، امکان 

توســـعه مجدد مدل تجاری خود را جهت 
تمرکـــز بـــر رقابـــت پذیـــری، فراهم ســـازند. 
ک،  وجود ســـاختار متنوع تأمین خورا
ک مـــورد نیاز  موجـــب تأمین پایـــدار خـــورا
صنعت شـــیمیایی و پتروشیمیایی آلمان 
شـــده اســـت؛ به طوری که این کشور نفت 
خود را از مدیترانه، دریای شـــمال و روسیه 
کرده و شـــبکه  )از طریـــق خط لوله( تأمین 
ای از خطـــوط لوله گاز طبیعی، نفتا، اتیلن 
کربن  و پروپیلـــن، هیـــدروژن، مونوکســـید 
ک پارک  گازهـــای صنعتـــی، تأمین خـــورا و 
کند.  هـــای شـــیمیایی آن را تکمیـــل مـــی 
نمـــودار ۲ زیرســـاخت هـــای تأمیـــن مـــواد 
خام در صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی 

آلمان را نشـــان مـــی دهد. 
شـــیمیایی  صنعـــت  بزرگ تریـــن 
منطقـــه  در  آلمـــان،  پتروشـــیمیایی  و 

 North( شـــمالی  رایـــن   - وســـتفالن 
Rhine-Westphalia( واقـــع اســـت و بعـــد 
Rhineland-( راینلند-پاالتینیـــت  آن،  از 
Palatinate( و هســـه )Hesse( بـــا صنعـــت 
داروســـازی قدرتمند در مکان های بعدی 
قـــرار دارنـــد. در آلمان شـــرقی نیـــز، آنهالت 
برتریـــن  از   )Anhalt-Saxony( کســـن  زا  -
اســـت.  شـــیمیایی  مـــواد  تولیدکننـــدگان 
کـــدام از ایـــن  مطالعـــه زنجیـــره ارزش هـــر 
کـــه خـــود دارای چندین ســـایت  مناطـــق 
بزرگ هستند، نیازمند مطالعات تفصیلی 
گـــزارش هـــای بعـــدی  کـــه بایـــد در  اســـت 
دنبال شـــود. در ادامه ایـــن پژوهش، مهم 
ترین خوشـــه شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی 
ـ روهر واقع در منطقه  آلمان، خوشـــه راین 
ـ راین شمالی، بررسی  شیمیایی وستفالن 

است.  شـــده 
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خوشه راین - روهر 
 )Rhine - Ruhr(

مهـــم  شـــمالی  -رایـــن  وســـتفالن  ایالـــت 
ترین منطقه شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی 
در آلمـــان محســـوب مـــی شـــود و در آن، 
صنایـــع شـــیمیایی بعـــد از صنایـــع فلزی 
دومین بخش قدرتمنـــد در منطقه بوده و 
بیشـــتر در منطقه روهر )Ruhr( و در امتداد 
رودخانـــه رایـــن متمرکـــز شـــدهاند. از بین 
کـــه دارای  کارخانـــه شـــیمیایی آلمـــان   ۲۰
کارخانه  گردش مالی هســـتند، ۷  باالترین 
در ایـــن ایالـــت واقـــع شـــده اســـت. ایـــن 
منطقـــه نه تنهـــا مرکز صنایع شـــیمیایی و 
پتروشـــیمیایی در اروپـــا، بلکه مهـــم ترین 
گـــذاری در آلمـــان نیـــز به  محـــل ســـرمایه 

حســـاب مـــی آید.  
ایالت وستفالن - راین شمالی دارای 
بزرگ  پتروشیمیایی  و  شیمیایی  مرکز  دو 
در   )Chemsite( کمسایت  پارک  شامل 
شمال ایالت و منطقه راین، و پارک کمکلن 
)Chemcologne( در قسمت جنوبی است. 
مجموع  در  شیمیایی  منطقه  دو  این 
خوشه راین - روهر را تشکیل می دهند که 
یکپارچه ترین خوشه مواد پتروشیمیایی 
ویژه  شیمیایی  مواد  و  پلیمری  واسطه 
از ۲۰۰  واحد تولیدی و ۸  در اروپا با بیش 
هزار محصول شامل برندها و محصوالت 
جاده،  توسط  مناطق  این  است.  فرموله 
ریل، خط لوله و راه آبی بندر دویسبورگ 
)Duisburg( -بزرگترین بندر داخلی اروپا- 
راه  کیلومتر  با ۷۲۰  و  شده  متصل  هم  به 
کیلومتر راه  آبی، ۱۸۰ بندر داخلی و ۸ هزار 
کز واردات مواد خام، به سایت  ریلی، به مرا
 ،)Rotterdam( ک روتردام های تولید خورا

هافن  ویلهلم   ،)Antwerp( آنتوروپ 
داخلی  مناطق  به   ،)WilhelmHuffen(
مرتبط  شرقی  اروپای  همچنین  و  آلمان 
هستند. یکپارچگی ارتباطات بین منطقه 
بین سه منطقه  ای و جریان محصوالت 
روهر،  راین-  و  روتردام  آنتوروپ،  مجزای 
که به رغم  این دیدگاه را به وجود می آورد 
وجود سه عضو اتحادیه اروپا، درواقع تمام 

این منطقه یك ابرخوشه است. 
اَبرخوشـــه آنتـــوروپ، روتـــردام و راین-
روهـــر، بزرگتریـــن خوشـــه به هم پیوســـته 
محصوالت شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی از 
لحـــاظ تـــوان تولید و همچنیـــن، یکپارچه 

تریـــن منطقه شـــیمیایی جهان اســـت. 
و  شیمیایی  های  سایت  بیشتر 
تنها   ،۱۹۹۰ دهه  اواسط  تا  پتروشیمیایی 
شدند  می  گرفته  کار  به  کاربر  یك  توسط 
به  شیمیایی،  صنعت  بزرگان  اینکه  تا 
سازماندهی مجدد سبد محصوالت خود 
اقدام کردند. در طول تغییر ساختار صنایع 
شیمیایی و پتروشیمیایی در منطقه راین 

کاربر، به  - روهر، سایت های سنتی با یك 
سایت هایی یکپارچه با چند کاربر با عنوان 
که در آنها  »پارک شیمیایی« تبدیل شدند 
کاربران متعددی از جریان مواد و زیرساخت 
کتی کارآمد با  های مشترک سود برده و شرا
استفاده از امکانات فراهم شده به وجود 

آورده است. 
برق،  آب،  )شامل  یوتیلیتی  تأمین 
سایت،  مدیریت  همچنین  و  کسیژن(  ا
صورت  سایت  اولیه  کاربر  توسط  اغلب 
گیرد. این تغییر ساختار، فرصت های  می 
به  سایت  هر  زیرا  کرد؛  ایجاد  درخشانی 
دنبال جذب شرکای تکمیلی )تولیدکننده 
کز تحقیقات  ها، ارائه کنندگان خدمات، مرا
و... ( جهت ایجاد هم افزایی بیشتر است. 

برخـــی   ،۱۹۹۰ دهـــه  اواخـــر  در 
گرفتند  تولیدکنندگان این خوشه تصمیم 
تاشهایشـــان بـــرای جـــذب شـــرکت های 
کننـــد و ایـــن امـــر بـــا ایده  جدیـــد را ادغـــام 
کلید خـــورد. به  »خوشـــه شـــیمیایی بـــاز« 
منظـــور بـــاال بـــردن جذابیـــت منطقـــه در 

نمودار 3 -زنجیره ارزش خوشه روهر )رنگ سفید در این خوشه تولید میشود(

https://epca.eu  منبع: انجمن پتروشیمی اروپا

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره13۳  ||  تیرماه1399

35



ســـال ۱۹۹۷، ستاد کم سایت به عنوان یك 
کت عمومـــی- خصوصی بیـــن ایالت  شـــرا
وســـتفالن - راین شـــمالی و تولیدکنندگان 
شـــمالی،  روهـــر  منطقـــه  در  شـــیمیایی 
کنون، ســـتاد  تأســـیس شـــد و از آن زمان تا
کم سایت توانسته اســـت منطقه روهر را با 

گســـترش دهد.  موفقیـــت 
و  شیمیایی  های  سایت  و  ها  پارک 
روهر،   - راین  خوشه  در  پتروشیمیایی 
تمامی زنجیره ارزش این صنعت را با تمرکز 

ویژه بر مواد شیمیایی خاص۱ و مواد پایه 
پوشش میدهند. در نمودار ۳ زنجیره ارزش 

این خوشه نشان داده شده است. 
  

منطقه شیمیایی و 
پتروشیمیایی کمپارک 

 )Chempark(
ایالـــت  شـــد،  گفتـــه  کـــه  همانطـــور 
وســـتفالن - راین شـــمالی دارای دو مرکز 
شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی بزرگ شامل 

کم ســـایت )Chemsite( در شـــمال  پارک 
کلن  کـــم  ایالـــت و منطقـــه رایـــن و پارک 
جنوبـــی  قســـمت  در   )Chemcologne(
کـــه ایـــن دو منطقه شـــیمیایی در  بـــوده 
مجمـــوع خوشـــه راین-روهر را تشـــکیل 
پـــارک  بخـــش  ایـــن  در  دهنـــد.  مـــی 
کم ســـایت تحت عنوان »کم  شـــیمیایی 
کـــه دارای اهمیـــت بیشـــتری از  پـــارک« 
لحـــاظ حجم، تنـــوع و ارزش تولید بوده، 
بررســـی شـــده اســـت. ایـــن پـــارک دارای 

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره13۳  ||  تیرماه1399

36



کـــه در ادامه  ســـه ســـایت اصلـــی اســـت 
معرفـــی می شـــوند. 

 کمپارک لورکوزن
)Chempark Leverkusen(

ترین  متنوع  از  یکی  لورکوزن  کمپارک   
تولیدات جهان در این حوزه را داشته و با 
مساحت ۴۷۰ هکتار، مکان مناسبی برای 
همه انواع صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی 

می  محسوب  باال  تکنولوژی  با  دارویی  و 
کلر  شود. بخش عمده تولیدات این پارک، 
و نیتراسیون، محصوالت آروماتیك و مواد 

شیمیایی سیلیکون است.  
لورکوزن  پارک  در  نفر   ۳۰.۰۰۰ حدود 
مدیریت  سیستم  و  هستند  مشغول 
پسماند در این سایت، به طور حرفه ای 
کوره های  ک را از طریق  زباله های خطرنا
پارک  این  کند.  می  دفع  مدرن  فوق  دوار 
 )Cologne( کلن در نزدیکی دو شهر بزرگ 
که بزرگترین   ،)Dusseldorf( و دوسلدورف
آلمان به شمار می  ژاپنی زبان در  جامعه 
کز  که هر دو شهر دارای مرا روند، واقع شده 
دانشگاه  و  ها  نمایشگاه  مهم،  ای  رسانه 
های بین المللی و استاندارد کیفیت زندگی 

باال هستند. 

کم پارک کرفلد-اوردینگن 
Chempark Krefeld-( 

 )Uerdingen
کرفلـــد - اوردینگن با مســـاحت  کم پـــارک 
۲۶۰ هکتـــار و ۷۰ هـــزار نفر نیروی انســـانی، 
در تولیـــد پلی کربنات و پلی آمید در اروپای 
غربـــی پیشـــرو بـــوده و بزرگتریـــن ســـایت 
جهـــان در تولیـــد رنگدانـــه هـــای معدنـــی 
محســـوب مـــی شـــود. یکـــی از شـــناخته 
شـــده تریـــن محصـــوالت شـــیمیایی این 
که  کرولون اســـت  کربنـــات ما ســـایت، پلی 
کاربرد  برای تولید ســـی دی و دی وی دی 

فـــراوان دارد. 
همچنین این سایت یکی از بزرگترین 
است  منطقه  در  آموزش  دهندگان  ارائه 
کرده،  کارکنان ترک تحصیل  که  به طوری 

علمی،  مختلف  دوره  ها  ده  توانند  می 
انتخاب  آموزش خود  برای  تجاری  و  فنی 
التحصیان  غ  فار و  دانشجویان  و  کرده 
تخصصی  دانش  نیز  مهندسی  و  شیمی 
بیاموزند. دانشگاه علوم کاربردی نیدرهین 

)Niederrhein( نیز در کرفلد واقع است. 

کم پارک دورماگن 
  )Chempark Dormagen(

محصـــوالت شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی 
کـــم  مختلـــف توســـط ۹۷۰۰  نیـــروی کار در 
گـــن تولید می شـــود و فعالیت  پارک دورما
تولیـــد  و  توســـعه  بـــر  آن  تولیـــدی  هـــای 
محصوالت پلیمری، پاســـتیك و الستیك 
تمرکـــز دارد. ایـــن ســـایت بـــرای تولید پلی 
اورتـــان، اســـتانداردهای خـــود را مطابـــق 
کـــرده و ماحظات  اســـتاندارد اروپا تنظیم 
کلیدی  حفاظت از محیط زیســـت، نقش 
کند )در  را در تمـــام مراحـــل تولید ایفا مـــی 
گذشـــته، با وجود افزایش  طول چند سال 
گلخانه ای  گازهـــای  ســـطح تولید، تولیـــد 
کاهش یافته اســـت(.  بیـــش از چهارپنجم 
ســـایت  ایـــن  ونقـــل  حمـــل  شـــبکه 
شیمیایی ۵۷۰ هکتاری، شامل دسترسی 
بـــه بزرگـــراه هـــا، خـــط آهـــن مســـتقیم بـــه 
و  دوســـلدورف  و  کلـــن  مرکـــزی  ایســـتگاه 
کلـــن/ بن و  دسترســـی آســـان به فـــرودگاه 
دوســـلدورف اســـت. این سایت همچنین 
یکـــی از ارائـــه دهنـــدگان اصلـــی خدمـــات 
آموزش در منطقه اســـت و هر ســـال حدود 
۱۵۰ نفر نیـــروی جـــوان در آن آموزش دیده 
و از بیـــن ۱۷ تخصـــص موجـــود، دوره های 

کنند.  مورد عاقـــه خـــود را انتخـــاب 
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