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  :چكيده

يكي از توان آن را و پيشرو در صنايع پيشرفته در ايران مي باشد كه مي 3GTLمجري پروژه هاي شركت نفت و گاز سرو بعنوان 
محوريت استقرار پروژه .دانست (BI: BUSINESS INTELLEGENCE) تجربيات در حوزه بكارگيري نظام هوش تجاري ترينموفق

بانك ،مختلفهاي كارگروهاز بخشمتشكلاين . توسعه بازار قرار داردفروش و مهندسي بخش هوش تجاري در نفت و گاز سرو در 
 تفكر نظام هوش تجاري و پياده سازي .باشدمي... و بندي شده، ق طبقهاطالعات و سوابگفتمان،  هاي بحث وقاتاعات،الدانش و اط

ن و اهداف كال بر رويبدون اتالف وقت، هزينه و انرژي در ساير مسيرها، آن در نفت و گاز سرو بدان جهت بود كه سازمان بتواند 
خود  با ورود محصوالت اي نظام هوش تجاري، نفت وگاز سرواكتورهفاصول و سازي با پياده .اساسي تعريف شده خود تمركز نمايد

ميليون يورو ارز از كشور  10 ازهاي فوالدي موفق گرديد ساليانه از خروج بيش ها و مجتمع، پتروشيميهابه قلب پااليشگاه
. پردازيمميشركت نفت و گاز در نظام هوش تجاري ضر به بررسي جنبه هاي كاربردي در پياده سازي مقاله حادر . جلوگيري نمايد

ين نمايند و يا قصد ورود به بازارهاي افعاليت مي High Techبراي كساني كه در صنايع  را مديريتي مفيدي تجربهاين مقاله
  .نمايدصنايع را دارند، ارائه مي

  

  (BI: BUSINESS INTELLEGENCE)نفت و گاز سرو ، نظام هوش تجاري، :كليد واژه

  

  :مقدمه

اين شركت دانش بنيان .باشدمي GTLدر ايران و صاحب دانش فني  4كننده كاتاليستتوليد اولينشركت توسعه صنايع نفت و گاز سرو 
هاي ها و مجتمعها، پتروشيميقلب پااليشگاهاغلب در كه  محصول 20 حدودطي يك دهه تحقيقات خود موفق گرديده بود تكنولوژي 

هاي متعدد محصوالت، رغم در اختيار داشتن تاييديهبه حساسيت زمينه فعاليت و عليبا توجه . فوالدي كاربرد داشتند را بدست آورد
  . استفاده از آنها در واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي ازريسك بااليي برخوردار بود

                                                            
  مهندسي فروش و توسعه بازار شركت توسعه صنايع نفت و گاز سرو مدير1
  كارشناسي ارشد مهندسي صنايعدانشجوي 2

Gas To Liquidهاي مايع ارزشمندتبديل مستقيم گاز طبيعي به سوخت(٣(  
۴Catalyst  , دهد، فرآيند توليد محصوالت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بدون كه سرعت واكنش را بدون آنكه خودش تغييري پيدا كند افزايش ميماده اي

  .حضور كاتاليست غيرممكن است
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يكبعنوان را ي 
ياده سازي نظام

و محصوالتزي 
 اين شركت آغاز
ل پاسخگوئي به

 و فرآيندهاي كه
كمك تجاريش 

گروهكارازتشكل 
باوهمي بايستي 

و كوشيدمييان 
و اي در انحصار

.دفراهم نمايد، ي

ي اين صنايع را
-ت تبديل دانش

مورد بررسي را 
-فقيت در برنامه

.دهدن قرار مي
تي كه در مدت

kg500/$ قيمت 
پااليشگاه را براي

                       
5Platforming C

 [1]الت آن 

تجاري هوشسرو 
از پيسرو ت و گاز 

و مقبول سازفته 
در 2005 سال 

ه همواره به دنبال
  . شته باشد

صادي، عمليات
در يافتن هوشرا 
بخش متاين  شد؛

اين كارگرو. باشد
ضايتمندي مشتري
ه ورود به بازارها
يسازمان مي انجام

د ورود به بازارها
كه مديريتشيمي 
مي باشد ارجي

موف هوش تجاري،
اي اصلي سازمان
 فروش محصوال

با حدود 5مينگ
واند خط توليد پا

                       
Catalyst 

و محصوال GTLآيند 

نفت و گاز س كه 
نفتف اهدي از ا
صورت گرفهاي 

هوش تجاري از
گروهكار اين. شد

خشي الزم را داش

رقبا، محيط اقتص ،
رند كه مديران 

باشميبازار  سعه
مي... و دي شده 
ح رضطافزايش س

نحوهدر رابطه با 
ي فرصت هاي س

نمايند و يا قصدي
پتروشو ،گاز نفت
هاي برتر خاكت

 به اصول نظام ه
ء خط مشي ها
يك پااليشگاه با

پلتفروم ونچ ايي
توكرد مناسب مي

             

شماي كلي از فرآ -1

دشوار بود و بازار
يكي. انتخاب نمود

هگذاريهسرماي ن
ريزي نظام هپي.د

شروع شي شركت
اثربخ وش تجاري

مچون مشتريان،
گي عواملي هستن

توس فروش وسي
بندو سوابق طبقه

شته و در جهت ا
دبراي سازمان ن

و شناسائي نفتاند

High فعاليت مي
فعال درصنايع ن
ي در انحصار شرك

يابير الزام دست
م بازارها را جز
 بود كه بدانيم ي

بهاهاي گران ست
ت نداشتن عملك

1شكل 

2 

شرايط صنعت و
خوداي تجاري

نبه ثمر رساند  
دايع پيشرفته بو

ل از مديران عالي
نظام هوسازيپياده

عواملي هم ر است
گذارد، همگ  مي
مهندسبخش در 
اطالعات و، تمان

شتريان قدم برداش
Ĥسانگيريتصميم

گيري از بخطر اف

h Tech صنايع

دانش بنيان كت
ز آن به بازارهاي

كه عالوه بر درس
يش سهمت و افزا
تر خواهد لمس

خريد كل كاتاليس
تاليست در صورت

  ان

 به پشتوانه
ناي احداث

 نهادينه آن
متخصصان  ي

GTL  صورت
ان محسوب

. قرار داردند
هاي مايع در

درگيري صحيح
ها تصميم گيري
(BI: BUSINES

صناو  انحصاري
متشكلسي بازار

از پيونه مي تواند

ه بر سازمان موثر
ريتي در سازمان
 نفت و گاز سرو

گفت هاي بحث وق
 تقسيم بندي مش
ت نه را براي يك

زودتر جهت جلوگ

ي كساني كه در
شرك رين دغدغه

از صوالت حاصل
ش از يك قرن مي

كسب، ثباتهت
زماني قابلسرو

زينه مربوط به خ
كه همين كا, يد

زمان دانش بنيا

گذاري ايدرو و
بر مبن 2004ل

 پااليشگاهي از
يدههتحقيقات ي

Lني محصوالت

ق پيشرفته جها
قدرتمنش كشور

هي به هيدروكربن

گتصميم ،ها داده
براي تسهيل در 

SS INTELLEG

بازارهاي مده به
ل كارگروه مهندس

چگو ت و گاز سرو

 همه عواملي كه
 تصميمات مدير

درهوش تجاري
قش و اطالعات،اتا
ر در شناسائي و

زمينهاي الزمزي
كه به تشخيص ز

تي مفيدي را براي
 اين مقاله مهمتر

محصبول سازي
به بيشن انحصار

تعريف شده جه
راي نفت و گاز س

تواند هزنمايد مي
سر نماين را سربه

  .وقف سازدمت

ش تجاري در ساز

سرو با سرمايه گ
در بهار سالخود

يد محصوالت
تراتژيك بر مبناي
 كسب دانش فن

جزء صنايع فوق 
ششنها در اختيار

بديل گاز طبيعي

بااليحجم  به
ر سطح سازمان

(GENCEتجاري 

بدست آمهاي ژي
پروژه با تشكيل

نفتال بودند كه 

 دانشي فراگير از
يادي بر كيفيت

محوريت نظام ه.
بانك دانشختلف،
بيني بازار و پيش

ا استانداردسازبد
هايي ك به راهكار

مديريتي تجربه له
در. كندرائه مي

به سمت مقبني
اينكه بعضاًه ايم

ي استراتژيك ت
بريت اين مقوله 

نده روز توليد مي
تن 40ژ متوسط 

هه مك الي دو ما

به هوش س نياز

 نفت و گاز س
خت متخصصين 

و تولي GTLي
اين تصميم است
ركت در زمينه

GTLصنعت . ت

 دانش فني آن تن
براي تب GTLژي

با توجه
تفكر در
هوش ت
تكنولوژ
.گرديد

اين سوا

داشتن
تاثير زي

.كند مي
هاي مخ
تحليل

يدبانيز 
رسيدن

ين مقاا
دارند، ا
هاي فن
قرارداده

هاريزي
حساسي
حدود د
را با تنا

مدت يك

احساس

شركت
تحقيقات
واحدهاي

.گرديد
اين شر
پذيرفت
شده و
تكنولوژ
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از آنجا كه كشور ايران دومين دارنده مخازن گاز طبيعي .رودبه كار مي6اساس واكنش فيشر تروپش محدوده بنزين، گازوييل و واكس بر
از اهداف ملي براي شركت اين تكنولوژي دانش فني داشتن در جهان بوده و اين محصوالت از ارزش افزوده بااليي برخوردارند نياز به 

موفق و با استحصال محصول نهايي در مقياس يك % 100به صورت  2011سال اواخر ه در اين پروژ.شدسرو و شركت ايدرو قلمداد مي
ي با واحد خودتوسط مهندسين و دكترين  اين واحدScale upدر حال حاضر با نفت و گاز سرو كه  به نتيجه رسيدبشكه در روز 

  .در روزرا در دست احداث دارد بشكه محصول 10000توليد ظرفيت

 نمودندخودداري مي كشورهابه ساير اطالعات فني اين تكنولوژي  از افشاء و انتقالGTLمعدود صاحب دانش فني كشورهاي از آنجا كه 
نيز توسط كاتاليست مورد استفاده در اين فرآيند  كهاست بومي بدست آمده % 100در اين شركت به صورت  GTLند فرآي

گويد در حاشيه سمپوزيم كاتاليستي كه در اوايل دهه گروه كاتاليست مييكي از مديران كار. اين شركت توليد گرديدهندسين مدكترينو
برگزار گرديد ايرانيان حاضر در جلسه از شركت جانسون متي به عنوان قطب توليدكننده 7در تهران توسط شركت جانسون متي 80

دهند، پاسخي كه نمايندگان آن شركت ارائه كاتاليست در جهان درخواست نمودند تا دانش فني توليد كاتاليست را به ايران انتقال 
با و براي ده ساله آينده اين انتقال را منتفي دانستنداما  شتهرا ندا فني نمودند اين بود كه شما در حال حاضر قابليت درك اين دانش

مصرفي صنايع نفت، گاز  توليد كاتاليست هايي فني محصوالت كاتاليست، شاخهدانشدر كسب هاي متخصصان ايراني توجه به توانايي
  .به فعاليت هاي شركت اضافه گرديد 2005و پتروشيمي از سال 

در اختيار شركت هاي خارجي قرار داشت و ورود به اين بازارها بسيار  انحصار به صورتو بازارهاي اين صنايع بسيار قدرتمند  از طرفي
قابليت  ستي محصوالتش را بايباي رقابتي عرضه نمايد، ميا با كيفيتمجبور بود محصوالتش ر عالوه بر آنكه نفت و گاز سرو .مشكل بود

اگر محصول از استانداردهاي دهد؛ جديد از خود واكنش نشان مي و بازار در برابر ورود محصول مشابه.اعتماد باالتري به بازار عرضه كند
اين ، آيدبه حساب مي) دسته نانوتكنولوژي(جزء صنايع پيشرفته  صنعت كاتاليستآنكه با توجه به (مند باشد نيز بهرهمربوطه

 كاتاليستعدم عملكرد با توجه به هزينه هاي احتمالي كه ناشي از هم  زبا) باشدكننده ميمختص شرايط هر واحد مصرفتانداردها اس
كشش بازار بنابراين ، سازدضرر و زيان بسيار را متحمل  مصرف كننده واحد آن تواندميدر يك مجتمع پااليشگاهي در برخواهد داشت 

- باره ميندر ايمدير تحقيقات كاتاليست نفت و گاز سرو 8رضاييمهران دكتر . كردبه هيچ وجه به سمت نفت و گاز سرو سوق پيدا نمي
ريسك خريد و هيچ وجه اما  كردند،مي بيانابراز تمايل خود را از استفاده محصوالت داخلي بيشتر مشتريان كنوني ما در گذشته گويد 

  .كردندقبول نميبارگذاري آنرا 

معماري و  در مرور ادبيات هوش تجاري از ديدگاه. اجراي نظام هوش تجاري: قرار گرفتدر همين راستا نقاط برجسته ذيل مورد توجه 
و از ديدگاه بازار ؛ باشدفرآيند عامل افزايش كارايي سازمان و يكپارچگي فرآيندها و متمركز بر فرآيندهاي تصميم گيري مطرح مي

همچنين از ديدگاه فناوري يك سيستم هوشمندي است كه با . ابزاريست جهت برتري رقابتي كه تحليل گر بازار و مشتري است
يند آهوش تجاري چيزي نيست مگر فردر مجموع بعبارتي . دهددخالت سخت افزارها و نرم افزارها را تشكيل مي پردازش داده ها، نقطه

 .هاي موجود در فرايند تصميم گيري دهي سازمان در بازار رقابتي با استفاده هوشمندانه از دادهباالبردن سود
  

  

  

  

                                                            
6Fischer Tropsch 
7Johnson Matthey 
8RezaeiMehran, PhD in Chemical Engineering , R &D Direct 
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  تجاريهوش  تفكراشاعه غازآ

شود اما شود و به سطوح پاييني منتقل مياز سطوح بااليي سازمان احساس نياز مي تجاريدر يك سازمان براي اولين بار نظام هوش 
داشتن اطالعات دقيق جهت يك تيم، در اختيار در اين فرآيند مهمترين نياز . بايد از سطوح پاييني شروع نمودپياده سازياين نظام براي 

گرايي به كار برد، هوشمندي در را مبتني بر فناوري اطالعات و مشتري BIتفكراگر سازمان . استراتژيك صحيح استهاي اتخاذ تصميم
  .آن كسب و كار كارآمد خواهد بود

با گسترش و اشاعه اين طرح در كل شركت موافقت  2010در اواخر سال آغاز گرديد و  2005وش تجاري از سال مباني نظام ه
Ĥنچه كه در طبق .گسترده تبديل كرد تفكراز يك تجربه و آزمايش كوچك كار خود را آغاز و نظام خود را به يك نفت و گاز سرو .گرديد
در شركت سرو نظام هوش تجاري آمده است،  2شكل

نفت و گاز سرو تاكنون . پياده سازي گرديددر سه سطح 
كاتاليست پر مصرف در  20صاحب دانش فني حدود

پااليشگاهي، پتروشيمي و مجتمع فوالد سازي صنايع 
هر كاتاليست پارامترهاي فراوان،  .)3شكل (باشدمي

كاربرد و شرايط متفاوت و خط توليد سنگيني را همراه 
اي متشكل از نمايندگان كه مقرر شد كميته دارد

ي شركت، تحقيقات، مهندسي فروش و طرح و برنامه
انجام  كاتاليستر هفني مطالعات خود را بر روي دانش

داده و در هر يك از موارد طرح اقتصادي استراتژيك را 
  .ارائه نمايندكارگروه مهندسي بازار جهت ارائه به 

ها از لحاظ ستدسته بندي كاتالي ني برتمبمطالعات 
تعيين تكنولوژي ارجح، بررسي ،صنعت مورد كاربرد

حوزه كاربرد،  و فرآيندهاي تكنولوژي از لحاظ نزديكي
صورت ... مين محصول و اقدامات حمايتي وريسك تا

در سطح داخلي و بين تحليل بازار مصرف  .پذيرفتمي
با هدف كسب آگاهي از ميزان تقاضا و نيز كسب منافع جديد به وجود آماده  بيني آينده آنبا پيش) كشورهاي همسايه و دوست(المللي 

گيري ت جهت تصميمها، اطالعااستراتژيك كاتاليست - هاي اقتصاديدر نهايت با تهيه طرح.ام پذيرفتدر بازار كه عايد سازمان گردد انج
  .بدست آمد براي نفت وگاز سرو استراتژيك در شاخه كاتاليست

و هاي تجاري سازمان موفق گرديدند تا با تهيه ، مهندسين نفت وگاز سرو در تعيين گرايشتخصصي كاتاليستهاي در جلسات كارگروه
به دنبال اهداف كالن  ،كاتاليست مسيري را نمايان سازند تا سازمان بدون اتالف وقت، هزينه و انرژي در ساير مسيرهاهر ارائه نقشه راه 

  . و اساسي تعريف شده خود تمركز نمايد

شماي كلي از فرآيند هوش تجاري در شاخه كاتاليست نفت و گاز سرو –2شكل
2012 -گزارشات واحد طرح و برنامه نفت و گاز سرو : منبع   

  [1]نفت و گاز سرو  R&Dگزارشات واحد : منبع - هاي در اختيار شركت سرو ليستي از دانش فني: 2شكل 
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هاي دسته درو قرارگيري آنها  از اين فرآيندبدست آمده هاي ارزشمنداطالعات و داده
مشخصي را گيري آسانتر و حركت در مسيرهاي تفكيك شده شرايط را براي تصميم

بدست با در نظرگيري داده هاي و پس از جلسات برگزار شده . براي مديران فراهم نمود
 MIDEX(DRI‐Iو SMRهايتوليد كاتاليست ،آمده ,DRI‐S  , DRI‐A)  در الويت اول

ميليون  10گذاري در اين مسير باعث جلوگيري از خروج حدود قرار گرفت كه سرمايه
 [1].گرديديورو ارز از كشور مي

مورد كاربرد در صنايع پتروشيمي و پاالشگاهي و كاتاليست  SMRكاتاليست 
MIDREX به همين يع فوالدي مي باشند؛ پر مصرف صنا هايبه عنوان كاتاليست

منظور سه شركت پتروشيمي شيراز، مجتمع فوالد مباركه اصفهان و مجتمع فوالد خوزستان به عنوان جامعه آزمايشي و دو بخش 
انتخاب اين سه شركت . به عنوان دو بخش اول سازماني مورد توجه قرار گرفتمهندسي فروش و توسعه بازار و بخش توسعه و تحقيقات 

ها از وزن سنگيني در بازار مصرف كننده كاتاليست ه و تشخيص اينكه اين شركتبرگزار شد هايرگروهكا روي نتايج بدست آمده از از
صورت  MCDMگيري هاي تصميمريزي استراتژيك نفت وگاز سرو و با استفاده از روشاز نتايجĤناليزهاي برنامههمچنين و  دارا هستند

به نوعي درصد قابل توجهي از  باشد كهمي سال 50هاي كشور با قدمت بيش از ترين پتروشيميز قديميپتروشيمي شيراز ا. گرفت
هاي فوالد مباركه اصفهان و مجتمع. پتروشيمي شيراز را دارا هستند همكاري باهاي پتروشيمي سابقه متخصصين ديگر مجتمع

بر ديگر اييدي مهر ت نيز وند كه كسب نتايج موفق از اين دو مجتمعشخوزستان به عنوان دو قطب بزرگ فوالدسازي كشور شناخته مي
 .بودنفت و گاز سرو محصوالت 

 

  شروع به كار

يكي از اعضاي . هموار ساخت ي عالي شركتاجلسه شوارمسير را براي  نفت و گاز سرو، تصويب نقشه راه كاتاليست در برنامه استراتژيك
گيري براي جهتمناسب فرصتيك  ودن دانش متخصصين نفت وگاز سروهر كاتاليست و گسترده ب بزرگ بودن بازارگويد ميريشواين 

-وجود براي تصميمم التضان بازار به محصوالت جديد معگذاري عظيم و عدم اطميننياز به سرمايهطرفي از وشد قلمداد ميسازمان 

از چند يكي از معيارهاي مهم در تهيه نقشه راه كاتاليست،  بندي مشتريان براي شركت سروشناسائي و تقسيم .آمدبه حساب مي گيري
مراه داشت كه در ه شناسائي مشتريان وفادار و پيگيري رفتار آنها جهت گيري كالن و استراتژيك سازمان را به: جهت قابل بررسي بود

جاد تنوع در روش برخورد با هرگروه مشتري موجب كاهش اتالف تقسيم بندي مشتريان و اي
با شناسايي مسير استراتژيك در شاخه فعاليت كاتاليست در  متعاقباً .شدميها انرژي و هزينه

براي شركت سرو، افزايش كارايي سازمان در امور داخلي و شفاف سازي رويه  GTLكنار 
هاي سرو مطابق شكل در همين راستا هرم فعاليت.مراه داشته را به سازمان فرآيندهاي كليدي

قلب . شروع گرديد SMRبا شناسايي فاز اول، فعاليت در حوزه توليد كاتاليست . بدست آمد 5
  .دهدهرم شاخه هاي فعاليت نفت وگاز سرو را دانش دكترين و مهندسين آن تشكيل مي

[1]محصول در نفت و گاز سرو الويت بندي توليد-4شكل

  [1]هاي نفت و گاز سرو   هرم فعاليت – 5شكل
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بوده واز طرفي كشور  8در جهان تنها داراي اين صاحب فني  هايشركتد و نيآحساب ميه ب پيشرفتهكاتاليست جزء صنايع  محصوالت
از سوي  در اين صنعت بيشتر استانداردهاي مرجع باشد، مي  ETO9نفت و گاز سرو طبق مدل با توجه به آنكه فرآيندهاي توليد 

برگزار گرديد و SMRجلسات كارگروه كاتاليست  2008در سال  لذا.است 10تاليست به صورت منحصر به فردواحدهاي مصرف كننده كا
كه در هر  شودبارگذاري ه استانداردهاي الزمه با توجه بو تن محصول به مدت چهار سال 7.5ر پتروشيمي شيراز دطبق آن مقرر شد 

هاي ويژه قبتپارامترهايش تحت مرادر اين مدت اين محصول و تمامي. گرديدمرحله از بارگذاري درصدي از موفقيت مدنظر حاصل 
يست به مديران دو شركت لعملكرد اين كاتا گزارشبا انجام آزمايش و آناليزهاي ماهيانه متخصصين آن پتروشيمي بود به طوري كه 

. به نفت وگاز سرو تحويل داده شد اين محصول از طرف پتروشيمي شيرازتاييديه عملكرد  2012در سال در نهايت گشت كهارائه مي
[2] 

 

  تجربه اي ارزشمند و قابل انتقال  MIDERXركت در شاخه كاتاليست ح

طبق نتايج گزارشات MIDREXمسير توليد كاتاليست هاي  ،  SMRبه موازي حركت نفت وگاز سرو در شاخه توليد كاتاليست 
از اين  نوع  . از گرديدآغ 2006از سال  هاي فوالد مباركه اصفهان و خوزستاننيز با مجتمعجلسات كارگروه تخصصي كاتاليست 

در مجتمع فوالد خوزستان 11هايمادولدر تن  30جمعاً به ميزان كاتاليست 
بررسي و اطمينان از شرايط عملكرد درجهت . گرديدچهار مرحله بارگذاري 

پس از هر دوره بارگذاري جلسات كارگروه تخصصي كاتاليست  كاتاليست
MIDREX ف با هد خوزستان فوالد نفت و گاز سرو و حضور نمايندگان با

در پايان هر مرحله بارگذاري درصدي  بهينه سازي محصول برگزار گرديد كه
  .حاصل مي شداز اهداف از پيش تعيين شده 

پس از دوره هاي سپري شده تائيديه عملكرد كاتاليست نفت و گاز  نهايتاً
 در وندور نفت و گاز سروو نام اين  حاصلجتمع فوالد خوزستان سرو از م

پس به صورت همچنين اين طرح ,شركت ملي فوالد ايران ثبت گرديد
 [4]. به عنوان طرح برتر تحقيق و توسعه سال ايران مطرح گرديدمشترك 

توليدي شركت سرو در مقايسه با  بررسي عملكرد كاتاليستدر جهت 
نيز طبق صورت جلسات  در مجتمع فوالد مباركهمشابه خارجي كاتاليست

متر مكعب كاتاليست در ريفورمرهاي فوالد مباركه اصفهان  8مقرر شد با بارگذاي  MIDREXكارگروه تخصصي كاتاليست 
به  هند12سودكميشركت  هاي توليديبا كاتاليست ها باها و مقايسه آنكنترل عملكرد كاتاليست. گيرد قرارعملكردكاتاليست تحت نظر 

با طراحي وساخت  .همراه داشت دستگاه هاي نمونه گيري نويني را بهو ساخت طراحي الزام عنوان تامين كننده قبلي اين شركت، 

                                                            
9Engineer To Order 
10Unique  
11Module 
12SudChemie 

  [3]جهت كنترل عملكرد كاتاليست نمايي از تجهيزات طراحي شده  – 5شكل
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ماهه بررسي گرديد كه نتايج حاصله حاكي از عملكرد بسيار مطلوب  6در طي يك دوره ها عملكرد اين كاتاليست تجهيزات اندازه گيري
 [3]. اي شركت سرو داشته يستكاتال
 

  در نظام مديريت برنامه ريزي SWOTابزار استفاده از 
  

استراتژي هر از آنجا كه . وجود داردهاي يك سازمان بر فعاليت) چه موثر و چه غير موثر(براي شناسايي عوامل  الگوهاي متفاوتي
ابزار دارد، يند موفقيت سازمان آوضعيت آينده نقشي اساسي در فريند تعامل آن با محيط بيروني است وپيش بيني آسازمان متاثر از فر

SWOT نفت و گاز سرو همواره جريان داشته و به عنوان  بررسي و ارزيابي متغير هاي موثر و بالقوه داخلي و محيطي ،شناساييدر
بخش مصرف كننده از نبود مرجعي  در تحليل بازار مشخص گرديد. كندابزاري اصلي در پياده سازي نظام هوش تجاري نقش ايفا مي

-گويد ما ميمدير يكي از مجتمع هاي پتروشيمي كشور مي. برديزها و تحقيقات كاتاليست به صورت يكپارچه رنج ميلبراي انجام آنا

واحدهاي اما در رابطه با ادعاهاي ديگر . باشدنمايد پاسخگوي نيازمان ميدانيم كاتاليستي كه در حال حاضر مجتمع ما مصرف مي
اين مورد به عنوان يكي از موارد تاثيرگذار در كارگروه . توان كردتوليدكننده راجع به عملكرد بهتر كاتاليستشان هيچ اعتمادي نمي

توانست هم براي واحدهاي از طرفي مياين فرصت گذاي مطرح گرديدبه عنوان فرصتي مناسب جهت ورود و سرمايه مهندسي بازار
لذا با تصويب اين طرح، طراحي و تجهيز مركز . عاملي سودآور تلقي گرددبراي نفت و گاز سرو نيز  وفيد بودهامري م مصرف كننده

حقيقاتي كاتاليست در كشور به عنوان يكي از مجهزترين مراكز تانجام شد و اين مركز توانست  2012در سال تحقيقات كاتاليست سرو 
پشتيباني مناسبي از  را به صنعت كاتاليست كشور و يخدمات منحصر به فردمجرب  در اختيار داشتن متخصصينبا شود كه شناخته 

  .آن را ارائه نمايد

هاي حمايتي موجود در كشور وارد و آنرا به آيد در زمينه طرحكاتاليست بشمار ميايراني به عنوان تنها توليدكنندهكه سرو نفت و گاز 
 2012توليدكنندگان خارجي كاتاليست برشمرد كه با پيمودن مسير صحيحي توانست در سال عنوان فرصتي مناسب جهت رقابت با 

اين موارد مصاديقي  .برساند% 15هاي خارجي را براي نخستين بار يك پله افزايش داده و به ميزان تعرفه گمركي ورود كاتاليست
 .تا كنون بود SWOTي نفت وگاز سرو از ابزار استفاده

  

  نتيجه

الزمه را بايد  هايدارد كه تمامي مشخصهيابي به محصول استاندستنيز يابي به دانش فني و تكنولوژي صنايع پيشرفته جداي از دست
وارد  يهاي فكري، مادي و انساني بتواند اين محصول را در بازارهاي انحصاريسرمايه گذاري نبايست جهت به ثمر رساندمي, داشته باشد

حيات  دباشاتخاذ تصميمات استراتژيك ميبا پيمودن مسيرهايي كه مبتني بر  رسد تامييك قرن ها به بيش از دمت آنقبعضاًكه نمايد 
و هدايتي صورت پذير است كه بتواند با درايت باال تصميماتي از روي شناختي كه از  اين مهم تنها با مديريت. خود را تضمين نمايد

هاي دانش در اين مقاله مهمترين دغدغه شركت. ابزارهاي استراتژيك پديدار سازدتفكرها و مك حيطه مساله بدست آمده است را به ك
كه مديريت تبديل دانش هاي فني صنايع نفت ،گاز پتروشيمي به سمت مقبول سازي محصوالت  قرار داديمبنياني را مورد بررسي 

يكي از اين اهداف و دغدغه هاي اين شركت ها مي باشد كه با  هاي برتر خارجي از اين دانش فني به بازارهاي در انحصار شركت حاصل
- دستآنكه سازمان را ملزم به عالوه بر اين هدف. در شركت دانش بنيان نفت و گاز سروبه ثمر رسيد نظام سودمند هوش تجاريكمك 
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نيز براي و افزايش سهم بازارهاي زمينه فعاليت مربوطه را  ثبات نمايد ايجادخود ميهاي استراتژيك ريزيبرنامهدر  يابي به اصل بهينگي
 را ايجاد نمايد در گسترشهاي مناسب شغلي فرصت عالوه بر آنكه توانستنفت و گاز سرو با پيمودن اين مسير  .نمايدميسازمان الزام 

كه با تامين نياز بازار  كارنامه خود ثبت نمايد هزار ليتر سفارش كاتاليست را 500گام برداشته و توانستنِ سرمايه گذاريئهاي مطمفضاي
و تجهيز  شود همچنين با جذب سرمايه مناسب در مسيرميليون يورو ارز از كشور مي 10ايرانمنجر به جلوگيري از خروج بالغ بر ساليانه 

  .داشته باشد كشور صنعت كاتاليستاي از پشتيباني كامل و سنجيدهصنعت كاتاليست  قدم برداشته و مركز تحقيقات توسعه  كارخانه و
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