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 برداریهای نوین بهره سوخت فسیلی و مدل 



 

 

 وکارهای کسبروند اول:  تغییر مدل

در حدود    یمتیهر بشکه نفت خام با ق  متیق  افت یگسترش    نیکرونا در ووهان چ  روسیو  بارنیاول  یکه برا  2019  هیژانو  25  خ یدر تار

پنجاه دالر بوده    ریز  ن یانگیهر بشکه نفت به طور م  متیق  روسیو   نیا  ی دالر در نوسان بود. در طول دو سال گسترش جهان 60تا    40

  ش ینفت شروع به افزا  متیکرونا، ق  روسیوتاز وتاخت  انیشد. حال پس از پا  زین  یمنف  یمتیوارد کانال ق  یتبازه کوتاه ح  کیاست و در  

نفت    متیو بر ق  افتیگسترش    یالتهاب بازار انرژ   2022  هیفور  24  خ یدر تار  نیو اوکرا  هیروس  نیبا شروع جنگ ب  طیشرا  نی. در اافتی

توان   یوکار موجود در صنعت انرژمدل کسب  ا ی. حال آدیدالر رس  1۳0از    ش یب  ههر بشکه نفت ب  متیمدت ق  ن یگذاشت. در ا  ریأثت

 حجم از نوسانات را دارد؟ نیانعطاف در مقابل ا

های بازاری جدید  های بازاری انرژی انعطاف و کارایی الزم در مقابل نوسانات شدید کنونی را ندارند نیاز به روشدر شرایطی که مدل

گیری وکار به ایستگاه انرژی رسیده است. دیگر نوسانهای کسب، قطار تغییر مدل1شود. بر اساس گزارش دیلویت احساس می  شدتبه

دو سوم مدیران   باًیتقرهای منعکس شده از  ها، مدیریت بهینه نیست. بر اساس مطالعات و نظرسنجیتغییر قیمتبر موج    سوارشدنیا  

های زیر را در واحدهای خود به اجرا در  های انرژی باید برنامهماه آینده استراتژیست   18تا    12در طی    ، نفت و گاز مورد پژوهش

 بیاورند: 

 پیچیده و دور از منطق اتیعملسازی منابع و پرهیز از اجرای سازی فرایندها، بهینهساده •

 هاانتخاب بازار و صنعت هدف برای انتقال انرژی و توسعه همکاری •

 و تربیت نسل کارآمد و متعهد به شرکت جذب، آموزش، و حفظ کارکنان در بازار کار  •

 (2ESGی )و شرکت ی اجتماع  ،یطیمح به موازنه مدیریت توجهسنجش اخالق کسب و کار و اهمیت  •

 

  های سنتیمدل  با   و تقابل یانتقال انرژ یها برنامهتقویت  نفت،    ی باال  متیقروند دوم:  

است.    افتهیش یدالر در هر بشکه افزا  107حدود  به    2022اکنون در اواخر ماه جوالی    2020  لیشدن در آور  ینفت پس از منف  متیق

  ی باال  یهامتیکه در ق دهدینشان مهای گذشته  تجربهتوجه است، اما  دالر در هر بشکه( قابل  60تا    40)  تله قیمتی قبلیفرار از    نیا

های  ی تمرکز بر ایجاد و استفاده از فرصتجاو به  دهندیاز خود نشان م  یکمتر  هینفت و گاز نظم و انضباط سرما   ی هانفت، شرکت

ای گذاری توجه ویژههای سرمایهدر شرایط رونق باید عالوه بر رصد فرصت  آنکهالح   شوند.های سنتی خود مشغول میجدید به فعالیت

  مت یکه ق  شودیاغلب تصور م  های قیمتی بشود. از سوی دیگرسازی ساختارهای مالی در مقابل شوکبه ثبوت شرایط فعلی و مقاوم

اظهار داشتند که   ینفت و گاز مورد بررس رانیدرصد از مد 76. اما کم کند  آن رااهش و سرعت را ک یانتقال انرژ تواندینفت م  یباال

 
1 https://b2n.ir/y48733 
 
2. Environmental, Social, and Governance 
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اکنون باید این  خواهد کرد.  لی تکم ای تیمدت تقوآنها را در کوتاه یانرژ  الانتق ادیاحتمال زدالر در هر بشکه به  60 ینفت باال متیق

 موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

  های سنتی سیستمادامه خواهد داشت و    ندهیکه احتماالً در سال آ دهدی را نشان م  دیجد  سناریو  سهنفت    متیق  شیافزا  یفعل  چرخه

 . دیکشخواهد را به چالش 

نفت، با    یباال  یهامتیروزها با وجود ق  نینفت و گاز ا  یهاشرکت  های تولیدکننده نفت و گاز: بهبود وضعیت شرکت (1

ناتمام    وحفر شده    لیش  یهاکاهش چاهاما از سوی دیگر  .  برخوردار هستنداز وضعیت و نظم بهتری    هیو سرما  دیتول  تیهدا

در    شدهینیبشیپ   ی درصد  ۳تا    2  شیثابت )افزا  دی(، سطح تول2021تا سپتامبر    2020  هیژانو  نیب  یدرصد  ۳7)کاهش  

  گر ید   که صنعت  دهدی( نشان م2021درصد در سال    5تا    4  ن یب  شده ینیبشیپ   کاهش)  ی ( و کاهش بده2021سال  

 . یی عامل اثرگذار بر چرخه انرژی نیستتنهابه

صفر   مرسوم به  تعهدات  به  که  دهدیامکان را م  نیها انفت به شرکت  یباال  متیق  های فسیلی:مقابله با مصرف انرژی (2

مثال،  عنوانکنند. به  عملن( خود  زمی  در جو  یاگلخانه  یگازها  دیاز افزودن به تول  یخوددار  یاصطالح صفر به معن)  ۳خالص

  یهااز شرکت  یاری، بس قرار گرفتندتعهدات خالص صفر  مسیر  در    2020در سال    یینفت و گاز اروپا  ی هاشرکت  نکهیپس از ا

به گروه خالص صفر   2021نفت در سال    یمل  رکتکانادا و چند ش  4ی نفت  یهاماسه  دکنندگانیمتحده، تول  االتینفت و گاز ا

 .وستندیپ 

مالی برای تحقیق و   نیتأمابزار    عنواننفت به  باال   متی ق  استفاده از سوخت فسیلی برای مقابله با سوخت فسیلی: (۳

های فسیلی  هایی که امروز از طریق سوخت کند. اهمیت این کار در این است که اگر شرکتتوسعه انرژی سبز عمل می

های تجدیدپذیر پیدا بکنند در آینده انرژی حذف خواهند شد کنند نتوانند جایگاه مناسبی در صنعت انرژی یکسب سود م

پرخطر   هایپروژهدر    یگذارهیامکان سرماها  درآمدهای نفتی برای شرکت   رونیازادهند.  یا جایگاه برتر خود را از دست می

  نفعی ذ  چیه  نکهیبه ا. باتوجهکندیرا فراهم م CCUS)5 (  ی کربنسازرهیسبز، مانند جذب، استفاده و ذخ  یانرژ  متیقو گران 

، متحمل شودصنعت را    کی  جادیمرتبط با ا  یتجار  یها سکیالزم را فراهم کند و تمام ر  یگذارهیسرما  تواندینم  یواحد

  شدهیزیربرنامه  یهااز پروژه   یمیاز ن  شیآنها در ب  رایزکنند؛  پیدا می  یمهمنقش  ارزش    رهیکنندگان در کل زنجهمه شرکت 

CCUS   .کند یو از آن درآمد کسب م  کند یم  دای تعادل دست پ   نیبه ا  ی ، هر شرکت به طور متفاوتحالنیباا  شرکت دارند  

 .  کندیم جاد یها را ااز شرکت یفیو ط

 

 

 

 
3 net-zero commitments 
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5 carbon capture, utilization, and storage 



 

 

 سوخت  ی نوینفروشخردهروند سوم:  

درصد از    5حدود    20۳0تا سال    تواند یکه م  شودیم EVs)6 (  ی کیالکتر  هینقل  ل یوسا  ترعیسر  رشیمنجر به پذ  یانرژ  عیسر  انتقال

های فسیلی  ی است که در کنار تقابل سوختدر حال این متحده را به خود اختصاص دهد.  االت یدر ا د یجد یسوار یفروش خودروها

.  استروبرو    ریدپذیتجد  یهاو سوخت  دروژنیمانند ه  دهنیکم آال  یهاسوخت   برقی، جهان با پروژه تولید و استفاده از  ونقلحملبا  

  یقو  ی، تقاضاوضع شده   یهااستیس  لیبه دل  2024تا    2020  یها سال  نیمتحده ب  االتیدر ا  ریدپذی تجد  زلید  دیتول  رودیانتظار م

  برابر شود.  9 ر،یدپذ یتجد زلید ی هاشگاهینفت موجود به پاال یهاشگاهیپاال ل یو تبد انکنندگمصرف

. بر  دهد یم  رییتغ  یو تجربه کاربر  یراحتبه  متیکنندگان را از برند و قمصرف  حی، ترج7ها به نسل هزارهنسل  رییتغ  ن، یبر ا  عالوه 

افراد پردرآمد    ی. حتاندتر ایستادهلوج  ی سوختفروشان سنتاز خرده  التیبر تسه  یفروشان مبتن، خردهدیلویت  ریاخ  یاساس نظرسنج

به سمت   زین  دهند،یبر سوخت را به خود اختصاص م  یفروشان مبتندرآمد خرده  نیشتریدالر( که ب  80000از    شی)درآمد ساالنه ب

کننده جانشین نیاز مصرف  نی تأم ی مبتنی بر تسهیالت  فروشخردهدر    . کنندیمهاجرت ممبتنی بر تسهیالت    یهافروشخرده

؛ در این فرایند عالوه بر امکان آنالین و حضوری تحویل سوخت، خدمات رفاهی مانند اسکان، استراحت  نیاز وسیله نقلیه است  نیتأم 

 ی وع و هوش مصن  ایاش  نترنتیا   ک،یمانند روبات  ی تالیجید  یهای استفاده از فناورو تغذیه نیز لحاظ شده است. در کنار خدمات رفاهی،  

را  ریگسوختفرایند   فناور می  ترآسانی  مطلوب نسل  بهکند و  در چ  نیبنزپمپ  نمونه،  عنوان.  دارد   نیهوشمند  آن    وجود  که در 

 .  کنند یریگخود را سوخت  یبدون خروج از خانه، خودروها دهد یکه به آنها اجازه م یشنیکیاپل قیاز طر انیمشتر

فروشان  از خرده   یاریبس  یرا برا  ی چالش  ،در کنار نسل هوشمند دنیای امروز  گذار به انرژی سبزی و  انرژ  تغییر ماهیتمتقابل    ریتأث

سوخت   بیبا ترک  حالنیدهند و درع   رییتغ  انیاز مشتر  یدیجذب و حفظ نسل جد  یخود را برا  اتیعمل  دیکه با  کندیم  جادی سوخت ا

  رساختیز  یبازساز  صرفاً   رایبه هر دو جنبه چالش بپردازد، ز  تواندیممقطع   ن یموفق در ا  یاستراتژ   کیسازگار شوند.   رییدر حال تغ

، عرضه سوخت دیلویت  یدهندگان نظرسنجحدود دو سوم از پاسخنخواهد بود.    یکاف   دیجد  یانرژ  یهانه یگز  قیتطب  یبرا

  دانند.یتحول م  یبرا  یدیکل ازین ک یرا  یانمشتر فروش برای  شدنیتالیجید تجربهمطالعه همراه با تعامل و  ن، یگزیجا

ونقل  در صنعت حمل  ریدپذیتجد  یهاسوخت  یبر رو  یگذارهیبه سرما  تواندیم   یناوگان تجار  ی، مشارکت با اپراتورهااز سوی دیگر

  یدولت  یاتیمال  یهاموتور و مشوق   یکمتر، کاهش فرسودگ  یندگی کمتر، آال  نهیمانند هز  ییایمزا  لیبه دل   ریدپذیتجد  زلیکمک کند. د

 است.   تیمحبوبافزایش بر نفت در حال  یمبتن یسنت زلیبه د سبتن

 
6 electric vehicles 

موضوع    نی اند. بر سر ااز نسل زد زاده شده  شیو پ  کسیکه پس از نسل ا  ندی گو یم  یبه نسل شود،یشناخته م  زین  که با نام نسل هزاره  گرگینسل ا  ای   ینسل وا  7

در اواخر    یی نسل در جا  ن یباورند که تولّد ا   نی نظران بر ا صاحب یندارد. برخ  د وجو  یاجماع  است، دهیرس انیبه پا   یآغاز شده و ک  ی در چه زمان   یکه تولّد نسل وا

با شروع دهه شصت تا آغاز دهه هشتاد است.  رانیکه در ا   استدهی رس  ان ی به پا  2000دهه    لیآغاز شده و در اوا   1980دهه    ل یاوا  ا ی  1970دهه     دهه  برابر 

را   ریپل یدیویاو د یبرا ینمونه پدر خانواده در انتظار فرزندش است تا و ی. برا رندیگیها کمک و آموزش ماز آن نشانیهستند که والد ینسل نیاول هایشصت

 کند.  یراه انداز



 

 

 گسترش رفاه و راحتی مشتری را هدف اصلی قرار داده و با    کنند کهجام رقابت عرضه انرژی را کسب می  یی هاشرکت  ت،ینها  در

 کت کنند. تا فراتر از عرضه سوخت حر کنندیالش ممحصوالت و خدمات ت 

 روند چهارم: اصالح فرایند جذب و نگهداری منابع انسانی 

متحده شد.   االتیا  نفت و گازصنعت   خ یشغل( در تار  107000ها )مجموعاً  اخراج   نیترعیباعث سر 2020نفت در سال    متیق  سقوط

 سؤال اکنون دلیل این امر مورد  .  اندبازگشته رفته  ازدست  مشاغل  ٪50دوبرابر شده است، اما تنها حدود    باًیاز آن زمان تقر  هامتیق

 است.

ماهر و  کار    یرویو ن  گذاردیم  ی منف  ریاعتماد تأثقابل  یکارفرما  کیعنوان  کارمندان بر شهرت صنعت به  یادوره  اخراج  و  استخدام

نفت و گاز    یهاشرکت  یبرا  یط یمحست یدستورات ز  شیافزا  ن،ی . عالوه بر ادهدیم  کاهش  را  میزان تالش و انگیزه کار خود  قدیمی 

اند  ماندهکه عقب  یحفظ کسان  ی کند. در واقع، حت  رتکار را بزرگ  یروین  یهاچالش  تواندیبه صفر خالص م  یدر بحبوحه گذار جهان

 شود.  لیرشد تبدچالش روبه کیبه   تواندیاند مکه دوباره به آن ملحق شده ی کسان ای

کار در بازار کار دشوار خواهد   یرویدادن خود به ن  زیسالم، تما  یها و ترازنامه  یمترق  یهای با استراتژنفت و گاز    یهاشرکت   یبرا  یحت

وساز  مانند ساخت ییهاتنها در بخشبرتر نه یاستعدادهاجذب و پرورش  یرقابت براوری نیروی کار، اهمیت بهره بهباتوجهحال بود. 

  ، 8ی مستقر در کلگر یدولت نهیهزکمک نهاد  کیت است. در کانادا، ی در حال تقو زین یمانند فناور ییهادر بخش ژهیوبلکه به د،یتول ای

جذب  بخش فناوری مربوط به صنعت  تا آنها را در    دهدیارائه م  9ی پردازدهیا  نهیشیشده با پ   منتقل  یبه کارگران انرژ  گانیآموزش را

 کند. 

حدود    وجودنیبااباشد. اما    ستیزطیمحو دوستدار    کردهل یتحصبهترین راه برای جذب نیرو    تواندیم یی  زداکربنبه    ها شرکتتعهد  

در اشتغال و تسهیالت  به نظرسنجی دیلویت معتقدند که بیش از تعهدات محیط زیستی انعطاف ساختاری    دهندگانپاسخاز    75%

 گردد: زیر ارائه می  شنهادهایپ ی و افزایش تعداد نیروی کار ماهر  وربهرهارائه گردیده از ارزش وزنی باالتری برخوردار هستند. در راستای  

 در صنعت  شرویپ   یو رفاه  یارائه خدمات بهداشت •

 ،همه کارکنان  یبرا  (10BPوکار )طرح کسبسهم    زهیجا  تعینمثال،  عنوان جبران خسارت )به   یایمزا  دیمنشور جد  نیتدو •

 وکار( کسب ایمراتب نظر از سلسله صرف

ساختارها • ن  یتوسعه  برا  ی رویچابک  پروژهمهارت  میمستق  قیتطب  یکار  با  برنامهها  با  و   یآموزمهارت  یهاها،  مجدد 

 ها کاهش شکاف مهارت یارائه شده برا یاحرفه یهاآموزش 
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از شرایط کنونی کسب  نیترمهم تحلیلنتیجه مستخرج  به  نگاه  با  انرژی  است که  وکار صنعت  این  ارائه شده  باسازمانهای    د یها 

و توسعه مقابله    رییتغ  ی هابا چالش  د یکار با  یرویهماهنگ کنند و ن  د یجد  ی بسازند و استعدادها را با ساختارها  ی دیجد  ی های استراتژ

 کند. 

 رانیا یبرا   یاستیس  شنهاداتیپ

  است. در   دهیرسها  این سالسطح خود در    نینفت به باالتر  متیاست و ق  افتهیشدت بهبودسال بهشش  نفت و گاز در طول    صنعت

انتظار است، هنوز عدم اطم  کهشرایطی   پو  نانیبهبود صنعت بهتر از حد    ر یوجود دارد. عالئم ز  نده یبازار در سال آ  ییایدر مورد 

 کنند:  نییتع 20۳0و جهت خود را در سال  یکمک کند تا استراتژ  نفت و گاز یهابه شرکت تواندیم

  نه یواکس  2022سال    خرجهان تا اوا تیجمع  تیاکثر  رودی انتظار م  نکهیبه اباتوجه  :ییدر مصرف نها راتییو تغ یابیباز •

و کابوس کرونا پایان یابد، تقاضا بهبود خواهد یافت و میزان مصرف جهانی مجدد تعدیل خواهد شد. این به معنای    شوند

آن افزایش مصرف انرژی خواهد بود. کشور ایران باید از این ظرفیت افزایش فروش    موجببهها و  افزایش تولید کارخانه

  بسا چهحمایت از صنایع تولید و گسترش سوخت سبز استفاده بکند؛    های تحقیق و توسعه ومالی شرکت  نیتأمانرژی برای  

 مالی و حفظ جایگاه کشور در آینده انرژی باشد.  نی تأمهای استفاده از انرژی فسیلی برای این فرصت از آخرین فرصت 

و انطباق    ی نفت مستلزم همکار  ی به ثبات در بازارها  یابیدست نفت و گاز:متعادل کردن مجدد بازار    یاوپک برا  یاستراتژ •

در    متعادل کردن عرضه و تقاضا هستند.   ینفت برا  دی است که به دنبال اهرم تول  دکنندگان یتول  ریاوپک و سا   نیمداوم ب

سی باالتری  انرژی دارد ایرانِ امروز از وزن و قدرت سیا  ن یتأماز جنگ بین روسیه و اوکراین نگرانی    متأثرشرایطی که جهان  

های جدید  ها بلکه در راستای استفاده و ورود فناوریباید برای مقابله با تحریم  تنهانه برخوردار است. از جایگاه کنونی ایران  

های ایرانی و خارجی صورت نگیرد کشور حتی در عصر نفت هم جهان عقب  استفاده شود. اگر مبادالت فناورانه بین شرکت

 بخواهد گوی رقابت انرژی سبز را برباید.  آنکهحالخواهد ماند 

تعهدات جسورانه به اهداف    کهیدرحال:ESG11   یاستراتژ ها در  سازی شرکتشفافدر اهداف خالص صفر و    شرفتیپ •

خواهد شد. بر    یابیارز  2022اقدامات انجام شده در سال    هیاول  ریانجام شد، تأث  2021و    2020  یهاخالص صفر در سال

دهندگان، توسعه  درصد از پاسخ  59حدود    ، یدیتول  عیو  صنا   یدر بخش انرژ  ی مال  رانیاز مد  دیلویت  ریاخ  یاساس نظرسنج

دستورالعمل ESG  ی ارهایمع مع،  و  آب   ها نهیهز  ، یده گزارش   یبرا  د یجد  ی ارهای ها  با  مرتبط  بهو خطرات  را  عنوان وهوا 

های اعطا یارانه و دریافت مالیات را منوط به ارائه گزارش اگر دولت ایران یکی از مالک  یان کردند.خود ب  یدیکل یهاچالش

ESG   های سبز و ارتقا جایگاه ملی در این حوزه های داخلی در رقابت با یکدیگر به دنبال استفاده از انرژی کند شرکت

 خواهند بود.

 
ترک  نی ا  11 از  آن  نام  که  مح  بی شاخص  کلمات  اول  حرف  دغدغه (Environment)  ست یز   طیسه  حاکم   (Social)یاجتماع  یهاو         یشرکت  تیو 

(Governance) ها پرداخته  متعارف، کمتر به آن  یو مال  یاقتصاد  یهاکه در گزارش  سنجدیها و کسب و کارها را مشرکت  تیاز فعال  ییهاساخته شده، جنبه

ها به  حوزه  ن یو در ا   دانندیمحور و اخالق کسب و کار مارزش  ی گذارهیسرما   یرمجموعهیآن را معموالً ز   یهاو کارکردها و چالش  ESGشاخص    بحث .شودیم

 هست.  زیو ارزشمند ن  دیمف ار یخود بس  یجاکه به پردازندیآن م



 

 

  7/ 5آن    موجبشده که به  بیتصودر آمریکا    راًیو مشاغل اخ  یرساختیز  یگذاره یقانون سرما  :یاستیو س  یمقررات  تیحما •

جذب    تولید کاتالیست برای  یهاپروژه   یدالر برا  اردیلی م  5/۳  شارژ و  رساختیو ز  یکیالکتر  هینقل  لیوسا  یدالر برا  اردیلیم

این اقدام کشور آمریکا انگیزه برای دیگر   بهباتوجه.  دهدیبزرگ اختصاص م  اسیدر مق  و اهداف مثبت زیست محیطی  کربن

های مبتنی بر انرژی سبز شود که نتیجه آن گسترش فناوری کشورهای فناور برای تخصیص بودجه در این حوزه ایجاد می

ی سیاستی اتخاذ  هایریگمیتصمی و  قانون   تیحماهای فسیلی است. اگر در ایران  و به صدا درآمدن هشدار پایان عصر انرژی 

ها به این امر عنایت داشته باشند نتیجه مطلوب حاصل نخواهد  و شرکت  هشداردهنده ود هرچقدر هم که پژوهشگران  نش

 شد.  

و    کنندیم نییرا تع ندهیآ ریمس دهند، یقرار م تیکه آنها در اولو یی و روندها دهند یانجام م نفت و گاز  یهاکه شرکت  ییهاانتخاب

ی سبز در  انرژهای حاصل از نفت در مسیر ی به پولدهجهت در نهایت  بازتاب خواهد داشت. ندهیآنها در دهه آ  یهای ریگمیدر تصم

  غایت کشور را به جایگاه مناسب در آینده صنعت انرژی رهنمود خواهد کرد. 
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  استعدادها  تیبا تقو  یانسان: توسعه منابع  یانسان  ی روین  ارتقا روند اول: 

  عیوجود دارد؛ چون صنا  شرفتهیپ  ی برق  ی در رابطه با خودروها  ژهیبه و  یبه استعداد نرم افزار  یاندهیو فزا دی شد  ازی ن  ،یاز سمت  امروزه

از قرنط  ریاخ  یهای ها و دشوارشکاف مداوم مهارت  لیدلبه بازگشت کارگران  به   روسیو  نهی و  بکرونا    دهیبه چالش کش  وقفهیطور 

وقتشده مهارت  تصحب  یاند.  شکاف  آخر  شود،یم   یاز  اساس  بر  هستند؛  آور  دلهره  ارقام  و  از    77  ،ها ی نظرسنج  نی اعداد  درصد 

و   ونیمانند اتوماس شرفتهیپ  یها یکارگران داشتند. الزم به ذکر است که فناور استخدامدر  ی، مشکالت2021در سال  دکنندگانیتول

 یو مختصر  انیب  یسه چالش مهم منابع انسان   نجای. در اکنندیرا به طور کامل حل نم  مشکل توانند کمک کنند، اما  یم   یهوش مصنوع 

 12  :شودیم انی ب ها تیمجدد فعال یریاز راهکار آن جهت توسعه صنعت پس از سرگ

 ؛ کشد یپرسنل را به چالش م  تیریمد  و استخدام ،موقت راتییتوقف کار و تغ نیاست، بنابرا ایپر مشغله صنعت ،خودرو .1

نحوه کار    رییکار، مشکالت استخدام و تغمانند توقف  ی عوامل  ی، دکی و قطعات    13OEM  هایشرکت  کارگران  ادیبا توجه به تعداد ز

از کارگران خط مونتاژ    یبرخ  نیگزیها جا اگرچه ربات  خواهد شد.   خودرو  در صنعت  دیمانع از بهبود تولی  ریگمردم در طول همه

 وابسته است. به صورت سنتی کار  یرویصنعت خودرو همچنان به ناما اند، شده

 ی سازنهیبه  ،ییکارا  شیها و افزانهیتا با کاهش هز  کردهها را ملزم  کار، شرکت  یرویکوتاه مدت ن  یهانهیهز  شیرقابت و افزا  دیتشد .2

  ی کارآمد، از کاربرد ابزارها  ی هامی چابک و ت ی هاسازمان جادیبا ا توانندیم  ی منابع انسان رانیقرار دهند. مد تیرا در اولو تیریمد

 نمایند.حاصل  نانیوکار اطممدل کسب راتییو تغ شرفتهیپ  تالیجید

  اد ی دهند، بلکه    قیتطب  ینه تنها مستلزم آن است که کارمندان خود را با دورکار  ی کرونادمیدر طول اپ   حضورخدمات بدون   .3

 . خدمات ارائه دهند انیکه چگونه از راه دور به مشتر رندیبگ

مرتبط با   یوکارهاکسب ن،ی. بنابراباشدمیها کمتر از حد معمول که سطح خدمات آن  بدین معنا است یها از دورکاراستفاده شرکت

تا با    کنندبه کارکنان کمک    نموده و  جیترودر خود  را    یسازیتالیجیو د  عیخود را تسر  یتالیجید  یتوسعه ابزارها  دیبا  یخودروساز

 سازگار شوند. نیخدمات آنال ی هامدل

 دیجد  یها و رشد مداوم بخش ی میقد  یها یفناورروند دوم:  

انواع چالش  کنندگاننیتام  امروزه ها  آن  یو سوخت مصرف  هینقل  لیآن نحوه عملکرد وسا  نیترروبرو هستند که مهم  دیجد   یهابا 

ها، با خطر  و ادامه بحران   2021و    2020  یهادر سال  یاقتصاد  یهایلیتعط  لیمشکالت، کل صنعت به دل  نیا  دی. با تشد باشدیم

  ش یحفظ خود در مواجهه با افزا یوکارها براو... مواجه هستند. متأسفانه، کسب میعظ  یرکود مال ت،کمبود مواد خام در افق بلند مد

 طیشرا  نیر چن. دشوندیم  دهیکش  د یبه چالش شد  نده،یآ  یبرا  یاندازو از دست دادن درآمد بدون در نظر گرفتن چشم  هانهیهز

آن را درک  تیحال اهم نیبادوام کنند و در ع  یهایخود در فناور یهایگذارهیشروع به ادغام سرما دیبا  کنندگاننیتام ،ینامطمئن

  ی هادهه  یبرا  ی مثبت  ییامدهای پ   تواند یدنبال شود، م  دی که با  یریدرست در مورد مس  ماتیذکر است که اتخاذ تصم  انی . شاندینما

 .داشته باشد ندهیآ
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از   یی هایاند تا در فناورکرده  دایپ   ل یتما  کنندگاننیاست، تام  افتهی   شیدر دهه گذشته افزا  یجهان  یکه حجم خودروها  ییآنجا  از

  ی هامدل  توانندیکار، آنها م  نی کنند. در واقع، با انجام ا  یگذارهیخودکار سرما  یاتصال خودرو و رانندگ  ،یکیالکتر  یهاشرانه یپ   لیقب

از درون متحول کرده و به طور بالقوه خود را برا  یکسب و کار سنت که   ستیتعجب ن  یآماده کنند. جا  ندهیرشد در آ  یخود را 

با   ۀشرانیکه از پ   یزیدر حال رشد بوده و هر چ  یاکنندهوانه یبا سرعت د (EVs) یکیالکتر  هینقل  لیمتصل به وسا  یاجزا  یهاخوشه 

و...(    هاربکسیاگزوز، گ  یهاستمی)مانند س  کندیم   یبانیپشت  یکیالکتر  یخودروها  طعات، در ق(ICE) ی  استفاده از موتور احتراق داخل

  ی هاینیبشیپ   نیو همچن  ریاخ  یهاخودرو در سال  یبرتر جهان  کننده نیتام  ۳00به    کینزد  ی مال  یهاداده  ی. در بررسبردیم  نیاز ب

  475  شی)افزا  یکیالکتر  یهاشرانهیپ   لیاز قب  یی هادر بخش  عتصن  ن یکه ا  دهدی، نشان م2025-2020  یدر بازه زمان   رفتهیصورت پذ

خواهد    یدرصد( شاهد رشد تصاعد150شیو حسگرها )افزا ADAS1 درصد( و  475  شی)افزا  یسوخت  یهالیو پ   های(، باتریدرصد

با سوخت   یساده، موتورها  انی ب. به  رندیبگ  دهی را ناد  یمیقد  یهاخوشه   تیاهم  دینبا  گذارانهیارقام، سرما  نی(. با وجود ا1بود )شکل  

به فروش    یبه تعداد قابل توجه ندهیدر آ  ( یموتور احتراق داخلسوز )درون  ی . نه تنها خودروهاروندینم نیاز ب  ها یزود  نیبه ا  یلیفس

. عمل خواهند نمود  یقو  اریبس  زین  ندهیآ  یهادر دههنوع از خودروها    نیحفظ ا  یبرا  ،بازار قطعات  رودیبلکه انتظار م  د،یخواهند رس

ا  وهعال الکتر)موتور احتراق داخلی(   ICE 15یاز جمله موتورها  ،14یدیبریه  شرانهیپ   یهاستمیس  ن،یبر  همچنان نقش    دیبا  ،یکیو 

 .د ینما فا یکنندگان امصرف یرا برا یمهم

 (2025-2020بخش قطعات خودرو ) بررسی سیر تولید. 1شکل 

 

 Deloitteمنبع:  

 

 

 
 .کندیقدرت استفاده م ی چند منبع مجزا ای دو  بیحرکت کردن از ترک  ی است که برا ییخودرو ،روین   خودرو دو ا ی  یدی بریخودرو ه -14
15- ngineEombustion Cnternal I 

 راکد رشد

 

 

به کاهش  رو  

 

4٧٥ 4٧٥

1٥0

10 9 9
-1٥ -1٥ -٥

-100

0

100

200

300

400

٥00

پیشرانه های 

الکتریکی

باتری و پیل

سوختی

ADAS  و

سنسورها 

صندلی ها تعلیق فرمان وزسیستم اگز خودروهای 

احتراق داخلی 

ICE

ترمز

بر اساس درصد



 

 

 در کوتاه و بلند مدت  یجهان  کپارچهی  ن یتام  رهی زنج  کی  تجسم روند سوم:  

به    تواندیمتمرکز کنند که م  ی کیتیژئوپل  یهاموضوع از جمله اقتصاد، تجارت و تنش  نیتوجه خود را بر چند  دی با  کنندگاننیتام

دهه    نیچند  ی که ط  یمخنلف مانند خودروساز  عیدر صنا  یی هااستیس  نیمنجر شود. اغلب اوقات، چن  انهیگرا  ی مل  ی هااتخاذ برنامه

تول  افتهیگسترش   توز  کنندگان نیتام  دکنندگان، یو  نما   کنندگان عیو  است،  دربرگرفته  جهان  سراسر  در  ا  ان یرا  با  حال،    نیاست. 

  ییحال توانا نیرا به حداقل برسانند و در ع  دیاز تول نانیتا عدم اطم  ندیتالش نما شتر،یب ییخودکفا یبرا  دیهمواره با  کنندگاننیتام

 .ندینما تیتقو ی جهان نیتام رهی اجزاء زنج گری به د ی کاهش وابستگ یخود را برا

در نظر داشته باشند که ادامه روند    یستیبا   کنندگاننیامر تام  نیاست، به موجب ا  ایدر دن  ژهیو و  یبخش صنعت  کیخودرو    امروزه

.  دیرا مختل نما   یجهان  کپارچهیکامالً    نیتام  رهیزنج  کی  دهیچیپ  تیماه تواندیصنعت خودرو م  یدر حوزه تجار   یالمللنیب یهاتنش

ب  تواندی موضوع نم  نیا اتفاق  با  نیتام  فتد؛یدر زمان کوتاه  تا جا   یسع  دیکنندگان  برا   ییکنند  مشکالت   میترم  یکه ممکن است 

  طیقرار داده و با شرا  ینیمنعقد خود را مورد بازب  یصورت مجدد قراردادهابه  ،16ی هاد  مهیاز بحران ن  ی مدت و بلندمدت ناشکوتاه

کنندگان و مشارکت    نیبلندمدت با تام  یتالش است تا با انعقاد قراردادها  درنمونه، جنرال موتورز    ی. براندیموجود خود تطابق نما

تراشه از   دیفولکس واگن با خر  نیرا کاهش دهد. همچن  ی هاد  مه یکمبود در صنعت ن  یکنندگان تراشه، اثرات آت  نیبا تام  میمستق

ا  دکنندگانیتول از  واسطه،  پ   نیبدون  ه  ی م  یرویروند  با    یوندایکند. شرکت  برا  توسعهموتور    ه ی نقل  لهیوس  یتراشه خودکار خود 

بردن عناصر  ن ی از ب  یبرا  یاکنون زمان مناسب  17کند. یرا امتحان م  یمتفاوت  کردیکند، رو  یمعرف   ندهیکه قصد دارد در سال آ  یدیجد

  ش ی خودرو در ب یاضاتق  یحجم جهان شیافزا ل یکنندگان به دل نیمرحله، تام ن یاست. متأسفانه، تا ا دیاز تول متیقگران ا ینامناسب  

 . اندگرفته  دهیرو را ناد ش یپ  یهاچالش نیا  یادیسال گذشته، تا حد ز 10از 

 رانیا یبرا   یاستیس  شنهاداتیپ

 مشترک   یگذار  ه یو سرما  ک یمشارکت، اتحاد استراتژ قیاز طر  گسترش

استقرار    یها  ی ازمندین  تیریها در حال مد OEM کنندگان و  نی است که تام  یروش  کیاستراتژ  یو اتحادها   ییهم افزا  یها  مشارکت

توسعه   سکیو ر  نهیکه به دنبال کاهش هز  ییهاشرکت   یبرا  یاندهیبه طور فزا  یاستراتژ  نیهستند. ا  ندهیرشد در آ  یبرا  هیسرما

و همچن  کنندهجذاب  باشند،یم   دی جد  یهایفناور فناور  ییهابه شرکت  نیبوده  رشد  از  مانده  یکه  م   ،اند عقب  به    کند یکمک  تا 

 .خود برسند انیهمتا

  نمایند آماده    یاندهیآ  یخود را برا  ی در کوتاه مدت و در بلندمدت به اندازه کاف  توانندیخودرو محوزه صنعت  ی رانیا  کنندگاننیتام

انتظار م  عتریکه سر برای   زیردر    و هدفمند  کیاستراتژ  نهیگز  ن یچند  ا،یدن  کنندگاننیتام  یامروز  شرایط. بر اساس  رسدیاز حد 

تا    کمک نموده  کیاستراتژ  یهامدل  یدر طراح  ی رانیای  هاشرکتی  برا  یمناسب  اریمع  تواند یکه م  آورده شده کسب و کارها    توسعه

 
از خود   یرا به راحت یکیالکتر یعناصر انرژ ن یها قرار دارند. ا  ق یها و عا یهاد ن یب  یکیالکتر  ت یهدا  یی از مواد هستند که از نظر توانا یها گروهیهاد مهین  -16

  ی خواص در بردها  نیدارد. از ا   یآنان بستگ  یها  یناخالص  زانیدما و م  شی افزا  ،ینور  کی مانند تحر  یمواد به عوامل  ن یدر ا  یکیالکتر  یدهند. انتقال انرژیعبور نم

 ها، بحرانی بزرگی در صنایع مرتبط آن به وجود آمده است.امروزه به دلیل کمبود نیمه هادی شود.یم یادی ز یهااسفادهصنایعی همچون خودرو،  یکیالکترون 
17- supplier.pdf-automotive-uments/manufacturing/ushttps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Doc 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-automotive-supplier.pdf


 

 

کسب   تی به موفق  دنیرس  یبرا  یشتریدنده داده و شانس ب  رییتغ   یریپذاتحاد و انعطاف  ،یفناور  ،ینوآور  قیاز طر  ایبازار پو  نیدر ا

  .دینما

 ؛ با بازده باال  یو منابع به سمت محصوالت یگذارهیسرما نسوق داد •

 در حال انزوا؛  ای باثبات  یهادر بخش یان یادغام همتا  ایبا به دست آوردن  ینقد انیجر یحداکثرساز •

 بازار؛ یبه رهبر دنیرس یبرا یفناور یریتوجه و بکارگ •

 د؛ یجد  یهایبر فناور یمبتن ی منابع مال تیاستفاده از ظرف •

 ها؛ ها در توسعه مهارت مشارکت تیاستفاده از ظرف •

 ک؛ یاستراتژ یاتحاد با شرکاگسترش  ا ی جادیا •

 .ستندیهمسو ن  ندهیآ ترسیم شده برای که با چشم انداز یی واحدها یجهت واگذار کیادغام با نگاه بلند مدت و استراتژ •

 

 ی و اجرا  ن یتدو  دار،ی پا  یبلندمدت، رشد اقتصاد  یو اقتصاد  یاس یباثبات س  طیشرا  ن یدر تام  نیز  دولت   ییتواناعالوه بر این موارد،  

 یبر استانداردها  یمبتن  یقو  یدارو نظام بنگاه  یو بخش  یمل  یو تکامل نظام نوآور  یریگشکل  یبرا   یسازنه یو زم  یصنعت  استیس

گانه مرتبط  ها در سطوح سهشرط  شیاز نبود پ   یناش  ران،یا  یسازضعف صنعت خودرو  گر،ید  ی انی. به ببی تاثیر نیست  یجهان   یتیریمد

  یبا راهکارها  ط،یشرا  نیاز آن است. در ا  ی ( ناشیتیمند( و )شکست قابلوقوع )شکست نظام  جهیبه هم کالن، بخش و بنگاه و در نت 

  یوالت اساستح ، یتکامل ییکرد نهادگراینگر روبا نگاه کل ؛ اما ها دادشکست نیبه ا یپاسخ توانیمعطوف به درون بنگاه نم نگریجزئ

  راهگشا خواهد بود:، زیردر سه سطح 

  ه یو نوع برخوردشان با سرما  یدر نظام حکمران  نیچ  ی همچونوجه مشخصه کشور   ی؛قواعد نظام حکمران  رییتغدر سطح کالن:  

.  باشدیقابل قبول م  ینسب  تیفیبا ک  ینظام حکمران  یاست که با درک درست از توسعه و عوامل اثرگذار بر آن دارا  نیدر ا  ،یخارج

 ی فناورانه در صنعت خودروساز   یماندگجبران عقب   یبرا  یسازنه یو زم  یصنعت  استیس  یو اجرا  ن یامکان تدو  ،یرییتغ  نیبدون چن

 وجود ندارد.  

کردن  با هدف پر  یجهان  هیابه جذب سرم  یصنعت خودرو با توجه جد  یبرا  ینقشه راه  نیتدو  و بخش )صنعت(:  یانیدر سطح م 

خوشه   ک در یدست کم    ،و توسعه  قیساز و مراکز تحقو قطعه  یاصل  یدیتول  یاز واحدها  ی برخ  یسامانده ی و همچنین  شکاف جار

 ی.نعتص

  تیو رعا ی تیریکه در صورت وجود ثبات مد  دهدیتجربه نشان م ی؛سازی بر خصوص یتقدم آزادساز در سطح خرد )بنگاه(:

جذب   تیظرف یامکان ارتقا ، یبا نظام اقتصاد جهان  یها، بر بستر تعامالت قوشرکت  یبا آزادساز ت، در صنع یتیریمد یاستانداردها

  . وجود دارد ی دولت تیبا مالک یفناورانه حت یی به همپا لیو م



 

 

  



 

 

  

فناوری پیشرفته تنها روزنه امید صنعت نساجی و  

 پوشاک 



 

 

  شود این صنعت گیرد و نشان داده میمورد مطالعه قرار می  اقتصادیمنظور ثبات  ی بهصنعت نساج  یانداز اقتصادچشمدر این پژوهش  

  یمبتن تالیجید  یهاحلبا راه ت نساجی صنع های جدید پرداخته است.چالشبه مقابله با  های جدید فناورانهاز فرصت  برداریبا بهره

گرفته در صنعت نساجی،  با بررسی روندهای جدید شکل  شرویپپژوهش  .  کندیحرکت م  یداری و پا  یبه سمت افق سودآور  بر داده

شرق    یهادر کشورمزیت رقابتی تولید پوشاک  نوعی  بههای گذشته که  در سالهای پیشین این صنعت  که استراتژی   آن است بیانگر  

 است. افتهیتوسعه تولید صنعت نساجی از کشورهای شرق آسیا به کشورهای  انتقالشده و جهان شاهد  رنگکمآسیا بود، امروزه 

 ن یتأم روند اول: افزایش نااطمینانی در زنجیره  

ی  مسیر  تازگبه  ، 19  د یکوو  ناشی از اپیدمی  پس از دو سال اختالل  ی رخ داد که اقتصاد جهان   یزمان   قاً یدقو جنگ اوکراین    ی ناامن

  روند.  این موضوع ضربه بزرگی به پایداری در زنجیره ارزش صنعت نساجی وارد کرد،  را آغاز کرده بود   18" جدید  روند "بازگشت به  

افزایش    لیبه دل  ، در حال حاضربود  یی ایآس  کشورهای  از  محصوالت نساجی  و عرضه  دیبه تول  مطمئن غرب  ی وابستگبیانگر  که    19سابق

به دنبال تعادل در    دانهیاکنون ناام  یاقارهنیب  نیتأم  یهارهیزنج  .رفته است  نیاز ب  صنعت نساجی  نیتأمها در زنجیره  نااطمینانی

ناشی از مختل شده   یهانی تأم رهیزنجروبرو شده است. فهرست  دی پسا کوو ی و تقاضا 20یکیتیژئوپل هاینگرانیهستند که با    یجهان

نمونه    عنوانهباست.    یمیپتروش  صنعت طبق معمول، در    این اتفاق  ی اصل  یهاگسترده است و محرک  ، بسیارهاعدم ثبات در قیمت

  یعیگاز طب  متیق  یدرصد  450  شیافزا،  22به اروپا   از شرق  FCL21  نریکانت  ی هانهیهز  یدرصد  570  ش یجهان شاهد افزا  در این دوره 

 .24بوده است  نفت خام متیق یدرصد 456 شیو افزا 2۳در سراسر جهان 

دالر  54/1به    2020دالر در مارس    78/0پنبه از    متیق  کهی طور توجه است، بهقابل  ار یبس  یبر صنعت نساج  های قیمتی وارد شده تکانه

حلقه مواد ی،  نساج  نیتأم  رهیزنجهای  بین حلقه   در.  تاس  افتهیشی افزا %48  در مدت مشابه  استریپل   افیال  متیو ق  202225در مارس  

در    نیتأم  رهیزنجهای  این حلقه نیز مانند سایر حلقه   ؛کننده استبسیار مهم و تعیین  استریپنبه و پل یهاپارچه   متیق  مخصوصاًاولیه  

رشد    2022تا    2020  ی هاسال  ن یبافته شده ب  یامثال پارچه پنبهعنوان بهها توان مقاومت نداشته است؛  برابر سونامی افزایش قیمت

،  27سان کمیکال مانند    یصنعت  یهاو جوهر چاپ، غول  مکمل  ییایمیمواد ش  نهیدر زم.  26دهد یرا نشان م   یدرصد  9/18  قیمتی

 
1. New Old(دوره پساکرونا) 

19 . Old normal 
 . جغرافیای سیاسی  20
خود    ی حمل کاال  ی را برا  نریکانت ک ی کامل    ت یاست که شما ظرف  ن یا   ی( به معنانریکانت  ک ی)بار کامل FCL (FULL CONTAINER LOAD )حمل و نقل  .    21

 .دیرا به طور کامل پر کن نریکانت ت ی( ظرفنریکانت ک ی)کمتر از بار کامل   LCLدهد تا در مقابل  یامکان را به شما م نی ا  FCL. دیکن یپر م مقصد به   مبداءاز 
 Statista :2022مه  -2020مه   .22
 متحده  االتیا  ی: اداره اطالعات انرژ022 2مه  -2020مه   .2۳
 Statista :: نفت برنت2022مارس  - 2020مارس   .24
 اقتصاد تجارت  25
 فدرال رزرو.  یاقتصاد یهاداده 26

27 Sun Chemical 

https://tradingeconomics.com/


 

 

به    هرکدام اند وداده  شی خود را در سال گذشته افزا  محصوالتعرضه    متیق  وستهیبه طور پ   ۳0فلینت گروپو    29کالرینت ،  28دوپونت

 .  اندداشتهقیمت  شی درصد افزا 12تا  10 طور متوسط

در حال حاضر باعث    یعموم  یتورم   یبوده است که فشارها  یتا حد  یجهان   یفشار بر اقتصادها  شیافزا  تمام موارد ذکرشده در  ریتأث

در    ۳1ی و توسعه اقتصاد  یسازمان همکاردرصدی که    2/9وجود تورم جهانی    شده است.  ی در سراسر دنیازندگ  نهیبحران هز  جادیا

با    ت یدر نها  زند. نهایی آسیب می  کنندگان مصرف، بیش از همه به  مت غذا و خدمات یق  ش یافزابه ثبت رسانده است و    2022سال  

افزا  هی، تسوها متیق  شیافزا  کاهش رنج  ایجاد تعادل و  برای  تالش مردم  ، به خودی خودبه   موضوع  نیا  که  افتیخواهد    شیحقوق 

  جدی  اریبس  افتهیتوسعهجایابی و تعبیه شدن تورم در نظام اقتصادی کشورهای    خطر  کند.کمک می  یتورم  چیمارپ   دار شدنادامه 

 .ه استمشاهده شد در این کشورها  ش یسال پ  40از  شیبار ب نیآخر هامتیق شیافزا، زیرا سناریو است

 های فناورانه روند دوم: حرکت در مسیر پایداری با جهش

نساج  یسازیتالیجید تول  یطراح  از ی  صنعت  و مجموعه  این بخش   د یتا  فراگرفته  پ   یارا  تغ  یهاشرفت یاز  ی بازنیزم  رییدر حال 

عمده صنعت نساجی و    دیتولتدریجی    به مهاجرتبازی جدید، منجر  ترین اثرات این زمین . یکی از مهماستپدید آورده  را    جدیدی

،  33توکتاک از  ی بعدسه  ی، طراح۳2 گکانسبر خودکار از  یزریبرش ل   .شده استغرب    افتهیتوسعه   ی از شرق به اقتصادها  پوشاک

  رش یاز پذ  یناش  ی تحوالتهمگ 35اکستک  از  شرفتهیپ   یاطیخ  کیرباتو    ۳4تالیجیدت یکورن بدون آب از  تال یجیچاپ د  ی هاستم یس

 .کرده است متحولنیز  پارچه را  دیتول اندازشمچتحوالت ذکر شده  . هستند نساجی و پوشاک  در صنعت یسازیتالیجیگسترده د

  دیلباس تولچند برند معروف دیگر  و    داسی آد  یکه برا  37وان ی انیشرکت پوشاک ت  تواند به، می۳6اتومیشین ویرسافت دوخت  یفناور

خودکار    یاطیمرکز خ  نیا  !افتتاح کنند  ن،یچدر  نه    آمریکا و   کارخانه خود را در آرکانزاس  نیدتریجد   این قابلیت را بدهد تا   کند،یم

 د یخط تول 21از  کی سه تا پنج نفر در هر فقط ،وانیانیت دی. در کارخانه جدکندیکار استفاده م یرویبه ن ازیکاهش ن یها برااز ربات 

  تولید   خط  کیکارگر در    10با    سهیکار در مقا   یروین  یدرصد  70تا    50دهنده کاهش  نشانفناوری    نیا  .کار خواهند کرد  کیربات

است که این فناوری افق جدیدی از پایداری و سودآوری را در این صنعت برای تولیدکنندگان ترسیم کرده   ذکرانی است. شا یمعمول

 است.

 
28 Dupont 
29 Clariant 
30 Flint Group 
31 Organization for Economic Co-operation and Development(OECD) 
32 Kongsberg 
33 Tukatech 
34 Kornit Digital 
35 Exotec 

تولید شده، ربات های یادشده کامال خودکار هستند و با نصب آنها در هر خط تولید لباس    SoftWear Automationتوسط شرکت  Sewbot    ربات.    ۳6

دقت دوخت این ربات به نیم میلیمتر می رسد و لذا قابلیت آن از مجرب ترین و کارکشته ترین خیاط ها بیشتر   به تنها حضور سه تا پنج انسان نیاز خواهد بود.

 هایی بسیار ظریف نیز تولید کرد. لباس  توان یم Sewbot است. با استفاده از ربات 
37 Tianyuan 



 

 

توانسته درصد  روند خوبی  امروزه با  از تحوالت بزرگ صنعت نساجی در دهه گذشته است که  فناوری چاپ دیجیتال، یکی دیگر 

  2020دالر در سال    ارد یلیم  1000  ینساج  یبازار جهانتصاص دهد.  ارزش  از ارزش بازار صنعت نساجی را به خود اخ  یتوجهقابل

بر اساس    ۳8. ابدی شیافزا  2028تا    2021درصدی در دوره    4/4  (CAGR)با نرخ رشد ساالنه مرکب  رود یشده است و انتظار م  برآورد

جد و  دیگزارش  مرکب بینی شدهپیش  ۳9سرچ یر  ویگراند  ساالنه  رشد  جهان  نرخ  چاپ   یبازار  غیر  )  یمنسوجات  و  دیجیتالی  از  اعم 

خواهد  دالر    اردیلیم  ۳8/266به    ارزش بازار  2025تا سال    رودیانتظار م  برسد و نیزدوره به ثبت  این    درصد در طول 9/8  دیجیتالی(

و    باعث رشد  یدر صنعت نساج  ننفوذ آ  ش یهمراه با افزا  تالیجی در چاپ د  عیسر  یهاشرفتیکه پ   شده  ینیبشیپ   برآن. عالوهرسید

 . گردد رو شیپدر دهه  این صنعت بازار گسترش

 در صنعت نساجی  هارباتروند سوم: حکمرانی حتمی  

  تولید انسانی در صنعت  خط  کبه طور متوسط یخواهند داد.    شیافزا  زیرا ن  د یتول  ها،نهیعالوه بر کاهش هز  در این صنعت  هاربات

 ن یدارند. ا  در همان زمان را  شرتی ت  1142  توان تولید  هاربات  کهی، درحالکندیم  دیساعت تول  8را در    شرتیت  669  یانسان  یاطیخ

این موضوع باعث    .شودیم   بیشتر نسبت به خط تولید انسانی  شرتی ت  ونیلیم  1.2  ساالنه  دیمنجر به تول،  دیدر تول  یدرصد  71  شیافزا

 40. . پررنگ شو شی ازپ شیبیافته غرب، مهاجرت تولید عمده صنعت نساجی از شرق به کشورهای توسعه  اندازچشمشده تا 

  د یکشور تولاین  که در خارج از   یشرت  ی متحده با ت  االتیدر ا  شرتیت  ک ی  دیتول  نهیهز  شودیباعث م   ها در خط تولیدرباتاز    استفاده

دالر است. اگر   0.22حدود    نیج   راهنیپ   کی  دیتول  یکار برا  یروین  نهیمثال، در بنگالدش هزعنوانباشد. به  سهیمقا قابل  ،شودیم

 ، ویراتومیشینسافت  کیربات  دیخط تول اما با    رسد؛ یمدالر    7.47کار به    یروین  نهیهز  ، شود  تولید  ییکایتوسط کارگران آمرهمین پیراهن  

  شدن یتالیجیدصنعت نساجی و پوشاک به سمت    شود. حرکتگرفته می  در نظر  شرتیتهر    یبرا  هزینه نیروی انسانی  دالر  0.۳۳فقط  

در    ینساج  دیتوجه تولقابل  تیبر تقو  تواندمی  وکار بر اساس تقاضا مدل کسب  رای، زسرعت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است

 .گذار باشد ریسراسر اروپا تأث

  کمک و    تالیجیچاپ دل،  تایجید  یطراح  گیری ازبهره  با   42فول پرینت  و   SPOD،  41پرینت لجستیک مانند    کارهای بزرگیوکسب

نسبت به   ایسهیمقا قابل  و  کمتر  نهیهزسودآوری را طراحی کنند که هم    وکارکسباند مدل  ، توانسته تولید  ونیاتوماس  ها درربات

 . داشته است یاکنندهرهیخ یها شرفتیپ   و هم در سرعت تولید  دده یارائه م یشرقآسیای  رقبای

  شوند یم  ب یبا هم ترک  ینساج   تولید  در بخش ی  نوآور  و   ی صنعت نساج  شدنیتالیجید   مواد اولیه صنعت نساجی،   متیبا شروع تورم ق

  یگذارهیسرما تال یجید دیدر تول اپیدمی کرونا قبل از   تولیدکنندگان پیشرویی که .تا شاید بتوان بخشی از آسیب تورم را کاهش داد

کوو از  پس  اقتصاد  در  بودند،  داشتهریچشمگ  شرفتیپ   دیکرده  رقبا  سایر  به  نسبت  چالش  .اندی  همه  وجود  تولید  با  مسیر  در  ها 

ای در این صنعت برای رسیدن به پایداری وجود دارد. کارشناسان این صنعت معتقدند با اتکا  محصوالت نساجی امید و اعتماد فزاینده

 
38 Grand View Research 
39Grand View Research 
40https://www.texintel.com/blog/2022/7/14/the-impact-of-rising-costs-and-global-textile-supplychain-stability-
instability 
41 Print Logistic 
42 Printful 



 

 

ای تورمی فعلی  فشاره  توانیم  ،های لیزری و چاپ دیجیتالهای جدید در صنعت نساجی از جمله: خط تولید رباتیک، برش به فناوری

  یدیانداز جدچشمی پیشرفته کنونی  هایفناورگذاشت و دوباره شاهد ثبات بازار در این صنعت بزرگ بود؛ همچنین    پشت سررا با را  

 . آورده است دی دپ   ینساج رقابتی صنعت بازار در

 پیشنهادهای سیاستی برای ایران

موضوع   نیکشورهاست که ا  نیا  متیقارزان کار    یروین  ،یدر صنعت کاربر نساج  یشرق  یایآس  یکشورها   یرقابت   تیمز  نیتریاصل  

عمده    دیزنگ خطر انتقال تول  ؛ نی؛ بنابرا4۳شود یم  تررنگکم  روزروزبه   یدر صنعت نساج  شرفتهیپ  یهایفناور  یریکارگبه   بهباتوجه

  ی برا  ی دیجد  ی راهبردها  ازمندین  رانیکشورها از جمله ا  ن یو ا  درآمده به صدا    افتهیتوسعه   یکشورها به کشورها  نیاز ا  یصنعت نساج

  ی پژوهشاز نتایج    ،وسعه صنعت نساجی پیشرفته کشورارائه راهبردهای ت  منظوربهو پوشاک هستند.    یدر صنعت نساج  تیادامه فعال

این پژوهش از روش    است. در  گرفتهصورت  پیمایشی  –ها یک پژوهش توصیفی  بر مبنای هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده

پایایی    دییتأبرای  تراز کشور استفاده شده است.    مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی   و  ایرانی  از متخصصین خبره  نامهپرسشمصاحبه و تهیه  

راهبردها    نیا  ترینمهماز    .ها محاسبه شد برای هر یک از مؤلفه  44ضریب آلفای کرونباخ  SPSSافزار  ز نرمنیز با استفاده ا  نامهپرسش

 : موارد ذیل اشاره کرد به توانیمبرای کشور 

 شرفتهیو منسوجات پ  افیدر حوزه ال شرویپ   یو مراکز علم ای صنعتیهدانشگاه  با  یو همکار ییشناسا •

ملی و    ی دادهایو رو  ها شگاهیحضور در نما  یمدرن برا  یفعال در حوزه صنعت نساج  یهااز شرکت  تیها و حمااعمال مشوق  •

 یالمللنیب

معتبر ی  قاتیو تحق  یلمع   با مراکز  یدر حوزه صنعت نساج  کشور  نخبگان فعال  نهو فناورا  یعلم  یهایگسترش هدفمند همکار •

 ا یدن

 ینساج  عیصنا  دکنندگانیاز تول  شتریب  تیصادرات و حما  لیتسه  یو مقررات در راستا  نیو اصالح قوان  ن یتدو  ،یگذاراستیس •

 نمنسوجات مدر  یسازیو تجار دیدر تول  انیبندانش یهاو شرکت یاز مشارکت بخش خصوص تیحما •

آنها منحصر   یطراح  یبوده که پارامترها  شرفتهیپ   یتکنولوژ  بای  محصوالت   دیحرکت به سمت تول  در حالدنیا    یصنعت نساج  یروند کل

ز تول  یظاهر  ییبایبه  از  بلکه هدف  به  دینبوده و  ال  است  ژهیبا عملکرد و  یآوردن محصوالتدست آنها  تحت عنوان  و   افیکه عموماً 

شورهای پایداری و تداوم رقابت در صنعت نساجی ک  منظوربههای این گزارش  .  طبق پژوهششوندیشناخته م  شرفتهیمنسوجات پ 

  های پیشرفته در این حوزه ندارند.گیری به فناوریجز بهره، راهی بهتوسعهدرحال

 
43 . Technical Textiles Market Report – Global Forecast to 2022, Marketsandmarkets Report, available. 
44 . Cronbach's alpha coefficients 



 

 

  



 

 

  

 های هوشمند و رفاه نسل آینده خانه 



 

 

 روند اول: تمایل مصرف کننده به سمت استفاده از محصوالت خانگی هوشمند 

طور ساده به معنی ارتباط با سرعت در حال رشد است. این مفهوم به  45IOTهمان   یا در دنیا چند سالی است که مفهوم اینترنت اشیا

صورت فیزیکی از آن ، یعنی کار با هر ابزار الکترونیکی بدون نیاز به اینکه بهباشدمیهای مختلف از طریق شبکه و اینترنت  با دستگاه

های داخل خانه  فعالیت  و لپ تاپ  یق تلفن همراهگفتند که قرار است روزی از طرسال پیش به شما می  20شاید اگر    شود.استفاده  

اما اکنون با   آمد؛ میها را بشویید، این موضوع برایتان کمی دور از ذهن  ها و لباسرا از راه دور کنترل کنید و حتی غذا بپزید و ظرف

توان قسمت اعظمی از  ، میشودمینصب    ها دستگاهافزارهایی که روی  کمک لوازم خانگی هوشمند، تکنولوژی هوش مصنوعی و نرم

 46 .گرفتدر دست  ودهای آشپزخانه، سیستم روشنایی و حتی کنترل تلویزیون خود را، هرکجا که بفعالیت

پ   یتوسط عوامل  ت خانگی هوشمندمحصوال  یتقاضا ارتباطات ب  یدر فناور  عیسر  شرفتیمانند  نفوذ روزافزون   ی،میسیاطالعات و 

قدرت   باالرفتن   و همچنینهوشمند    ی لوازم خانگ  به استفاده ازکنندگان  مصرف  لیتما   شیافزاها،  به زندگی خانواده  هوشمند  یهاخانه

در سال    ،هوشمند    ییلباسشو  یهانیماشلوازمی مانند    ،نهایی   اساس محصوالت   بر  به طوری که  ؛ها هدایت گردیده استآن   دیخر

 47است. هبه خود اختصاص داد ی از درآمد جهان ددرص 45/۳1از  شیسهم را با ب نیشتریب 2021

 های اجتماعی جهت توسعهروند دوم: بازاریابی به طریق رسانه

به طور مداوم در    دکنندگانیتول  باشد.میها  در خانه  یکیتکنولوژ  یهای نوآورتکامل رشد صنعت لوازم خانگی در گرو پدیدار شدن  

با    .نمایندرا برآورده    یفناوراین  کنندگان  آسان مصرف  یتا بتوانند سبک زندگ  هستندهوشمند    ی خانگحال توسعه و اصالح لوازم 

  نیآنال  ی ابیو بازار  ی اجتماع   یهابه رسانه  گسترده،  انیمشتر  گاهیپابه    ی ابیدست  یکرونا، اکثر برندها مجبور شدند برا  روسیو  یریگهمه

بزرگ    ی برندها  . اورندیب  یروخود    ی و... غاتیتبل  یهانیکمپ  ی استفاده دربرا  نستاگرامیو ا  وبیوتی  بوک،سیمانند ف  یی ها پلتفرم   همچون

در    یفراوان  یهافرصت  باعث ایجادکه    دهند میارائه    (Z)  48نسل زِدو    هزاره  تیاز محصوالت را با در نظر گرفتن جمع  یعیوس  فیط

 .شودیصنعت م

پیروزی در دنیای پر رقابت امروزی نیازمند استراتژی مناسـب بازاریـابی اسـت، امـا شـرایط پیچیده حاکم بر بازار، ورود فناوری های  

جدید اطالعاتی، تغییرات مداوم در شرایط رقابتی و... در بازار لوازم خانگی باعث شده است، نتوان بـه راحتـی در خـصوص نـوع  

استراتژی  انتخاب  بر  متعددی  بسیار  عوامل  نمود.  تصمیمگیری  بازاریابی  جملـه اسـتراتژی  از  کـه  میگذارد  تـاثیر  بازاریـابی  های 

توانـد  کننـدگان یکـی از عوامـل کلیـدی اسـت کـه مـی  تـوان بـه رقبـا، مـشتریان و ... اشـاره کـرد. در ایـن میـان، رفتـار مصرفمـی

مـوثری   استراتژی نقـش  انتخـاب  ایفادر  بازاریابی  نقشهای  و    ی  کننـدگان  مـصرف  رفتـار  الگـوی  بـین  ارتبـاط  تعریـف  نماید. 

 
45 - internet of things 
46- market-appliances-home-analysis/smart-s://www.grandviewresearch.com/industryhttp 
47- market-appliances-home-lysis/smartana-https://www.grandviewresearch.com/industry 
  یهاو قبل از نسل آلفا است. محققان و رسانه  هزاره نسل    ن یجانش  ک یگروه دموگراف،  شودیشناخته م  ز یبه عنوان زومرها ن   انه ی، که به زبان عامدنسل زِ  - 48

نسل    ی اعضا  شتری. ب کنندینسل استفاده م نی سال تولد ا  ان ی را به عنوان پا  2010سال   لیرا به عنوان شروع سال تولد و اوا   1990مشهور از اواسط تا اواخر دهه  

 هستند. کسیفرزندان نسل ا ،یز

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-home-appliances-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-home-appliances-market


 

 

توانـد بـه مـدیران بازاریـابی در صـنعت لـوازم خـانگی کمک نماید تا بهتر بتوانند در خصوص های بازاریابی اینترنتی مـیاستراتژی 

 گیــری کننــد.  بازاریـابی در بازارهـای اینترنتــی تــصمیمانتخاب نوع استراتژی هـای 

 واقعی خود در فرایند خرید اینترنتی خود به دنبال پاسخ بـه نیازهای    کنندگان عقالیی؛ گروه مصرفکنندگانمصرفبراساس تمایل  

زیبایی، دوست داشـتن، موقعیـت    و  عواطف  از جـزءخریدشان متاثر    ، کننـدگان احـساسیاین در حالی است که مصرف  ؛ باشند می

گروه   ند.باشـهای فرهنگی میحائز اهمیت است و دارای تاثیرپذیری هنجاری از ارزش  .. اجتمـاعی، ارضـای نیازهـای ارتبـاطی و

از و نی  کننـدگان رفتار یکپارچه اجتماعی داشتهباشند. ایـن گـروه از مـصرفهوشمند نیز دارای رفتاری پیچیده می  کنندگانمصرف

دنیای در  های جدید و مدرن  بوده و همواره به دنبال تکنولوژی و ایدهخالقیت و مشارکت برای آنـان از اهمیـت بـاالیی برخوردار    به

مـیتوانـد به مدیران بازاریابی در انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی در بازارهای اینترنتی   و رفتارها  . این چارچوب خود هستند  یامروز

 .)با توجـه بـه الگوی رفتاری آنان( کمک نماید 

 صنعت در جهان   عیتوز  های  کانال روند سوم: توسعه  

  های صنعت همه بخشبر    نیآفال  عیشده است. بخش توز  میتقس  ن یو آفال  نیبه دو بخش آنال  یصنعت جهان  ع،یتوز  یهااساس کانالبر  

. در دسترس بودن  ه استبه خود اختصاص داد 2021در سال  یدرصد از درآمد جهان  64از  ش یسهم را با ب نیشتریو ب هتسلط داشت

روش لوازم ف  شیاز عوامل افزا  یبرخ  ،محصول  یکیزیف  یبررس  ی درمشخصات محصول و راحت  وردکارشناس در فروشگاه، کمک در م 

 . باشدمی ی به صورت آفالینکانال خرده فروش قیهوشمند از طر  یخانگ

 یدر کشورها  ژهینوپا، به و  هایشرکت   شدن  یتالیجیو د  کیبخش تجارت الکترون  عیتوان به گسترش سری را م  نیبخش آنال  عیرشد سر

  دیخر  ندهیفزا  تیمحبوب  ن،یعالوه بر ا  در اختیار دارد.درصد از درآمد جهانی را    ۳6ه و  نسبت داد  نیدر حال توسعه مانند هند و چ

  د یخر  یریپذپرمشغله و انعطاف  ی سبک زندگ،  جوان  تیجمع  نینسل هزاره و همچن  انیهوشمند در م  یهادستگاهاستفاده از  و    نیآنال

  ی نیبشیپ   نیبخش آنالدر    گر،ید  ی. از سودهدیم  شیهوشمند را در سراسر جهان افزا  یهر مکان، فروش لوازم خانگ  ودر هر زمان  

 . نمایدتجربه آینده  نرخ رشد را در نیتر عیشود که سریم

 آوری بازار های کلیدی در بدستروند چهارم: ابتکارات شرکت

در بازار دارند.   یسهم قابل توجهو در سراسر جهان  یحضور پررنگشود که شناخته می 49با چندین بازیگر بزرگ لوازم خانگی صنعت

 ان یبه مشتربیشتر  و    داده  از محصوالت را ارائه  یمنتخب  فطی  که  بودهکوچک تا متوسط    گرانیمتشکل از باز  نیصنعت همچن  نیا

 یاگسترده  عیتوز  یهاها شبکه اکثر آن  بازارها سبب شده تاو کوچک در    بزرگ  گرانیباز  تیتثبحضور و  دهند.  یخدمات می  اه منطق

ابتکارات   یبر رو  کنند تاهمواره تالش می ی دیکل گرانی. بازبه ارمغان بیاورندبزرگ خود  انیبه مشتر  یابیدست یدر سراسر جهان برا

تا    داشتهو گسترش کسب و کار تمرکز    دادهایدر رو  مشارکت  ،یهمکار  ،یمال   تیحما  د،یمحصول، خر  یاندازمانند راه  ک،یاستراتژ

 :مثال ی. برانمایند تیتقو یخود را در صنعت جهان  تیو موقع شیرشد درآمد را افزا

 
49- Corp ،LG Electronics  ،Haier Group  ،Samsung Electronics Co  ،Ltd Panasonic Corp  ،BSH Hausgeräte GmbH  ،Electrolux 

AB ، Koninklijke Philips N.V ،  GE Appliances ، Xiaomi Corp. 



 

 

را در آستانه فصل   ییلباسشو  نیماش  د یمدل جد  24و    خچالی   دیمدل جد   4۳اعالم کرد که    کی، شرکت پاناسون2021اکتبر    در •

بازار  یعرضه م  التیتعط را گسترش م  ی لوازم خانگکند و  باال    یبا تکنولوژ  ی هایژگی و  یها که دارانسخه  نیآخر  دهد. یخود 

 کنند. یکنندگان فراهم ممصرف یروزمره برا یرا در زندگ یشتریب یهستند، راحت

درب جلو را    ک یتمام اتومات  ییلباسشو  یهانیاز ماش  یدیخط جد  چیندر  (  Haier Groupایر ) حشرکت  ،  2021مارس    در •

 نیشده، بزرگتر  ی معرف  یکه به تازگ Super Drum یسر  ی ها  ییلباسشو  نیکند که ماشیشرکت ادعا م   نیکرد. ا  یاندازراه

ها  است که به لباس  یمتر  ی لیم  525العاده    فوقدرام    ک ی  یدارا  یی لباسشو  نیماش  د یصنعت را دارند. خط جد  50(Drum)درام

داده تا  ها کاهش  و چروک  نیچ  جه،یدر نت  و  شیافزا  زیحال راندمان و شدت شستشو را ن  نیبخشد و در ع   یم  یشتریمساحت ب

 بخشد.را تسریع میکاربران  سرعت بارگیری و تخلیه را توسط

 

 پیشنهادات سیاستی برای ایران

اسـتفاده آنـان از فنـاوری اطالعات و ارتباطات در این بازار،  ا توجه به حضور جدی رقبای خـارجی در بـازار لـوازم خـانگی ایـران و ب

موقعیت رقابتی شرکت های داخلـی در شـرایط نـامطلوبی قـرار دارد و الزم است با نگاهی علمی و دقیق، استراتژی مناسـب رقابـت  

صنعت لوازم خانگی تنها  .  استراتژی های مناسبی استفاده نمایندها بتوانند بر اساس آن از    در بازارهـای داخلـی طراحـی شود تا بنگاه

ه ئهایی در این زمینه اراو حتی نوآوری   نمودهزمانی موفق خواهد بود که از طرفی بتواند خود را پا به پای تغییرات تکنولوژی بروز  

توان یی که در این زمینه برای ایران میراهکارهابرخی  ؛  و از طرف دیگر از توان رقابتی خوبی بویژه در حوزه قیمت برخوردار باشد   دهد 

 :گرددبه شرح زیر ارائه می پیشنهاد داد

 در صنعت لوازم خانگی   رندسازیب •

ها به تولید کاالهای دارای حاشیه سود باال،  ها و اقدام اینگونه شرکت های کوچک و کسب مجوز تولید برای آن تعدد شرکت

های کوچک و همکاری با  میشود تا با ادغام شرکت  نماید. بنابراین پیشنهادمشکل مواجه می  کشور را در ایجاد یک برند واحد با 

واحدهای بزرگ و زیرنظر یک بخش خصوصی مستقل، برندسازی در کشور صورت گیرد تا بتوان برای ورود در عرصه خارجی 

 .  های بیشتری را کسب کردموفقیت

 ها در صنعت لوازم خانگی  از نوآوری  حمایت •

سمت محصوالت تولیدشده خارجی، برخورداری باالی اینگونه برندها از تکنولوژی   کننده داخلی بهیکی از دالیل ترغیب مصرف

  ههای جدید بهمچون اینترنت اشیاء و... از جمله فناوری  امکاناتیروز دنیا و کیفیت مطلوب محصوالت تولیدشده خارجی است.  

سمت خرید اینگونه کاال میگردد.  کننده بهکارگرفته شده در تولیدات جدید جهانی است که جذابیت آن منجر به کشش مصرف

شرکت از  حمایت  واحدهای بنابراین  تقویت  همچنین  و  فناور  شرکت  R&D  های  میتواند در  خانگی،  لوازم  تولیدکننده  های 

 . الت لوازم خانگی ساخت داخل باشد منظور ارتقای نوآوری در ساخت محصوراهکاری به

 تخصصی تولید محصوالت لوازم خانگی   هایشهرکایجاد  •

 
 .شودیاز آب پر م کندیکار م نیکه ماش  ی است و هنگام  دنی قابل د شودیباز م   ییلباسشو  نیدرب ماش یاست که وقت یشکل  یاستوانه ا  گی درام همان د -50



 

 

های تخصصی ازجمله، کاهش بروکراسی اداری، افزایش تعاون و ضریب  با توجه به مزایای تشکیل واحدهای صنعتی در شهرک 

نیازی از اخذ مجوزهای متعدد  ها، بیارتباط بهتر با سازمانوری و بازخورد،  اندازی، افزایش بهرههای راهموفقیت، کاهش هزینه

تواند به عنوان های صنعتی تخصصی لوازم خانگی میتوان گفت ایجاد و احداث شهرکها و ادارات و... میو جداگانه از سازمان

  ی، گذارهای سرمایهکاهش هزینه  راهکاری به منظور ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری این واحدها سرلوحه امور قرار گیرد تا با

 . پذیری این محصوالت با همتایان خارجی باشیمشاهد بهبود کیفیت محصوالت تولیدی و افزایش رقابت

 های مشترک با تولیدکنندگان خارجی  تشکیل شرکت  •

منجر   مشترک، نام در عرصه تولید کشورهای صاحب  توسعه روابط با  دهدمینشان به خصوص ترکیه تجربه کشورهای همسایه  

های مشترک به تقویت توان تولیدی  شود با تشکیل شرکت، بنابراین پیشنهاد میشودصنعت طرفین میو تقویت    فناوریبه ورود  

رو کرده است، اما  های خارجی این راه را تا حدود زیادی با مانع روبه. هر چند اعمال تحریمپرداخته گرددکشور در این عرصه  

بر انجام  با  بهبود وضع موجود کمک نمودمیتوان  به  دیپلماسی در کشور  روابط  ایجاد شرکت  هخی  با  و زمینه  های مشترک 

   .تولیدکنندگان خارجی را در داخل فراهم کرد



 

 

  



 

 

  

 استخراج هوشمند از معادن فناور



 

 

  ت یو درک موقع  ی واقع  دی کنند اما چون فاقد د  جاد یخود ا  ندیدر فرا  داری معنادار و پا  یتا تحول  کنندیاز معادن تالش م  یاریبس  اکنون

  نه یاست که هز  صورتیدر    هانیهمه ا  .ها را ندارندفرصت  ییجامعه هدف و شناسا  ازیپاسخ به ن  یبرا  یفناورانه خود هستند توان کاف

  ی بهتر از اکنون برا  یو گسترش در صنعت هستند. زمان شیفناورانه در حال آزما یهاحلحال کاهش است و راه  در تالیجید یفناور

مکنز  گزارش  اساس  بر  ندارد.  وجود  ارزش  بر  تمرکز  و  هوشمند  استخراج  وکشف  معادن،    51یلویتد  ی نظرسنج  ی  صاحبان  از 

گزارش تحول   نیمتفاوت است. در ا  اتیمتفاوت فکرکردن و انجام عمل  دن،یمتفاوت د   ییتوانا  یمعدن به معنا  ندیفرا  شدنیتالیجید

 .ردیگیقرار م ینوظهور مورد بررس یها یفناور چهیدر ازمعدن  صنعتِ

 هوشمند است  ،استخراج ندهیآروند اول: 

استخراج هوشمند به دنبال ایجاد یک فرایند سازمانی هوشمند است و هدف آن تنها ایجاد یک معدن هوشمند نیست. استخراج  

ی  طورکلبهگذارد.  می  ریتأث، نحوه تعامل با نیروی کار و نحوه استفاده بهینه از منابع  ازیموردنهای  گیری، مهارت هوشمند بر نحوه تصمیم 

 توان عنوان کرد:نقشه راه توسعه هوشمند می عنوانبه موارد زیر را 

 های جدید از رویکرد سنتی به هوشمند با استفاده از فناوری یات یدر عملکرد عمل یامرحله  رییتغ •

 منابع  بهینه  تیریمد •

 کار   دی جد یهااز روشدر حمایت  متحدانه  یهامناسب و انتخاب شراکت  یهامهارت یریکارگبه •

آنچه که   ردیصورت بگ  دیها با منابع و نهاده  یسازنهیبه معدن، به  یاست که در کنار ورود فناور  نیاستخراج هوشمند ا  یاصل  دهیا

)ورودبه نهاده  شناخته میعنوان  معدن  به  بد  یمعنا  ازمندین  شودی(  است.  هز  جهتنیدوباره  انرژ  ییهانهیکه  اقتصاد   یمانند  در 

  )ورودی به صنعت(  آنکه معنا نهاده ور جا بماند حالبهره  د یممکن است از د  شود یدر نظر گرفته م  ی ثابت  ندبا رو  نهیهز  کیعنوان  به

؛ تفاوت این معنا  شودیو زمان صرف م  نهیآن هز  یاست که برا  ی زیتر و شامل هر آن چگسترده  اریاستخراج هوشمند بس  اتیدر ادب

 و هدفمند است.  یاستخراج فناور ینوع به استخراج هوشمند با معنا سنتی در هزینه زمان است.

  کنترلقابلو    ممکن  ریمتغ  نهیعنوان هز به   رساختی و ز  زاتیکار، تجه  یروین  ،یمانند انرژ  یمنابع  تی ریمد  ،استخراج هوشمند  به کمک

های نقاله  توان سیستمهای جدید و با کنترل دقیق مصرف انرژی در معدن مینمونه، با رویکرد استفاده از فناوری  عنوان . بهخواهد شد

  ص ی که مشمول تخص  شودیم  ل یتبد  52ی به صنعت پارامتر ورود  کی به    یانرژ  نی؛ بنابرارا یکپارچه و عملکرد زنجیره ارزش را بهینه کرد

و کاهش مصرف   یداریباعث بهبود پا ش،ارز رهیدر سراسر زنج ر،یمنبع متغ نیا یسازنهیاست. به اولیه منابع مشابه کارمندان و مواد

 خواهد شد. کاهش هزینه و افزایش سودآوری  مراتببهو آب و برق 

 روند دوم: تحول دیجیتال در اعماق زمین 

 
51 https://b2n.ir/a44196 
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اکنون پس از درک آنکه استفاده فناوری در معدن جای گرفته در دل استخراج هوشمند است باید نگاهی به تحول دیجیتال در این 

های  فناوری  اساساً   دهد؟   ریینگاه ما به استخراج را تغ  تواند یم دیجد   یچگونه فن آوراصلی در اینجا این است که    سؤالعرصه داشت.  

 به تحوالت فناوری مشروح در ذیل آورده شده است:  سؤاالتپاسخ به  کنند؟جدید چگونه عمل می

 مکانی  هایداده  تجسم (1

 :5۳شوند یماز همیشه    ترواضحمکانی جزئی تر و    ی هاداده کندانگیز را تجربه میکاری یک تغییر هیجانهای مکانی معدنبه لطف داده

کند که به مغز انسان اجازه  مانند با درک عمق ایجاد میو زندگی  مشاهده قابلتصوری    (3D)بعدی  سازی سهمدل •

ها با  بعدی از شرکتسازی سهمدل .دهد مسائل پیچیده مرتبط به هم را درک کند و با آنها ارتباط برقرار کندمی

 .کندتصویرسازی مجدد معدن به طور کارآمدتر پشتیبانی می

محیط مجازی افراد  .کندیمواقعی استفاده    یهادادهنوعی است که از  مص  یافزار نرمیک محیط   (VR) واقعیت مجازی •

تا به   دهد یمجلوه بهتری را ارائه  . واقعیت مجازیکندیم ورغوطهایجاد شده توسط کاربر  یبعدسهرا در یک محیط 

معدن جدید  یک  برای    یزیربرنامهمعدن یا  کار در  ماینرها کمک کند بدون حضور در میدان، تجربه کنند که در  

 .چگونه است

این کار   . واقعیت افزودهدهدیم یک تجسم دیجیتال را بر روی یک محیط دنیای واقعی پوشش  (AR) واقعیت افزوده •

با   کاربر  بینایی  میدان  تقویت  با  ویدئو،    یهایورودرا  صدا،  مانند  انجام   ها برنامهکامپیوتری  گرافیک  و 

که به صنعت    کنند یممجازی استفاده    یسازهاهی شباز واقعیت افزوده برای آموزش با استفاده از    کارانعدنم .دهدیم

 .تعمیر و نگهداری تجهیزات را کاهش دهد  یهانهیهز کند یمکمک 

درک صحیحی زیست،  بر محیط سلط سالم  های مکانی، صنعت معدن با کاهش هزینه و تاز فناوری جدید مانند داده  مؤثربا استفاده  

  ترسیم  و   ساخت  ای در حال حرکت است که در آن امکان پیوسته به سمت آینده  طور  به معدن  آورد. صنعت  از معادن به دست می

 .باشد اشتهد وجود معدن یک استخراج و ایجاد از قبل  حتی مرتبط  هایزیرساخت تمامی و  معادن  ها،کارخانه  ها،ساختمان 

 اطالعات جغرافیایی  یهاستمیس (2

  روابط   ریتأث  ی چگونگ  به  یترقیعم  نگاه   دهند یم  اجازه  که   هستند  ریناپذ ییجدا  ابزار  ک ی GIS)54( یی ایجغراف  اطالعات  ی هاستم یس

  اطالعات  و  مکان  به  دسترسی  داشتن  که  هستند  ی مسائل  حل  به  قادر  نرهایما  ،GIS  کمک  با  .میباش  داشته  اطراف  جهان  بر  ییایجغراف

 است. حیاتی آن

  نش یب  نرها یما  ها،  داده   نوع  ن یا  تجسم  با  .دهند  یم   نشان  را  ی ش  کی  شکل   و   اندازه  مکان،   ، ییایجغراف  ی ها  داده •

  به  یبرا  ییایجغراف  اطالعات   یهاستمیس   .آورند  یم   دست  به  معدن  طیمح  ای   شده  ارائه  ستمی س  به  نسبت  یشتریب

 :شود ی م استفاده ریز موارد مورد در اطالعات آوردن دست

 معدنی  مواد اکتشاف •

 هیدرولوژیکی و  ژئوشیمیایی یهاداده •

 
53 https://b2n.ir/t32979 
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 ی گزارش مستندات و ارائه •

  معدنی  پسماند و ساتیتأس مدیریت •

 مقررات  با  انطباق و پایداری •

  و   دهیم  آموزش جدید  هایروش به را معدن   کارکنان و  مدیران تا  دهد می اجازه  ما به  مکانی  های داده افزارنرم امروز، استخراج هنگام 

 .ببخشیم بهبود واقعی  هایمحیط از مجازی تفسیرهای با را استخراج از صحیح درک

 

 هوش مصنوعی  (3

  یادگیری و هوشمند  یهاداده از آنها  د.دار عهده  بر را محور بینش یهاشرکت در یریگمیتصم رهبری اکنون (AI) مصنوعی هوش

  هایداده مصنوعی هوش فناوری  سازیپیاده .کنند یم  استفاده تولید کار گردشِ و  معدن  ایمنی عملیاتی، کارایی  بهبود برای ماشینی

 .کندمی تولید شدمی استفاده زمینه این در قبالً  که زمانی از نیمی در را روزانه

  آینده  برای  امروزی  معادن  انتخاب  روش   بر  مصنوعی   هوش  و  ماشین  یادگیری  بنابراین  است،   تکامل  حال   در  سرعتبه    معدن  صنعت

 :گذاردیم تأثیر معدن  بر مصنوعی هوش در فناوری  جدیدترین که دارد وجود روش چند اینجا در. گذاردمی تأثیر

  را   معدنی   مواد  توانندیم  باال  کارایی   با   مصنوعی   هوش  فناوری  از  استفاده   با   هاتشرک :معدنی  مواد  اکتشاف   و  پردازش •

 .بیابند ترراحت 

  در  خودران  نقلیه  وسایل از  جهان  سراسر  در  هاشرکت  سال،  هشت  از  بیش  برای  خودران:  یهایحفار  و   نقلیه  وسایل •

  ی مصنوع   هوش  با   باریک  یهاتونل  در  یراحتبه  توانندیم  خودران  یهاونیکام  .کنندیم  استفاده  خود  حفاری  عملیات

  ، کندیم کنترل زمانهم را حفاری دکل چندین که اپراتور یک با نیز حفاری یهاستمیس حاضر، حال در. کنند حرکت

 .است شده سکیرکم و نهیهزکم ، ساده

  اثرات   و  دهد  کاهش  را  هانه یهز  کندیم  تالش  معدن  صنعت  کهییازآنجا  .است  صنعت  بهینه  یوربهره  یسوبه  دیگری  گام  تنها  این

 برای   هم  اطمینان  قابلیت  و  ایمنی  تضمین  به  مصنوعی  هوش  مانند  استخراج  تجهیزات  از  استفاده  ،بکاهد  را  خود  یطیمحست یز

 .کندیم  کمک کنند یم  استفاده معادن که یی هانیزم برای هم  و  معدنچیان

 

 پهپادهای خودکار (4

 کنون ا  پهپادها .  دان کرده  معدن  صنعت  در  پیشرفت  به  شروع (UAS) سرنشین  بدون   هوایی   های سیستم  یا  پهپادها   اخیر،  های سال  در

 را صنعت ،شوندیم تنظیم عملیاتی وظایف انجام برای که  هنگامی پهپادها  .کندیم ایجاد  کمتر هزینه با را هلیکوپتر یک مشابه نتایج

 :بخشندیم  بهبود زیر خدمات ارائه با

 خطرناک مناطق  در نظارت و ایمنی •

 دارایی  مدیریت •

https://www.angloamerican.com/futuresmart/stories/our-industry/technology/picture-this-the-modern-mine


 

 

 لپس  تایم  عکاسی •

 انبار  موجودی یریگاندازه •

 زیرساخت  بازرسی و نگهداری •

 سایت یبردارنقشه  •

 

 های سنتیهای جدید و سازمانروند سوم: تقابل فناوری

  دهد یبه آنها امکان مامر    نیارزش ادغام کنند. ا  رهی را در سراسر زنج  هاییدارا  دی با  کارانمعدن  تال،یجیاستفاده کامل از قدرت د  یبرا

  پژوهشگران صنعتی معتقدند که  . بهینه کنند  یریگمیکنترل و تصم  ،یزیرمتعدد مشاهده، برنامه  ی زمان  یهااطالعات را در افقتا  

در شرایطی  .  جامعه و رفتار صنعتگران بستگی داردبه تقاضای    شودیمربوط م  رشد فناوری  به  از آنکه  شتریب  تالیجیسرعت تحول د

ماندگی علمی و  کنند ساختار سازمانی و منابع انسانی ممکن است دچار عقبها فرایند استخراج و فرآوری را متحول میکه فناوری

  اندمشخص گردیده  ندکیصنعت را حل م  یهاکه چالش  یی هاحلراه  مقاومت در برابر تغییر رفتاری بشود. بر اساس گزارش دیلویت

 یمعمار  کی  قیها هستند که از طرپلتفرم  نیبر بهتر  ی مبتن  شدهیکربندیپ   شیاز پ   یهاحلراه  نی. اکه در ادامه تفسیر داده خواهد شد

 اند از:ها عبارتحلراه نیمنتخب از ا یهااند. نمونهشده کپارچهی ریپذاما انعطاف ،یقو یفناور

و    افتهی کاهشضایعات معدنی    آوردن درک بهتر از کانه،دستبا بهبر اساس این برنامه    :کپارچهی تال یجید یز یربرنامه •

  ی بودجه برا   ینیبشیبهبود پ   یرا برا  کپارچهیموقع و  تر، بهاطالعات کاملشود و از سوی دیگر  ی بیشتر میجادی رزش اا

  ی هاکار با برنامه  یروین  یزیرو برنامه  یرکات، نگهداربازار، تدا  یهادادهدر نهایت  .  کندیمنابع فراهم م   نهیبه  تیریمد

 ارائه کنند.  نهیجامع به ی هاینیبشی تا پ   شوندمیادغام   یو مال  ی معدن

هدف اصلی ورود فناوری به معدن باشد، بهترین کار تعیین فواصل کوتاه    کهی درصورت  : تالیجیکنترل فاصله کوتاه د •

تر ی اطالعات و ارائه گزارش، سرپرستان و مدیران با دید دقیقروزرسانبه های زمانی معین از طریق  مشخص است. در فاصله

رد و درصد پیشرفت در مقابل  تر فعالیت خواهند کرد. از سوی دیگر نیروی کار به دلیل اهمیت ارائه گزارش عملکو کامل

 شود. تغییرات فناورانه مقاومت نخواهد کرد و همراه با مسیر می

وکارها  هایی نو برای رشد کسببا رشد تکنولوژی در سالیان اخیر شاهد خلق ایده  :55با محوریت بازیعملکرد    تیرمدی •

کاربرد گیمیفیکیشن بوده استفاده و  آنها  اجازه  راه  نیا  .وکار استدر کسب ( Gamification) ایم که جدیدترین  حل 

. بر و بازخورد داده شود یریگاندازه ،یبازانجام بر  یمبتن مشخص کاری، نهیزم کیدر   ی میو ت یتا عملکرد فرد دهدیم

ور برای بهرهتوان توزیع منابع انسانی را به صورت تخصصی و  ، میاساس شناخت افراد و متناسب با تیپ شخصیتی آنها 

 ها داشت.انجام فعالیت
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  یمعدن  زاتیرا در تجه  ایاش  نترنتیا  یهااز دستگاه  یامجموعهدر این روش    هوشمند:  ینیبشیپ  یو نگهدار  ریتعم •

 گریروغن و موارد د  زیبار، آنال  یمانند دما، لرزش، فاکتورها  یاتیعمل  یارهامعی  که از این طریق  ندنکیم  بیترک  یدیکل

  الوقوع،بیقر  ی هایخراب  عالوه بر ثبت   کننده، ینیبشی نظارت پ   یهاتمیالگورشوند. از سوی دیگر  درنگ ثبت و ارسال میبی

  ی را که در آن قطعات خاص  د یخر  ی هاو سفارش  یکار  ی هاگردشکار خودکار، سفارش  یی روش کار استثنا  تیریمد  یبرا

 . ندنکیاست، آغاز م  ازیموردن ریتعم یبرا

 یبانیپشت  تالیجید  یاستراتژ  زیآمت یموفق  یاز اجرا   نانیاطم   یبرا  تالیجیاز دستور کار د  دیکار با   یرو ین  یاستراتژ الزم به ذکر است که  

امر   نیافراد مناسب در مکان مناسب در زمان مناسب هستند تمرکز دارد. ا  نکهیاز ا  نانی کار بر حصول اطم  یروین  یکند. استراتژ

 و محل کار متصل.  افتهی شیکارافزا یرویشده، ن یبازطراحاست: کار  ریمستلزم تمرکز بر سه بعد ز

 های پیشنهادی برای ایرانسیاست 

 15  انیبالقوه در م  ریتن ذخا  ون یلیب  57کشف شده و    ریتن ذخا  ونیلیب  ۳7(،  یرنفتی)غ   ینوع ماده معدن  68با دارابودن حدود    رانیا

  داتیاست که تول  یدر حال  نیا  56. دی آیحساب مبه  یمعدن   یهاییدارا  ثیاز ح  یغن  یاز کشورها  یکی گرفته و    یجهان جا  یقدرت معدن

اند، از جمله عدم امر مؤثر بوده  ن یدر ا  یاریعوامل بس.  دهدیم  لی کشور را تشک  نیا  یناخالص داخل  دتولی  از  درصد  0٫6تنها    ی معدن

 مشکالت اکتشاف و کنترل دولت.  ،ی مناسب، موانع قانون  یهارساخت یوجود ز

در    ی پژوهش  یهاتیبودجه مشخص به فعال  ف یرد  صیتخص  د یاقدام دولت با  ن یترآن در کشور مهم  ازیو درک ن  ینظر به رشد فناور

در    د یپانزده درصد از حقوق معادن با  ،یاسالم  یطور که در متن قانون معادن مصوب مجلس شوراو معادن باشد همان  عیبخش صنا

مرتبط   عیصنا  یاز بخش خصوص  تیو حما  R&Dصرف    دیاز درآمد معادن با  یشود بخش  فمعدوم صر  یمحله بوم  یآبادان  یراستا

بودجه   نیو تأم  یفروشاست که نگاه دولت به معدن عمدتاً خام  ت یجهت حائز اهم   نیدر معدن به ا  یاز بخش خصوص  تیبشود. حما

ها به جهت  بنگاه  یاقتصاد  اتیاساس نظر  بر  ردیها صورت گاز آن  تیو حما  لیبه معدن تسه  یخصوص  یاست اما اگر ورود نهادها

خواهد    یمعدن نقش مهم  ندهیدر آ  گاه،یو کشور عالوه بر ارتقا جا  بخشندیبه معدن را سرعت م  یورود فناور  نه،یشیکسب سود ب

 داشت.

آنکه    یجابه  رانیدر ا  ینوآور  یها استی. سبخشدیصنعت را قدرت م  ییو اجرا  یارتباط صنعت و دانشگاه ابعاد علم   گرید  یسو  از

اقتصاد و دانش    بیبر ترک  ع،یتوسعه با رشد سردرحال  یکشورها  ریو سا  نیعنوان نمونه چبه.  بنگاه محور باشند، دانشگاه محورند

  یارتقا  یهابرنامه  نیو همچن  یخارج  یهافناورانه با شرکت  یهایهمکار   تیوضع  یو ارتقا  یشیزا  یها کتاند. توسعه شرتمرکز داشته 

 نیهمچن  .ها توجه شده استآن به دانشگاه  یسازیو درون   قیمنظور تعمبوده است و اتفاقاً به  نیآغاز  ی هاگام  یو توسعه شرکت  قیتحق

توسعه داد.   یصرف علم و فناور  یهااست یس  قیاز طر توانیرا نم  یکه نوآور  دهدینشان م نیچ ینوآور یهااستیشدن در س قیدق
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بزرگ    ی هابنگاه  ژهیوبه  گرانیباز   ریاز سا  یعرصه علم و فناور  گرانیباز  ینسب  یی شده، جداور تجربهگذشته در کش  یهاآنچه در سال

و   تیتقو  یو اقتصاد  یصنعت  ی هااست یس   قیاز طر  ینوآور  دهدینشان م  یجهان   یهاتجربه   کهیبوده است درحال  یدیو تول  یصنعت

 .شودیم لیتسه

اینکه رشد معدن علت و معلول رشد صنایع است توجه ویژه دولت و نهادهای حاکمیتی باید به این سمت معطوف و در کنار    بهباتوجه

فروشی  وری و خامتوجهی به بهرهتوسعه و آبادانی کشور از درآمدهای حاصله به توسعه معدن نیز پرداخته شود. اگر کشور در دام بی

  وری نیست.این نفرین را پایانی جز ورود فناوری و افزایش بهره نفرین منابع شده است. ی دچار نوع بهمعادن گرفتار شود 
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