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جایگاه و نقش چشمانداز در توسعه و تعالی صنعت نفت
چشماندازدرمبانينظريعلممديريتاستراتژيك،
تصويري مطلوب ،ايدهآل و در عين حال دستيافتني
از آينده است .چشمانداز پوياست و موجب انسجام،
انگيزش و توسعهی پایدار سازمانهاي دولتي ،بنگاهها
يا کش��ورهايي اس��ت كه برنامهی هدفمن��دی براي
پيشرفت مردم خود دارند .مطالعات متعدد در اين زمينه
حاكي از آن است كه تدوين يك چشمانداز مناسب،
مهمتري��ن گام براي موفقيت س��ازمانهاي دولتي و
ش��ركتهاي ممتاز بينالمللي فعال در صنعت نفت،
گاز و پتروشيمي در سطح جهان است.
در عص��ر حاضر ،ب��ا توجه به ش��دت و درجهی
پيچيدگ��ي فعاليته��اي اقتصادي كه هم س��رعت
تغييرات آن بسيار زياد اس��ت و هم تعداد متغيرهاي
دروني و بروني مؤثر بر آ ن رو به افزايش میباشد ،نياز
به بازتعريف مجدد چش��مانداز و اهداف و همچنین
تبيين دقيق و مدبرانهی راهبردها ،بيش از پيش احساس
ميشود.
در اي��ن ميان ،مدیران ارش��د ،سیاس��تگذاران و
تصميمسازان فعال در بخش نفت بايد وظيفهی خود
بدانند كه در عين تمركز بر سودآوري ،در مواجهه با
محدوديتهای مختلف مالی ،فنآوری و  ،...بر رقبا
چيره شده و منافع ذينفعان استراتژيك خود را تأمين
نمايند.
در رويكرد تفکر استراتژيك ،مديران ارشد نهتنها
وظيفهی مديريت علمي مجموعهی خود را برعهده
دارند بلكه بايد بهعنوان يك تصميمساز ايفاي نقش
نمايند .از این دیدگاه است که میتوان گفت داشتن
چشمانداز براي انجام مأموریتهای محوله و تعالی و
توسعهی سازمان ،براي مديران تصميمساز از اهميت و
اولويت ویژهای برخوردار است.
در صنايع و كس��ب و كارهاي معمولي ابتدا منابع
مال��ي و نيروي انس��اني مورد توجه ق��رار ميگيرد و
پس از آن غايت اه��داف (يعني آنكه با اين منابع به
كجا ميتوان رسيد) مشخص ميشود .در گذشته نيز
در اغلب س��ازمانها و بهويژه صنعت نفت در هنگام
برنامهری��زی ،ابتدا منابع و امكانات صنعت بررس��ي
ميش��د و بع��د از آن ،ب��ا توجه به مناب��ع و امکانات
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موج��ود ،اهداف تعيين ميگردید .اما در برنامهريزي
راهبردي ،ابتدا ب��ا توجه بهتمامي عوامل و متغيرهاي
تأثيرگذار در بلند مدت ،چشمانداز مشخص ميشود
و سپس ،منابع مورد نياز براي دستيابي موفقيتآميز
به اهداف ،بررسي شده و در جهت تأمين خواستههاي
سازمان تجهیز ميگردد .بنابراين يك تفاوت كليدي
بين برنامهريزي چش��مانداز با ساير برنامهريزيها در
اين است كه در برنامهريزيهاي مرتبط با چشمانداز
هميش��ه در آغاز هدفی اي��دهآل و مطلوب با قابليت
دستيابي تعريف ميشود و سپس صنعت يا کسب و
کار براي حركت بهسمت آن مهيا ميگردد.
در صنعت نفت ايران پيش از بسياري از سازمانها
و نهادهاي دولتي و خصوصي ،برنامهریزی بر پایهی
چش��مانداز ،از اواي��ل ده��هی  80و با عنوان "س��ند
چشمانداز صنعت نفت در افق  "1404مورد توجه قرار
گرفت .تاكنون نيز ویرایشهای مختلفی از این سند
ارائه شده كه آخرين آن به سالهاي آغازين برنامهی
پنجم توس��عهی كش��ور برميگردد .با اي��ن وجود،
تحوالت گسترده در محیط داخلی و خارجی صنعت
نفت کشور از قبیل تحوالت اخير ژئوپلتیکی منطقهی
خاورمیان��ه ،فعاليت كش��ورهاي رقيب همس��ايه در
بخشهاي باالدستي و پاييندستي ،ظهور قدرتهای
اقتص��ادی جدی��د و پیامده��ای ناش��ی از آن ،وقوع
تحوالت فنآورانه در صنع��ت نفت از قبیل انقالب
ش��یلهای گازی و نفتی ،افزايش سهم نفتخامهاي
فوقس��نگين از كل تولي��د نفتخ��ام ،توس��عهی
ظرفيتهاي پااليشي و مصرف فرآوردههاي نفتي در
مركز و شرق آسيا ،ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
استراتژيهاي صنعت نفت براي عبور از تحريم ،قرار
گرفتن در آستانهی برنامهی ششم توسعهی کشور و
صنعت نفت و  ...سبب شده تا لزوم بازنگری مطلوب
چشمانداز صنعت نفت بيش از پيش مورد توجه جدي
مديران ارشد و سياستگذاران حوزهی برنامهريزي
قرار گيرد.
بهط��ور مث��ال وزير محت��رم نف��ت در افتتاحيهی
نوزدهمين نمايشگاه بينالمللي نفت ،گاز ،پااليش و
پتروشيمي كه در ارديبهش��تماه سال جاری برگزار

گرديد با اشاره به ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي
توس��ط رهبر انقالب ،اين سياس��تها را ادامهی سند
چش��مانداز و سياس��تهاي اصل  44قانون اساس��ي
خوانده و اظهار داشتند كه اجراي سياستهای مذکور
ميتوان��د همهی آرزوهاي م��ا را در حوزهی اقتصاد
و صنعت ارتقاء بخش��د .در همين مراسم ،مقام عالی
وزارت به تبيين برنامههاي وزارت نفت در حوزههاي
مختلف پرداختند كه ازجمله مهمترين آنها ميتوان به
موارد زير اشاره كرد:
ادامهی فعاليتهاي توس��عهاي در پارس جنوبي
ش��امل اتمام  17فاز باقيمانده ظرف سه تا  3سال و نيم
آينده و بهنتيجه رساندن  7فاز آن طي  2سال آينده
آغاز فعاليت گسترده جهت افزايش يك ميليون
بشكهاي ظرفيت توليد نفتخام در خشكي؛ صرفاً از
طريق توس��عهی ميادين مش��ترك و افزایش ظرفیت
تولید گاز غنی به میزان  200میلیون متر مکعب در روز
تا پایان سال 94
برنامهریزی جهت احداث  8پااليشگاه  60هزار
بشكهاي ميعانات گازي كه سبب قطع صادرات این
محصول ارزش��مند و دستیابی کش��ور به توانایی
فرآورش بيش از يك ميليون بش��كه ميعانات گازي
خواهد شد.
با توجه به این که متأسفانه طی فعالیت دولت دهم،
سند چشمانداز در عمل به دست فراموشی سپرده شده
بود ،بديهي است دستيابي به اهداف جديد تعريف
شده با درنظر گرفتن تحوالت و دگرگونيهايي كه
پيشتر به آن اش��اره گرديد بدون بازنگري صحيح،
خردمندانه و بهدور از ش��عارزدگي س��ند چشمانداز
امكانپذيرنخواهدبود.
برهمي��ن اس��اس ضروری اس��ت برنامهري��زان و
تصميمس��ازان ش��ركت ملي نفت ايران نيز همسو با
اهداف جديد تعريف شده در سند چشمانداز نسبت
به بازتعريف خطمش��يهاي اساس��ي در بخشهاي
اكتش��اف و توس��عه ،توليد و بهرهبرداري ،صادرات،
مديريت منابع انساني ،سياس��تهاي مالي ،تحقيق و
توسعه ،بهرهوري و فنآوري اطالعات اقدام نمايند.
سردبیر

