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لطفـا مطالبـي را دربـاره تاريخچـه و 
ماهيـت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات 

(فاوا) در صنعت نفت بيان فرماييد.
فاواي نفت با ســابقه حضور بيش از پنج 
دهــه در صنعت نفت بــا نام هايي چون مركز 
پــردازش اطالعــات، خدمــات كامپيوتــر و 
اطالعات مديريت و نهايتــاً مديريت فناوري 
اطالعــات و ارتباطات حضوري فعال داشــته 
اســت. نكتــه قابــل تأمــل اين اســت كه در 
ســال هاي اخير از يك واحــد صرفاً عملياتي 
و فنــي به يك واحد مديريتي، عملياتي و فني 
و سرويس گرا تبديل شــده است. در اين باره 
مي توان اذعان نمود كه فاوا به محور توســعه 
امور كسب و كار در صنعت نفت تبديل شده 
و براي تحول به صنعت نفتي يادگير و صاحب 
انديشــه و خرد در كنار ساير مديريت ها و در 
تــار و پــود اين صنعــت عظيم تنيده شــده و 
به صورت روز افزون در زنجيره ارزش صنعت 
نفت نقش هاي كليدي برعهده مي گيرد. رفته 
رفتــه فــاوا جايگاه خــود را براي اثربخشــي 

مضاف بركارايي باز مي يابد.
نقش فاواي نفت نقشــي دوگانه اســت، 
فاوا نه تنها در سطح شــركت ملي نفت ايران 

مصاحبه با مهندس تواليي، مدير فناوري اطالعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايرانمصاحبه با مهندس تواليي، مدير فناوري اطالعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران
تهيه و تنظيم: مجتبى صابرى

فاوا، محور توسعه و نقش آن در ايجاد فرصت 
و افزايش بهره ورى

فاوا، محور توسعه و نقش آن در ايجاد فرصت 
و افزايش بهره ورى

و صنايع باالدســتي اقــدام به ارائــه خدمات 
مي نمايد كه در بيشتر موارد در زنجيره ارزش 
صنعت نفت نيز نقشــي كليــدي در خصوص 
سامانه هاي يكنواخت و يكپارچه برعهده دارد 
و بــا تغيير ماهيت از يك واحد صرفاً عملياتي  
به يك واحد مديريتي و ســرويس گرا، ايجاد 
ســاختاري مناسب و چابك براي برنامه ريزي 
و كنترل در سطح معاونت، فعاليت هاي كالن 
فاوا را در راســتاي اهداف اصلي صنعت نفت 
همســو نموده اســت. فاواي نفت در راستاي 
تحــول به كســب وكاري چابــك در حوزه 
ســتاد و صف در زنجيره ارزش در خصوص 
پروژه هــا و كاربردها نقش كليــدي بر عهده 

دارد.
در حـال حاضـر فنـاوري اطالعات و 
ارتباطـات در كدام بخش هاي باالدسـتي 

صنعت نفت حضور دارد؟
در واقــع بــا كوتاه تر شــدن طــول عمر 
پارادايم ها و تحوالت جهان شمول سهمگين، 
چالش هاي نفتي هم بيشــتر و هم ريشــه اي تر 
شــده اند كه عمــده آن ها صيانــت از ذخاير، 
سرمايه گذاري و افزايش ضريب بازيافت منابع 
هيدروكربوري اســت كه به جرأت مي توان 

گفت فــاوا در ايــن زمينه حرفه اي بســياري 
بــراي گفتن دارد. در زنجيــره ارزش صنعت 
نفــت از صنايع باالدســتي تا پايين دســتي كه 
شروع آن ها نيز از بررسي هاي اوليه منطقه اي، 
ســطح االرضي،  عــوارض  زمين شناســي، 
و  پتروفيزيك  ژئوفيزيــك،  تحت االرضــي، 
غيره مي باشد؛ يكي از مهم ترين، دشوارترين 
و پرهزينه ترين مراحل شناسايي سازند مخازن 
و در واقع مدل ســازي آن ها است كه در اين 
باره حجم انبوه داده ها و اطالعات بايد از طرق 
و منظرهــاي متعدد مورد ارزيابــي، تحليل و 
پردازش قرار گيرند. البته توسط نرم افزارهاي 
ويــژه به خصوص بــراي مخازن شــكاف دار 
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فــالت ايران و يا در مثال ديگري درخصوص 
حفاري ديجيتال و هوشــمند نوين كه مته هاي 
مجهز به حس گرهاي ديجيتال، انبوه اطالعات 
را از اعماق چاه ها در دريا و خشكي جايي كه 
مهندســين حفار مستقر هستند، مي فرستند كه 
با مدل هــا و الگوهاي مرتبط مي توان آن ها را 
بــراي تصميمات كليدي در خصوص جهت، 
فشــار و حتي ادامه روند حفاري ياري كرد و 
آن داده هــا و اطالعات را بــراي موارد بعدي 
نيز به عنوان راهنماي امور حفاري مشابه حتي 
در ســال هاي بعد نيز به كار بســت. مثال هاي 
ديگــري در خصــوص فرازآوري هاي نوين 
ديجيتالي به منظور افزايــش بازيافت از منابع 
هيدوركربوري يا حفر چاه هاي چند شاخ هاي 
و ريشه مانند و ده ها مثال ديگر را مي توان بيان 
نمود كه بي شك بدون دستاوردهاي نوين فاوا 

به سادگي امكان پذير نمي باشند.
در حال حاضر فاوا نه تنها در امور ستادي 
نقــش كليدي ايفــا مي نمايد بلكــه با حضور 
در پارادايم هاي بنيادين از جمله ســامانه هاي 
باالدستي، سامانه Dispatching ، ميادين نفتي 
/ گازي هوشــمند در زنجيــره اصلي كســب 
و كار نيــز به صورت نظام منــد قصد افزايش 
بهره وري و كاهش هزينه ها و همچنين نظارت 

و كنترل بر خط (Online) عمليات را دارد.
فـاوا در كـدام قسـمت هاي كسـب و 
كار باالدسـتي صنعت نفـت نقش كليدي 

برعهده دارد؟
در واقــع فاوا در كليه امور ســتاد و صف 
در باالدستي صنعت نفت با ترجمان مديريت 
فرآيندهاي الكترونيكي كســب و كار، نقش 
كليدي براي بهبود و افزايش اثربخشــي امور 
كســب و كار باالدســتي بر عهده گرفته و نه 
تنها در امور پشــتيباني نظير امــور مالي، منابع 
انساني، امور تداركات كاال و خدمات بلكه با 
بيش از 450 سامانه فني و مهندسي در زنجيره 

ارزش باالدستي نقشي فعال و كليدي برعهده 
دارد كــه بدون ايــن ســامانه ها و فرآيندهاي 
الكترونيكــي ديگر نمي توان امور كســب و 
كار را پيش برد. يكي از مهم ترين اموري كه 
در ســاير كسب و كارها به عنوان يك مزيت 
رقابتي تلقي مي شود، هوشمندي كسب و كار 
است كه در سال هاي اخير به اين موضوع زياد 
پرداخته شده كه در باالدستي صنعت نفت اين 
عبــارت جايگاهي ويژه به نــام "ميادين نفتي 
هوشــمند" را به خود اختصاص داده اســت. 
در حــال حاضر مديريت فاواي نفت اقدامات 
زيربنايــي را در ايــن خصوص انجــام داده و 
همراه ساير بازيگران اصلي اين مقوله از جمله 
مديريت ها و شــركت هاي تابعه شركت ملي 
نفت ايران و واحدهاي دانشگاهي و پژوهشي 
همســو با اهداف عاليه اين صنعت نقش خود 

را ايفا مي كند.
مأموريت اصلي و چشم انداز مديريت 
فناوري اطالعات و ارتباطات شركت ملي 

نفت ايران چيست؟
خوشبختانه در خصوص برنامه راهبردي، 
ايــن مديريت از ســال هاي دور اقدام به طرح 
و برنامه ريــزي گســترده اي كــرده و در حال 
حاضر نيز از طريــق بازنگري درصدد ارتقاي 
اين برنامه است كه مضاف بر اين تفكر مقوله 
معماري ســازماني فاواي باالدســتي را نيز در 
دســتور كار خود قرار داده اســت. مأموريت 
اصلــي و مــورد تأييد، چشــم انداز بــه همراه 

اهداف اصلي اين مديريت عبارتند از:
• ماموريت فاواي نفت:

 تحول به صنعت نفتي يادگير، پيشــرو و 
صاحب انديشه و خرد

• ارزش هاي فاواي نفت:
 خالقيت و آينده نگري سازماني

 پيشــرو در يادگيري مبتنــي بر دانش و 
خرد در صنعت نفت

 تعالــي و چابكــي با تلفيــق همه جانبه و 
يكپارچه كسب وكار نفت از طريق فاوا

 برتــري در كيفيــت، امنيــت و كاهش 
هزينه در امور با محوريت استاندارد

 مبين رفتاري مســؤالنه در برابر جامعه و 
محيط زيست در صنعت نفت
• چشم انداز فاواي نفت:

 فاوا محور دســت يابي بــه صنعت نفتي 
متكــي بر دانش و خرد برتــر در خلق ارزش، 
پيشتاز در سطح شركت هاي بين المللي در دو 

دهه آينده
• اهداف فاواي نفت:

 دســت يابي به صنعــت نفتــي مبتني بر 
انديشه و خرد با محوريت فاوا

 ايجاد بسترهاي مناســب و مطلوب فاوا 
براي توسعه صنعت نفت

 ارتقــاي كارايــي و اثر بخشــي اركان 
مديريتــي و اجرايي از طريــق فاوا در صنعت 

نفت
 ارتقاي دانش با محوريت سرمايه فكري 

به منظور افزايش كارآيي و اثربخشي
 اســتقرار فراگير و يكپارچه كاربردهاي 

فاوا در صنعت نفت
 برنامه ريزي و هوشمندسازي فرآيندهاي 

كسب وكار الكترونيك صنعت نفت
 يكپارچگي با ســاير واحدها در صيانت 

از مخازن نفت و گاز با محوريت فاوا
 دســتيابي بــه بازارهاي خدمــات فني و 

مهندسي فاواي داخلي و خارجي
چـه برنامه هايـي براي توسـعه فاوا در 

بطن كسب و كار در دست اقدام است؟
اين مديريت برنامه هاي خود را بر اساس 
برنامه راهبردي مدون و برنامه پنجم توسعه با 
توجه به اولويت هاي كســب و كار باالدستي 
صنعت نفت در دســت اجرا دارد كه با توجه 
به نهادينه شدن سامانه هاي كاربردي در سطح 
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صنعت نفت، بيشــتر اين برنامه هــا با رويكرد 
مديريت فرآيندهاي كســب و كار و حركت 
به سمت كســب و كار الكترونيك، خدمات 
الكترونيك و دولت الكترونيك از مهم ترين 
برنامه هاي همسو با اهداف عاليه  صنعت نفت 
مي باشــد و اميد اســت با مســاعدت مديران 
ارشــد صنعت نفت و همراهي بدنه سازمان به 
اين اهداف ارزشــمند دسترسي عاجل يافت. 
خوشــبختانه با توجه به روند رو به رشــد فاوا 
و كاربردهــاي آن در امــور كســب و كار 
برنامه هاي متعددي در خصوص توســعه فاوا 
در بطن كسب و كار باالدستي صنعت نفت از 
Dis- قبيل ســامانه اطالعات باالدستي، سامانه

patching ، ميادين نفتي هوشــمند، طراحي، 

ماژول هــاي  ســاير  پياده ســازي  و  ســاخت 
ERP، بسط و توســعه، تجارت الكترونيك، 

خدمات الكترونيــك و دولت الكترونيك و 
غيره به صورت نظام مند و فراگير آغاز شــده 
اســت. اين برنامه هــا با همــكاري و تعامل با 
ســاير بخش ها و مديريت ها در دست بررسي 
و اقــدام اســت كه بــه منظــور جلوگيري از 
تكــراري بودن و هم پوشــاني آن ها با اهداف 
كالن كسب وكار باالدســتي صنعت نفت به 
اســتحضار معاون محترم وزير و مديرعامل و 
هيأت مديره محترم شــركت ملي نفت ايران 

رسيده و موافقت هاي اوليه اخذ شده است.
و  كليـدي  امـور  از  برخـي  لطفـًا 

پروژه هاي فاواي نفت را معرفي فرماييد
ليســت امور محوله و پروژه هــاي فاواي 
نفت كه در خصوص پيشــبرد اهــداف عاليه 
نظام و صنعت نفت در دســت اقدام مي باشد 
بيش از صدها مورد اســت كه برخي از آن ها 

به قرار زير است:
ديجيتــال  / گازي  نفتــي  • ميدان هــاي 
 (Smart Oil & Gas Digital هوشــمند 

Fields)

• سامانه Dispatching شركت ملي نفت 
ايران 

• فــاز دوم ســامانه اطالعات باالدســتي 
صنعت نفت 

• طراحــي و ســاخت ســاير ماژول هاي 
 ERP

• بسط و توسعه ســرويس هاي تجارت، 
خدمات  و دولت الكترونيك

• عملياتي نمودن استانداردهاي رايج فاوا 
COBIT & ITIL در تمامي سطوح

• بســط و توسعه ســرويس ها به صورت 
ASP (Application Service Provider) از 

طريق اينترانت و اينترنت 
• به كارگيري تجارب فاواي شركت هاي 
برتر بين المللي نفتي بــراي افزايش بهره وري 
در صنعت نفت بــا اولويت صيانت از مخازن 

نفت و گاز 
• گسترش فناوري اطالعات در اليه هاي 

مختلف زنجيره ارزش صنعت نفت 
و  شــاخص ها  تببيــن  و  تدويــن   •
اســتانداردهاي به كارگيري فاوا براي ارتقا و 

بهره وري صنعت نفت 
• كمك به اصــالح فرآيندهاي صنعت 
نفت بــا لحــاظ نمــودن فنــاوري اطالعات 
و پيمايــش مســير تبديــل داده به ســرمايه و 

مديريت دانايي و خرد
• كمك به توســعه فناوري اطالعات و 
ارتباطات ملي و تقويت زيرســاختي از طريق 

حمايت از توليدات داخلي فاوا
قابليت هــاي  بــه  ســامانه ها  تجهيــز   •

هوشمندي كسب و كار
(Business Intelligence) 

• تحقيــق وتوســعه (R&D) در زمينــه 
تكنولوژي هــاي جديد فــاوا و فراهم نمودن 

بستر آموزشي فناوري هاي جديد 
• سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت 

نفــت و پــروژه يكپارچه ســازي طبقه بنــدي 
كاالي صنعت نفت و انطباق آن با ايران كد

• اجراي ســامانه جامع مالــي با رويكرد 
 ERP

• ســامانه جمع آوري داده ها و اطالعات 
مقداري صنعت نفت و ســامانه جمع آوري و 
ساماندهي اطالعات ادارة نظارت بر صادرات 

و مبادالت مواد نفتي
•  به كارگيــري گواهــي الكترونيكي و 
عملياتي كردن اســتانداردهاي رايــج فاوا در 
ICT Security Mas-و  ISMS  تمامي سطوح

ter Plan 

• بازنگــري برنامه راهبردي فاوا و پروژه 
معماري سازماني فاواي نفت
(Enterprise Architecture)

• ســامانه هاي اطالعــات مديريت پروژه 
 ،(CRM) مديريت ارتباط با مشتري ،(PMIS)

كارت امتيازي متوازن (BSC) از ســامانه هاي 
ســاختمان  هوشــمند  مديريــت  مديريتــي، 

(BMS)، آموزش الكترونيكي

دانــش  مديريــت  و    (e-Learning)

(Knowledge Management)

ســرويس هاي  پياده ســازي  و  • طراحي 
مخابــرات داده نظيــر ويدئــو كنفرانــس و  

VOIP و ...

 (User طراحي و تبديل واسطه كاربري •
(Interface ســامانه هاي كاربــردي قديمــي 

(Legacy Systems) بــه  GUIهــاي تحــت 

 Web

در حـال حاضـر بـراي تحقـق امـور 
محولـه به اين مديريت چـه اقداماتي در 

دست اجرا مي باشد؟
در سال هاي اخير وظايف و مأموريت هاي 
كسب و كار نفت براي فاوا چندين برابر شده 
در حالي كــه لزوماً براي انجــام اين وظايف 
و مأموريت هــا، افــراد جديدي بــه مجموعه 
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مديريــت فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات 
شركت ملي نفت ايران اضافه نشده است. اين 
در حالي اســت كه بعضاً افراد با تجربه نيز به 
افتخار بازنشستگي نائل شده اند. در اين حالت 
براي انجام وظايف مأموريت هاي روز افزون 
راه كارهاي محدودي است كه اين راه كارها 

عبارتند از :
• افزايش سطح كيفي و دانش همكاران 
از طريــق آمــوزش، ايجــاد انگيــزه و چند-

تخصصي شدن 
• برون سپاري برخي از كارهاي عملياتي 

حوزه فاوا 
• اصالح فرآيندها و ساختار فاوا در بطن 

كسب و كار 
• به كارگيــري فناوري هــاي نوين حوزه 

فاوا
در حــال حاضــر مديريت فاوا بــا تلفيق 
ايــن راه كارهــا اقــدام به پوشــش وظايف و 
مأموريت هاي روزافزون نموده و اميد اســت 
با تجارب ارزنده حاصلــه، به اهداف مد نظر 

كسب و كار نائل گردد.
بـه نظـر شـما چگونـه مي تـوان از 
طريـق فاوا، سـازماني چابك و رقابتي 
در سطح بين المللي در حوزه باالدستي 

صنعت نفت را شكل داد؟
فنــاوري اطالعات و ارتباطــات (فاوا) و 
نقــش آن به ويــژه در مقيــاس كالن يكي از 
مهم ترين بازيگران افزايش بهره وري و ابزاري 
اســتراتژيك در نيل بــه ســازماني چابك و 
رقابتي اســت. طرح موضوع سازماني چابك 
و رقابتــي در كســب و كارهــاي كوچك و 
متوسط يك چالش بزرگ است و در شركت 
ملي نفت ايران - به عنوان بزرگ ترين صنعت 
كشــور كه صنعتي منحصر به فرد است- اين 
موضوع چالشــي به مراتب بزرگ تر مي باشد. 
خوشــبختانه اين مهم از طريق فاوا با سهولت 

قابل دسترسي است كه نمونه بارز آن ميادين 
نفتي/ گازي هوشــمند است كه قابل حصول 
مي باشد. در واقع سازمان چابك و رقابتي در 
حوزه شركت هاي نفتي همين ميادين هوشمند 
اســت كه با هزينه كمتر و با بهره وري بيشــتر 
ايــن امــكان را فراهم مي آورد كــه از طريق 
به كارگيري بســترها و زيرســاخت هاي الزم 
فــاوا، ايــن امكانات بالقــوه را بالفعــل نمود. 
در حوزه ســتادي نيز با يكپارچه ســازي امور 
فرآينــدي در قالــب ERP  ضمــن كاهــش 
هزينه ها و افزايش بهره وري، نظارت و كنترل 
متمركز را ايجــاد كرد. برنامه ريزي هاي الزم 
در اين خصوص صــورت گرفته و بعضي از 

اين برنامه ها در مراحل اجرايي قرار دارند.
بـا توجـه با تعـدد شـركت ها و مراكز 
تابعه شركت ملي نفت ايران، آيا برنامه اي 
براي همسـو كردن امور فاوا در باالدستي 

صنعت نفت در دست اقدام مي باشد؟
شــركت ها و صنايــع داراي واحدهــاي 
تدويــن مقــررات اداري و مالي هســتند ولي 
تاكنون واحــدي براي تدوين مقــررات فاوا 
ديده نشده است. با توجه به تغييرات گسترده 
حوزه فــاوا و تحوالت فراگير كســب و كار 
در اين حوزه، شــاهد سردرگمي و هزينه هاي 
متعــدد در اين حــوزه نوظهور هســتيم. طي 
فرآيند اســتخدام رسمي كارمندان در صنعت 
نفــت از زمــان اعالم نيــاز يك شــركت يا 
مديريت بيش از يك سال طول مي كشد، ولي 
براي تهيه و بهره مندي از نرم افزارها و سامانه ها 
انتظار مجموعه آن اســت كه به سرعت بدون 
در نظرگرفتــن مــواردي همچــون هزينــه، 
يكپارچگي، انطباق با اســتانداردها، بررســي 
زيرساخت مورد نياز و غيره ظرف چند روز يا 
حتي چند ساعت اين كار انجام شود. در حالي 
كه شــريان امور كاري و فرآيندهاي صنعت 
نفت در نبض اين نرم افزارها و سامانه ها مي تپد 

و نياز به بررسي هاي كارشناسي متعدد در اين 
خصوص مطابق استانداردها و چارچوب هاي 
مدنظر با رعايت مسائل امنيتي وجود دارد. در 
اين بررســي ها بايد كليه ايــن جوانب در نظر 
گرفته شــود كه خوشــبختانه با درايت معاون 
محتــرم وزير و مديرعامل شــركت ملي نفت 
ايران اخيراً واحدهاي ســتادي و شركت هاي 
تابعه ملزم به رعايــت و اخذ مجوز براي امور 
و پروژه هــاي كالن فاوا شــده اند تا از دوباره 
كاري، انجــام كارهاي مــوازي و هزينه هاي 
متعدد كاســته شــود. بــراي مثال بــراي نظام 
مشــاركت حداقــل پنج نوع ســامانه مختلف 
در صنعــت نفــت تهيه شــده كــه هزينه هاي 
هنگفتي صرف خريد نرم افزار و سخت افزار، 
منابع انســاني متخصص، نصــب و راه اندازي 
و نگهداري آن ها شــده اســت كه متأســفانه 
يكپارچگي الزم را نيــز ندارند. در حالي كه 
مي تــوان با خريــد يا توليد يك ســامانه قابل 
قبول كه اســتانداردهاي صنعــت نفت را نيز 
پوشــش دهد با هزينه بســيار كمتر براي كل 
صنعت، يك ســامانه نظام پيشنهادات مناسب 
تهيــه كــرد. در اين روش كليه شــركت هاي 
صنعت نفت تنها با پرداخت يك حق كاربري 
ناچيز در برابر قيمت كل، از ســامانه بهره مند 
مي شوند. از اين طرق مي توان به يكپارچگي، 
كاهش هزينه هاي راه انــدازي و نگهداري و 
غيره دست يافت. اميد است با حمايت مديران 
ارشــد و آينده نگــر و همراهي كارشناســان 
فهيم اين صنعــت به دســت آوردهاي كالن 
و  اســتانداردها  رعايــت  در  بهــره وري  و 
چارچوب هاي مد نظر حوزه فاوا در باالدستي 

صنعت نفت دست يافت.
مهم ترين چالش هاي درون سـازماني 
و برون سـازماني حوزه فاوا در باالدسـتي 

صنعت نفت كدامند؟
همان طــور كه در مورد قبل اشــاره شــد 
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يكــي از چالش هــا عــدم همگرايــي كامل 
واحدهــاي متعــدد در شــركت هاي تابعه و 
مديريت ها با مديريت فاواي نفت است كه با 
عنايت ويــژه معاون محترم وزير و مديرعامل 
شــركت ملي نفت ايــران و مســاعدت امور 
ســازماني در حال بهبود امور اســت. چالش 
ديگر عدم اشــراف كامل بعضــي از واحدها 
به مباني فاوا و كاربردهاي آن اســت كه اميد 
اســت از طريق آموزش هاي اخصاصي بتوان 
ايــن نقيصه را رفع نمود تــا در آينده نزديك 
با درايــت و دانش كافي بــه وظايف محوله 
پرداختــه و از مزاياي ايــن فناوري فراگير در 
تصميمات كالن و اجرايي  بهره مند شــويم. 
از جمله چالش هاي برون ســازماني، مي توان 
به وجود شــوراهاي مختلف و همچنين عدم 
وجود متولي واحد و همه جانبه  نگر در ســطح 
ملي در حوزه فاوا اشــاره كرد. گرچه با تغيير 
نام وزارت مخابرات بــه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات چشمه هاي اميد براي بهبود 
امــور كالن فاوا در ســطح ملــي رقم خورد، 
ولي بــا توجه به گرايش ايــن وزارت خانه به 
صورت ســنتي به امور مخابرات تاكنون امور 
فاوا به درستي مورد كنكاش ملي قرار نگرفته 
اســت. اميد اســت با شــكل گيري ســازمان 
فنــاوري اطالعــات ايران در قالــب معاونت 
ايــن وزارت خانه، امور فنــاوري اطالعات و 
ارتباطــات نوين در حــد و اندازه هاي واقعي 
مــورد توجه و عنايت قرار گيــرد و از طريق 
كارگروه ويژه هيــأت محترم دولت در امور 
فــاوا از توانمندي هاي اين فنــاوري نوين در 

سطح ملي و بين المللي بهره برد. 
فاوا در نيل به سازماني فرآيند محور، 
بهـره ور، پيشـرو و يكپارچـه، چـه نقشـي 

برعهده دارد؟
آنچه در ســازمان ها از جملــه در صنعت 
نفــت ايجــاد مزيــت و توانمنــدي مي كند، 

بهــره وري با مفهــوم به كارگيــري و تركيب 
مؤثر منابع موجود در صنعت نفت با محوريت 

دانش و فناوري هاي نوين مي باشد.
بهبــود اثربخش بهــره وري در راســتاي 
ســازمان فرآيندمحور همانند ساير مؤلفه ها و 
فرآيندهــاي نرم افزاري ســازماني از الزامات 
اساسي سازماني مي باشد. در ذات بهره وري، 
بهبود نهفتـــه اســت. بهترين و مناســب ترين 
بهبود، بهبود فرآيندهاي زنجيره ارزش كسب 
و كار اســت. در واقع مقبوليت و مشروعيت 
بهــره وري در بهبــود و اصــالح فرآيندها با 
رويكرد نوين مبتني بر فاوا (بهبود فرآيندهاي 
كســب و كار-  BPI) اســت. ايــن رويه در 
واقع بيشــترين بهره وري را در سازمان ايجاد 
مي كنــد كه با هيچ يك از روش هاي موجود 
قابل مقايسه نيست. اســتقرار سامانه مديريت 
فرآيندهاي كسب و كار عامل اصلي بهره وري 
در پارادايم هــاي نوين كســب و كار بوده و 
شــركت هاي برتر جهــان به صــورت واقعي 
و از باالتريــن منظر بــه آن مي پردازند. الزم 
اســت بهره وري از طريق بهبــود فرآيندهاي 
اصلي كســب و كار به صــورت يك فرآيند 
دائمي ارتقا يابد و مســير بهره وري مشــخص 
و بسترســازي هاي الزم مبتني بر فناوري هاي 
نوين اطالعــات و ارتباطات صــورت گيرد. 
حركــت بهره وري الزمه رشــد و پيشــرفت 
ســازمان بوده و به نهادينه شــدن امر بهبود در 
نظام هاي مختلف سازماني منجر خواهد شد. 
آمار شركت هاي برتر جهان طي بررسي هاي 
مؤسسه هاي بين الملي مانند گارتنر نيز گوياي 
اين واقعيت است كه وجه تمايز شركت ها در 
عصر حاضر، نه سرمايه مالي يا سرمايه انساني 
بلكه ســازمان چابك با رويه هاي نوين مبتني 
بر فناوري اطالعات و ارتباطات است كه در 
واكنش به تغييرات ســريع و سهمگين كسب 
و كار به ســرعت امكان تغيير جهت به منظور 

جهش اقتصادي را دارا مي باشند.
فاوا باعث شــده كه در انجام امور، هزينه 
كمتري پرداخته شود و با ايجاد ارزش افزوده 
و كاهش زمــان در نيروي كار و ســرمايه به 
همراه ســرعت بخشيدن در اســتفاده از منابع 
توليــد و كاهش هزينه هاي توليد به بهره وري 
و كارايي اقتصادي در توليد و خدمات منجر 
شــود. اســتقرار فاوا در بطن كســب و كار و 
زنجيــره ارزش صنعت نفت بــه عنوان محور 
توســعه براي نيل به ســازماني يادگير، پيشرو 
و صاحــب انديشــه و خرد اســت كه گرچه 
در برابر ســاير پارادايم ها هزينــه كمتري در 
بردارد ولي اثربخشــي آن چندين برابر است. 
با وجود محك هايــي همچون  خوشــبختانه 
ســامانه هاي  و  ســوخت  هوشــمند  كارت 
يكنواخت و جامع شــركت ملــي نفت ايران 
ديگر شــكي باقي نمي ماند كه براي رســيدن 
بهره وري در راستاي ســازمان فرآيند محور، 
ابــزاري اســتراتژيك و كارآمــد همچــون 
فناوري اطالعات و ارتباطات نقشــي عظيم بر 

عهده دارد.
نقـش فـاوا در حصـول برنامـه پنجم 
توسـعه در صنعت نفت را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
يكــي از محورهاي برنامه پنجم توســعه، 
بازنگــري نظام هاي كاري و ســوق آن ها به 
امور الكترونيكي است. در واقع براي حصول 
بــه اهداف برنامــه پنجم توســعه به خصوص 
حصول اين برنامه در سطح باالدستي صنعت 
نفت، فاوا يكي از محورهاي اصلي است كه 
در كنار كسب و كار باالدستي بايد اقدامات 
كليــدي هرچه ســريع تر صورت گيــرد و با 
جديت اين برنامه تفسير شده و اقدامات الزم 
به ويــژه در زمينه زيرســاخت هاي مورد نياز 
اطالعاتــي و ارتباطي به عنــوان مقدمات اين 

برنامه فراهم گردد.


