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صنعت نفت روزآمد و هدفمند
الزامات و مفروضات روز آمدي صنعت نفت ايران 

چـشمانـداز

از آنج��ا كه صنعت نف��ت ايران ب��دون تعامل با جه��ان و رقابت با 
ش��ركت هاي نفتي مشابه س��طح جهان قادر به ادامه حيات نيست 
تالش براي روز آمد كردن اين صنعت از مهمترين مواردي است كه 

در اين دوره مورد توجه قرار گرفته است.
طي اين مدت، س��خن اصلي در صنعت، اين بوده كه » تالش براي 
روز آمدي، تالش براي پايداري است« و آشكارا مي توان دريافت كه 
ا نزوا طلبي و عدم تعامل با جهان و فناوري آن، به افزايش روزافزون 
فاصله بين صنعت نفت ايران و ديگران خواهد انجاميد و حاصلي جز 
اتالف منابع ملي، بهره  وري پايين و رو به كاهش و افتادن به چرخه 

ناتواني نخواهد داشت.  
روز آمد س��اختن صنعت نف��ت، تمامي عرصه هاي اين صنعت را در بر 

مي گيرد و بايد چون روح واحد بر همه اجزاي كالبد آن جاري شود.
در اي��ن راه، اصالح نظام ها و روش هاي مورد عمل، اصالح س��اختار 
عمليات��ي و س��ازماندهي كار، نظام اجرايي مناس��ب ب��راي اجراي 
طرح هاي صنعت نفت، استفاده از فناوري پيشرفته و فراهم ساختن 
زمينه ج��ذب اين فناوري و ارتقاي فناوري ملي، توجه به س��رمايه 
گذاري به موقع و كافي براي ظرفيت سازي و توليد، ارتقاي مديريت 
ومنابع انس��اني، همه مواردي هس��تند كه بايد مورد توجه عميق و 

جدي قرار گيرند.
بنابراين چنانكه گفته شد :

 تعامل و برون گرايي و پرهيز از زندگي جزيره اي 
 هم��كاري با رقبا در عين رقابت )كه نمون��ه موفق آن را درروابط 

درون اوپك مي توان مثال زد(
 دسترسي به فناوري پيشرفته در عين تالش براي ارتقاي فناوري ملي

 ارتقاي مديريت و توسعه منابع انساني در تراز منطقه اي و سپس جهاني  
 تاكي��د برعملكرد واحدها درقال��ب بنگاههاي اقتص��ادي باتاكيد 

برحداكثر تمركززدايي 
 تنظي��م مج��دد رواب��ط مالي بين دولت و ش��ركت مل��ي نفت با 

معيارهاي قابل قبول 
 تغيير نظام اجرايي طرح ها در س��طح صنعت نفت با هدف روزآمد 

ساختن آن
از موارد مهم در بحث روز آمدي صنعت نفت به شمار مي روند.

براي تحقق »س�رآمدي و بالندگي س�ازماني در سطح كشور و 
منطقه« نيز:

- اس��تقبال از رقاب��ت درعرصه كار و تالش، خ��ود را قابل ارزيابي و 
مقايسه كردن با ديگران

- ايجاد اميد براي آينده و تالش براي پيش��رفت و توس��عه در خور 
شايستگي نام ايران

- همراه با ترس��يم روش��ن و قابل درك چشم انداز آينده صنعت به 
نحوي كه صنعت نفت در منطقه س��رآمد باش��د، باي��د مورد توجه 

قرارگيرد.

در مقوله »پويايي وتحرك سازماني« نيز:
- دميدن مستمر روح حركت و پويايي در مجموعه

- تالش مداوم و خستگي ناپذير براي نيل به اهداف سازمان
- نگاه همواره به آينده وقانع نشدن صرف به افتخارات گذشته مورد 

توجه مي باشد.
ش��ركت ملي نفت ايران داراي قابليت ه��ا و ظرفيت هاي منحصر به 
فردي است كه اكنون در پرتو اين امتيازات ويژه، قطار پيشرفت اين 
صنعت بزرگ در راس��تاي روزآمدي و هدفمندي به س��رعت مسير 
رش��د و بالندگي را با دركي عميق از تحوالت سياس��ي و اقتصادي 

بين المللي مي پيمايد. 
در تبيين قابليت ها و ظرفيت هاي پيش گفته و در اين مجال محدود 
به نقش نفت و امنيت ملي و پژوهش محوري در ش��ركت ملي نفت 
اي��ران به عنوان مصاديقي از الزام��ات و مفروضات روزآمدي صنعت 

نفت اشاره مي شود.

1- نفت و امنيت ملي ايران
در تاريخ سياس��ي معاصر ايران، نفت وامنيت ملي، همواره دو مقوله 
بهم پيوس��ته بوده كه در يك رابطه متقابل و س��اختاري نس��بت به 
يكديگر نقش��ي مؤث��ر ايفا كرده اند. نقش نفت در تحوالت سياس��ي 
و اقتصادي س��ده اخي��ر منطقه و ايران، واضح تر از آنس��ت كه نياز 
به ش��رحي مبسوط داشته باش��د، بطوريكه نفت بعنوان يك كاالي 
سياس��ي اقتصادي، از بزرگترين عوامل انگيزش��ي حضور دولت هاي 
بيگانه در منطقه خاورميانه بوده است. به عالوه، محوريت نقش نفت 
درتحوالت شصت ساله اقتصادي و سياسي ايران، مسئوالن كشور را 
وادار مي س��ازد كه به موضوع نفت و گاز، به عنوان يكي از مهمترين 

مولفه هاي مؤثر در  امنيت ملي نگاه كنند.
نف��ت و گاز به عنوان حامل ه��اي مهم انرژي، ضمن  اينكه از عوامل 
توليد به ش��مار مي روند، به عنوان سرمايه، نقدينگي، ثروت، فرصت 
و فراه��م آورنده زمينه هاي انتقال و ش��ناخت فناوري برتر نيز تلقي 
مي ش��وند. نفت و گاز، س��رمايه ، ث��روت و نقدينگي اس��ت، چرا كه 
سرمايه مورد نياز، اعتبارات و بودجه ضروري بخش هاي ديگر اقتصاد 
از جمله صنعت و كش��اورزي، با تكيه بر درآمدهاي ارزي اين بخش 
عظي��م اقتصادي تامين مي ش��ود و هر گونه چال��ش در اعتبار اين 
بخش، درحقيقت چالشي ژرف فراروي حركت هاي عمومي اقتصادي 
و تامين نيازهاي اساس��ي و حتي امنيتي سياس��ي كش��ور به شمار 
م��ي رود. نفت بايد به عن��وان يك فرصت ملي به س��رمايه اي مولد 
تبديل شود تا از اين رهگذر، هم به ارزش هاي افزوده بيشتري دست 

يابيم و هم به رشد اقتصادي و»توان ملي« باالتري نايل شويم.
ايران با قرار داش��تن بر بس��تري عظيم از منابع انرژي به ويژه نفت 
و گاز، و نيز با بهره مندي از جغرافياي سياس��ي و اقتصادي خود، از 

موقعيت ارزشمند و كم نظير در جهان برخوردار است.
در جهان��ي كه امنيت ملي كش��ورها ب��ا تأمين ان��رژي گره خورده 
اس��ت، حفظ و پاس��داري از اين موقعيت ويژه ب��راي ايران اهميتي 
اس��تراتژيك دارد. داشتن نقش اساس��ي در تامين انرژي جهان، كه 
ضامن درآمدهاي كافي براي توس��عه كشور باشد، امنيت ملي كشور 
را نيز تضمين خواهد كرد. بنابراين هدف اس��تراتژيك بخش نفت و 
گاز كش��ور مي تواند »كسب سهم بيش��تر در تامين تقاضاي جهاني 
ان��رژي« ط��ي دو دهه آينده باش��د. اين امر از يك س��و، به معناي 
حداكثر س��ازي برخ��ورداري از منافع بازار بين الملل��ي انرژي و از 
س��ويي ديگر، بيانگر افزايش وابستگي كشورهاي جهان به نفت )به 
ش��مول فرآورده هاي نفتي، گاز طبيع��ي و فرآورده هاي آن( و يافتن 



شمــاره 57 / خرداد ماه 88

5

جايگاهي اس��تراتژيك )راهبردي( براي ايران در انرژي جهان است. 
حداكثرسازي درآمدهاي نفتي مستلزم اتخاذ تدابيري هماهنگ در 
دو مقول��ه، يعن��ي افزايش حجم صادرات و ثبات ي��ا افزايش قيمت 

نفت مي باشد.
افزايش ميزان صادرات نفت به توان توليد و افزايش ضريب بازيافت 
از مخازن نفت بستگي داشته و قيمت نفت نيز در بازارهاي جهاني 
باتوجه به عوامل بنيادين بازار و مس�ايل سياس�ي تعيين مي شود. 
بنابراين براي افزايش درآمدهاي نفتي، سياس�ت ها و راه كارهايي 
بايد به اجرا گذاش�ته شود كه برآيند اين سياست ها، با هم ا فزايي 

بتواند حداكثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.
جهان آينده در دس�ت كساني است كه خود را باور داشته و از هر 
موقعيتي براي ايجاد فرصت هاي جديد استفاده كنند تا بتوانند اين 
زنجيره را به نسل هاي بعدي بسپارند. در اين ميان يك عامل مهم 

ديگر نيز وجود دارد و آن هم چيزي جز » فناوري برتر« نيست. 
عناصر اصلي جهت دس��ت يافتن به فناوري هاي برتر را مي توان در 
ا يجاد زمينه هاي مناس��ب داخلي براي جذب فناوري، فراهم كردن 
نقدينگي ضروري، تعامل س��ازمان يافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان 
فناوري و ايجاد روابطي معتبر، مبتني بر احترام متقابل با كشورهاي 

داراي فناوري دسته بندي كرد.
نفت در كش��ور ما، تمامي عناصر الزم را چ��ه در تامين منابع مالي 
الزم، چه تضمي��ن تعامل با صاحبان فناوري در بخش نفت و ايجاد 
زمينه ه��اي اين نوع تعام��ل در بخش هاي ديگ��ر اقتصادي و چه با 
وابسته كردن بسياري از كشورهاي صاحب فن به قراردادهاي نفتي و 
ايجاد روابط متقابل با آنها داراست. عوامل ذكر شده، باالترين فرصت 
ملي براي دستيابي به برتري فناوري محسوب مي شود. حتي اقتصاد 
بدون نفت هم، براي كشوري نفتخيز چون ايران، تنها با  بهره گيري 
موثر، آگاهان��ه و مدبرانه از اين فرصت و موهبت الهي يعني»نفت و 
گاز« و بهره گي��ري از ابعاد گوناگون آن، در س��ايه حمايت هاي ملي 
ميسر است. اين مهم جز در قالب يك نگرش كالن راهبردي نسبت 
به مس��ايل و تحوالت دو دهه آينده انرژي جهان و جايگاه ايران در 

اين تحوالت، ميسر نيست.
در سال هاي اخير، سياست برقراري پيوند راهبردي بين توليدكنندگان 
و مصرف كنن��دگان آس��يايي، به عنوان حركتي اقتص��ادي و نيز در 

جهت امنيت ملي كشور طراحي و پيگيري شد.
برق��راري ارتب��اط با ش��ركت هاي آس��يايي، با اولوي��ت و محوريت 
كش��ورهاي ژاپن، چين و هند ب��ه عنوان بزرگترين مجموعه مصرف 
كنندگان فعلي و آتي جهان و قطب مصرف آس��يا، در اجراي همين 

سياست بوده است.

2- صنعت نفت پژوهش محور 
اهميت ازدياد برداش��ت ازمنابع نفتي و مطالعه جامع هر يك از اين 
منابع و نيز اهميت ارتقاي كيفيت محصوالت توليدي با ارزش افزوده 
باالتر و بهينه س��ازي توليد و مصرف انرژي به عالوه اهميت كس��ب 
و خلق دانش فني فرآيندهاي توليد، باعث مي ش��ود كه پژوهش به 
عنوان يكي از زير بناهاي توس��عه صنعت نفت مطرح باشد. بنابراين 

در مرحله اول، نظام پژوهش در صنعت نفت تدوين و ابالغ شد.

براس��اس اين نظام، حل مسائل و مشكالت شركت ها در زمينه هاي 
مختلف بر مبناي پژوهش هاي انجام شده بعنوان يك ضرورت مطرح 
و واحد پژوهش و توسعه در هريك از شركت ها جهت تعيين نيازهاي 
پژوهش��ي ايجاد ش��د. اين مراكز حلقه هاي واسط با مراكز پژوهشي 
خواهند بود و مديران عامل ش��ركت هاي اصلي با حضور كارشناسان 
زبده امر پژوهش، تدوين سياست ها و تصويب آئين نامه ها را عهده دار 
خواهند بود. نيازهاي پژوهشي توسط اين واحدها، تدوين و با انعقاد 
قرارداد با مراكز پژوهش��ي داخل و خارج از صنعت نفت، پاسخ هاي 
علمي براي حل مش��كالت دريافت و در صنعت بكار گرفته مي شود. 
در اين زمينه پژوهش��گاه صنعت نفت، با داشتن 7 پژوهشكده فعال 
و 11 مرك��ز پژوهش��ي، بعنوان عاليترين مرك��ز پژوهش در صنعت 
نفت مي باش��د. كه براس��اس نيازمندي هاي صنعت، با عقد قرارداد 
با واحدهاي پژوهش��ي و توسعه شركت ها، پژوهش هاي مورد نياز را 

انجام مي دهد.
در كنار پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن 
نف��ت با مج��وز وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوري تاس��يس گرديد. 
پژوهشكده )موسسه( مطالعات بين المللي انرژي نيز در زمينه بازار 

و اقتصاد نفت و گاز فعاليت دارد.
ش��ايان ذكراست كه اكنون با استقرار نظام پژوهش در صنعت نفت، 
تعداد طرح هاي پژوهشي طي سال هاي اخير به چندين برابر افزايش 
پيدا كرده اس��ت و با اختصاص يك درصد از بودجه جاري شركت ها 
به امر پژوهش، اعتبارات تخصيصي در سال جاري نزديك به 8 برابر 

افزايش يافته است.
طي اين س��ال ها سهم دانش��گاه ها و مراكز تحقيقاتي بيرون صنعت 
نفت براي انجام كارهاي پژوهش��ي در مجموع بين 57 تا90 درصد 
بوده اس��ت و مابقي توسط مراكز پژوهشي داخل صنعت نفت انجام 
شده است. جهت تسهيل در امر ارتباط صنعت با دانشگاه ها و مراكز 
پژوهش��ي، ساليانه واحدهاي پژوهش و توسعه شركت ها، محورهاي 
پژوهشي مورد نياز خود را )براساس سرفصل هاي اولويت دار پژوهشي 
صنعت نفت كه ازطرف وزير نفت ابالغ شده( تعيين و به دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشي اعالم مي كنند. اين مراكز با توجه به توانمندي هاي 

خود براي عقد قرارداد و انجام پژوهش اقدام مي كنند.
در ضمن طرح حمايت از پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي ) مقاطع 
كارشناسي ارشد و دكتري( در راستاي توسعه پژوهش براساس نياز 
صنعت نفت نيز از س��ال 1379 به اجرا درآمده اس��ت كه در قالب 
اين طرح، تاكنون ح��دود ده ها پروژه دكتري و حدود 1000 پروژه 
كارشناسي ارشد مورد حمايت قرارگرفته است كه به نوبه خود يكي 
از بهترين راه هاي ارتباط صنعت نفت با مراكز دانشگاهي مي باشد. 

اين هدفمندي نويد بخش توس��عه پايدار و ارتقاي منزلت اقتصادي 
كشور و اعتال و پيشرفت صنعت نفت ايران است.

بي شك قابليت ها و توانمندي هاي بي بديل صنعت نفت برنامه هاي 
بزرگ و توس��عه محور را طلب مي كن��د و در پرتو اين برنامه ها و با 
حضوري فراگير و گسترده در عرصه هاي بين المللي مي توان تحقق 

چشم انداز 20 ساله كشور را هدف گذاري كرد.
س�ردب�ي�ر


