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سخن نخست

جایگاه و نقش چشم انداز در توسعه و تعالی صنعت نفت

چشم انداز در مباني نظري علم مدیریت استراتژیك، 
تصویري مطلوب، ایده آل و در عین حال دست یافتني 
از آینده است. چشم انداز پویاست و موجب انسجام، 
انگیزش و توسعه ی پایدار سازمان هاي دولتي، بنگاه ها 
یا کش��ورهایي اس��ت که برنامه ی هدفمن��دی براي 
پیشرفت مردم خود دارند. مطالعات متعدد در این زمینه 
حاکي از آن است که تدوین یك چشم انداز مناسب، 
مهم تری��ن گام براي موفقیت س��ازمان هاي دولتي و 
ش��رکت هاي ممتاز بین المللي فعال در صنعت نفت ، 

گاز و پتروشیمي در سطح جهان است.
در عص��ر حاضر، ب��ا توجه به ش��دت و درجه ی 
پیچیدگ��ي فعالیت ه��اي اقتصادي که هم س��رعت 
تغییرات آن بسیار زیاد اس��ت و هم تعداد متغیر هاي 
دروني و بروني مؤثر بر آن  رو به افزایش می باشد، نیاز 
به بازتعریف مجدد چش��م انداز و اهداف و همچنین 
تبیین دقیق و مدبرانه ی راهبردها، بیش از پیش احساس 

مي شود.
در ای��ن میان، مدیران ارش��د، سیاس��ت گذاران و 
تصمیم سازان فعال در بخش نفت باید وظیفه ی خود 
بدانند که در عین تمرکز بر سود آوري، در مواجهه با 
محدودیت های مختلف مالی، فن آوری و ...، بر رقبا 
چیره شده و منافع ذینفعان استراتژیك خود را تأمین 

نمایند.
در رویکرد تفکر استراتژیك، مدیران ارشد نه تنها 
وظیفه ی مدیریت علمي مجموعه ی خود را برعهده 
دارند بلکه باید به عنوان یك تصمیم ساز ایفاي نقش 
نمایند. از این دیدگاه است که می توان گفت داشتن 
چشم انداز براي انجام مأموریت های محوله و تعالی و 
توسعه ی سازمان، براي مدیران تصمیم ساز از اهمیت و 

اولویت ویژه ای برخوردار است.
در صنایع و کس��ب و کارهاي معمولي ابتدا منابع 
مال��ي و نیروي انس��اني مورد توجه ق��رار مي گیرد و 
پس از آن غایت اه��داف )یعني آنکه با این منابع به 
کجا مي توان رسید( مشخص مي شود. در گذشته نیز 
در اغلب س��ازمان ها و به ویژه صنعت نفت در هنگام 
برنامه ری��زی، ابتدا منابع و امکانات صنعت بررس��ي 
مي ش��د و بع��د از آن، ب��ا توجه به مناب��ع و امکانات 

موج��ود، اهداف تعیین مي گردید. اما در برنامه ریزي 
راهبردي، ابتدا ب��ا توجه به تمامي عوامل و متغیرهاي 
تأثیرگذار در بلند مدت، چشم انداز مشخص مي شود 
و سپس، منابع مورد نیاز براي دست یابي موفقیت آمیز 
به اهداف، بررسي شده و در جهت تأمین خواسته هاي 
سازمان تجهیز مي گردد. بنابراین یك تفاوت کلیدي 
بین برنامه ریزي چش��م انداز با سایر برنامه ریزي ها در 
این است که در برنامه ریزي هاي مرتبط با چشم انداز 
همیش��ه در آغاز هدفی ای��ده آل و مطلوب با قابلیت 
دستیابي تعریف مي شود و سپس صنعت یا کسب و 

کار براي حرکت به سمت آن مهیا مي گردد. 
در صنعت نفت ایران پیش از بسیاري از سازمان ها 
و نهادهاي دولتي و خصوصي، برنامه ریزی بر پایه ی 
چش��م انداز، از اوای��ل ده��ه ی 80 و با عنوان "س��ند 
چشم انداز صنعت نفت در افق 1404" مورد توجه قرار 
گرفت. تاکنون نیز ویرایش های مختلفی از این سند 
ارائه شده که آخرین آن به سال هاي آغازین برنامه ی 
پنجم توس��عه ی کش��ور برمي گردد. با ای��ن وجود، 
تحوالت گسترده در محیط داخلی و خارجی صنعت 
نفت کشور از قبیل تحوالت اخیر ژئوپلتیکی منطقه ی 
خاورمیان��ه، فعالیت کش��ورهاي رقیب همس��ایه در 
بخش هاي باالدستي و پایین دستي، ظهور قدرت های 
اقتص��ادی جدی��د و پیامده��ای ناش��ی از آن، وقوع 
تحوالت فن آورانه در صنع��ت نفت از قبیل انقالب 
ش��یل های گازی و نفتی، افزایش سهم نفت خام هاي 
فوق س��نگین از کل تولی��د نفت خ��ام، توس��عه ی 
ظرفیت هاي پاالیشي و مصرف فرآورده هاي نفتي در 
مرکز و شرق آسیا، ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
استراتژي هاي صنعت نفت براي عبور از تحریم، قرار 
گرفتن در آستانه ی برنامه ی ششم توسعه ی کشور و 
صنعت نفت و ... سبب شده تا لزوم بازنگری مطلوب 
چشم انداز صنعت نفت بیش از پیش مورد توجه جدي 
مدیران ارشد و سیاست گذاران حوزه ی برنامه ریزي 

قرار گیرد.
به ط��ور مث��ال وزیر محت��رم نف��ت در افتتاحیه ی 
نوزدهمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمي که در اردیبهش��ت ماه سال جاری برگزار 

گردید با اشاره به ابالغ سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 
توس��ط رهبر انقالب، این سیاس��ت ها را ادامه ی سند 
چش��م انداز و سیاس��ت هاي اصل 44 قانون اساس��ي 
خوانده و اظهار داشتند که اجراي سیاست های مذکور 
مي توان��د همه ی آرزوهاي م��ا را در حوزه ی اقتصاد 
و صنعت ارتقاء بخش��د. در همین مراسم، مقام عالی 
وزارت به تبیین برنامه هاي وزارت نفت در حوزه هاي 
مختلف پرداختند که ازجمله مهم ترین آنها مي توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 ادامه ی فعالیت هاي توس��عه اي در پارس جنوبي 
ش��امل اتمام 17 فاز باقیمانده ظرف سه تا 3 سال و نیم 

آینده و به نتیجه رساندن 7 فاز آن طي 2 سال آینده
 آغاز فعالیت گسترده جهت افزایش یك میلیون 
بشکه اي ظرفیت تولید نفت خام در خشکي؛ صرفاً از 
طریق توس��عه ی میادین مش��ترک و افزایش ظرفیت 
تولید گاز غنی به میزان 200 میلیون متر مکعب در روز 

تا پایان سال 94
 برنامه ریزی جهت احداث 8 پاالیشگاه 60 هزار 
بشکه اي میعانات گازي که سبب قطع صادرات این 
محصول ارزش��مند و دست یابی کش��ور به توانایی 
فرآورش بیش از یك میلیون بش��که میعانات گازي 

خواهد شد.
با توجه به این که متأسفانه طی فعالیت دولت دهم، 
سند چشم انداز در عمل به دست فراموشی سپرده شده 
بود، بدیهي است دست یابي به اهداف جدید تعریف 
شده با درنظر گرفتن تحوالت و دگرگوني هایي که 
پیش تر به آن اش��اره گردید بدون بازنگري صحیح، 
خردمندانه و به دور از ش��عارزدگي س��ند چشم انداز 

امکان پذیر نخواهد بود.
برهمی��ن اس��اس ضروری اس��ت برنامه ری��زان و 
تصمیم س��ازان ش��رکت ملي نفت ایران نیز هم سو با 
اهداف جدید تعریف شده در سند چشم انداز نسبت 
به بازتعریف خط مش��ي هاي اساس��ي در بخش هاي 
اکتش��اف و توس��عه، تولید و بهره برداري، صادرات، 
مدیریت منابع انساني، سیاس��ت    هاي مالي، تحقیق و 

توسعه، بهره وري و فن آوري اطالعات اقدام نمایند.
سردبیر


