
4

چشم انداز

مديريت زنجيره ارزش به عنوان يكي از مباني زيرساختي پياده سازي كسب و كار مديريتي در دنيا مطرح 
است. در حالت كلي زنجيره ارزش از دو تا چند سازمان تشكيل مي شود كه رسماً از يكديگر جدا هستند و به 
وسيله جريان هاي مواد، اطالعات و جريان هاي مالي به يكديگر مربوط مي شوند. به طور كلي مديريت زنجيره 
ارزش بر رويكردي مشتري  محور استوار است. بر اين اساس، ارتباط به موقع و كامل بين همه عناصر زنجيره، 

براي اطالع از نيازهاي مشترك و ميزان تأمين نيازها از ضروريات زنجيره است. 
صنعت نفت و گاز زنجيره بزرگي از فعاليت هاي صنعتي را در بر مي گيرد كه با حوزه هاي مختلف صنعتي 
به هم گره خورده اســت. اكثر شــركت هاي بزرگ انرژي در تمام مراحل اصلي توليد و فرآورش نفت و گاز و 
فرآورده هاي جانبي آن ها فعاليت مي كنند و مجموعه اين فعاليت ها با سازماندهي در يك ساختار، ارزش افزوده 
مضاعفي ايجاد مي كنند. در اين صنعت عظيم، بخش باالدستي نفت با گستره وسيع، نقشى مؤثرى در برنامه ريزي 
اقتصادي كشــور و در تعامالت اقتصاد بين المللي، توليد و كارآفريني كشــور داشــته و دارد. بي شك يكي از 
اســتعدادهاي طبيعي كشــور وجود منابع عظيم هيدروكربوري است كه بايد به نحو مطلوب براي توسعه و بهره 
بــرداري از آن ها برنامه ريزي كرد و به طور شايســته اي در جهت تحقق اهداف چشــم انداز ملي از آن بهره مند 
شد. زنجيره ارزش حوزه باالدستي صنعت نفت (به عنوان بخشي از زنجيره ارزش عظيم صنعت نفت) از مرحله 
آغازين (عمليات اكتشاف) تا مرحله خروج محصول از پايانه هاي صادراتى؛ تحويل به پااليشگاه هاى نفت و گاز 

و تأسيسات پتروشيمي و يا ساير صنايع گسترده مي باشد.
ايران با دارا بودن حدود 154 ميليارد بشــكه نفت و افزون بر 33 تريليون متر مكعب گاز نقش عمده اي در 
بازار انرژي جهان داراست و سال هاست پس از عربستان سعودى، رتبه دوم توليد نفت خام اوپك را در اختيار 
دارد. با توجه  به سرمايه گذاري هاي جديد در عراق و تالش براي افزايش توليد نفت اين كشور بايد تالش كرد 
با افزايش توليد جايگاه كنوني را حفظ يا ارتقا داد. از اين رو به عنوان اولين گام، اكتشــافات جديد در حوزه 

نفت و گاز ضروري است. 
خوشبختانه بر اساس آمار سالنامه ارائه شده از طرف شركت بي پي، ايران در دو سال گذشته با كشف 15 
ميدان نفت و گاز با پيشــي گرفتن از كشــورهايي همچون برزيل، الجزاير، ونزوئال، تركمنستان و نروژ در بين 

كشورهاي دنيا «مقام نخست اكتشاف» را به خود اختصاص داده است.
هر چند كشف منابع جديد هيدروكربوري باعث تثبيت جايگاه جهاني ايران مي گردد ولي پس از اكتشاف 
اين ذخاير، حلقه اصلي از زنجيره ارزش در حوزه باالدستي صنعت نفت كه تأثيرگذاري زيادي در كل زنجيره 
به جا مي گذارد، توسعه ميادين كشف شده جديد مي باشد. اين حلقه پشتوانه فعاليت هاي بعدي زنجيره خواهد 
بود. بهينه ســازي فرآيند توسعه ميادين اكتشافي جديد و توســعه نيافته به عنوان محور و اساس برنامه ريزي در 
حوزه  باالدســتي نفت و گاز نقش به ســزايي در نگهداري و جبران افت توليد طبيعي مخازن نفت و گاز و يا 
افزايش توليد داشــته و تحقق قابل مالحظه اي در برنامه هاي مدون دراز مدت به دنبال دارد. بنابراين تســريع در 
توســعه و بهره برداري از ميادين اكتشافي جديد و ميادين توسعه نيافته به ويژه مياديني كه داراي حجم عظيم و 
قابل مالحظه اى از ذخاير نفت خام قابل مالحظه هستند از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار بوده و بايد در 

اولويت برنامه هاي وزارت نفت قرار گيرند.
سخن آخر اينكه با عنايت به سياست گذاري كالن صنعت نفت در شناسايي كل منابع هيدروكربوري در 
پهنه كشور با اولويت ساختارهاي مشترك، مهم ترين چالش پيش روي صنعت نفت استخراج حداكثري منابع 
نفت و گاز ميادين مشترك در حداقل زمان است. لذا نظر به اهميت موضوع توسعه ميادين كشف شده جديد و 
در راستاي تثبيت جايگاه جهاني ايران انتظار مي رود همگام با اكتشاف موفق منابع جديد هيدروكربوري، كليه 
اركان وزارت نفت با همراه ســازي مســؤالن حوزه سياسي و اقتصادي كشور در جذب سرمايه هاي الزم براي 
توســعه ميادين جديد نفت و گاز كشــور با اولويت ميادين مشترك و مرزي با توان بيشتري وارد عمل شوند و 

شاهد موفقيت هاي روزافزون در اين بخش باشيم.
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