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گزارش

سردبیر 

ب�ه بهانه اب�اغ اولویت های کاری س�ال 
1398

در س��ه ده��ه گذش��ته و به ویژه در 
س��ال های اخی��ر، پارادای��م حمکرانی 
خ��وب همواره م��ورد توج��ه محققان 
و اندیش��مندان عل��وم اجتماع��ی قرار 
گرفت��ه و نش��ان داده ش��ده که ضعف 
در به کارگی��ری و عم��ل ب��ه اصول آن 
از مهم ترین موانع رش��د و توس��عه  در 
کش��ورها بوده اس��ت. اگرچ��ه عموماً 
حکمران��ی خ��وب در بُع��دی کالن و 
متمرک��ز ب��ر رفتار تعاملی س��ه بخش 
دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی 
مورد نظر قرار گرفته و بر کاهش نقش 
تصدی گری دولت و لزوم فعال تر شدن 
دو بخش دیگر تأکی��د می کند، امروزه 
اصول شناخته شده و عام این پارادایم 
در سطوح مختلف مدیریتی مورد توجه 
و اهتمام بوده و به عنوان ش��اخص هایی 
برای بررسی میزان موفقیت در مدیریت 
کارا و اثربخش ش��ناخته می شود. برای 
حکمران��ی خوب پنج اص��ل عمومی و 

کلی مشخص شده است: 
1. شفافیت اهداف،

2. شفافیت نقش ها و مسئولیت ها،
3. توسعه پایدار برای نسل های آینده،

4. توانمندسازی برای اجرای نقش های 
واگذار شده

5. پاس��خ گویی در قب��ال تصمیم ه��ا و 
عمل کرد و شفافیت اطالع رسانی. 

در واق��ع، حکمرانی خوب را می توان 
به زمین بازِی مناس��ب تشبیه کرد که 
در آن، بازیکن��ان به خوبی و با توجه به 

توانمندی های خود وظایفشان را انجام 
می دهن��د و در نقطه مقابل، در صورت 
وجود زمین ناهموار و نامناس��ب )عدم 
اج��رای حکمرانی خوب(، کیفیت بازی 
و بازیکنان پایین آمده و حتی بازیکناِن 

توانمند نیز کارایی کمتری دارند.
از س��ویی دیگ��ر، ش��رکت ملی نفت 
به عن��وان متول��ی اصل��ی اکتش��اف و 
تولید، نقش مهمی در پیش��برد اهداف 
و سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی ایفا 
نم��وده و ب��ا توج��ه به ش��رایط خاص 
کش��ور، در خط مقدم جنگ اقتصادی 
می باش��د. این مهم، ضرورت استفاده از 
روش های نوین مدیریت کارا و اثربخش 
در کنار بسیج منابع و امکانات را بیش 
از پیش نمایان می سازد. در این راستا، 
پارادای��م حکمرانی خوب به عنوان یکی 
از الگوهای آزموده ش��ده در کشورهای 

توس��عه یافته، الگوی مش��خصی را در 
بخ��ش باالدس��تی صنعت نف��ت ارائه 

نموده که کارکردهای آن عبارتند از: 
 خط مشی گذاری
 تدوین راهبردها

 برنامه های عملیاتی
 پایش و تنظیم مقررات.

اجرای درست و اصولی این کارکردها 
می تواند به منزله س��اخت زمین بازی 

مناسب و هموار باشد! 
خط مش�ی گذاری: شامل مجموعه اي از 
قوانین، برنامه ه�ا، اق�دامات سیاس���ی 
و استانداردهاي رفتاري است که براي 
دس��تیابی به اهدافی در راستاي منافع 
ملی وض�ع می شود. چون نفت یک منبع 
ملی اس��ت، بهره برداري از آن مستلزم 
اطمینان از وجود خط مشی هایی است 
که موجب حداکثر ش��دن منافع کشور 

حکمرانی خوب در شرکت ملی نفت

سخن نخست
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و جامعه می ش���وند. بنابراین، باید در 
چارچوب خط مش��ی ملی حرکت کند 
و هماهن��گ ب�ا اولوی�ت ه���ا و اهداف 
ملی باش��د. بخش نف��ت و گاز عالوه بر 
تأثیرپذی��ري از خط مش��ی هاي حاکم 
ب��ر ای�ن بخ�ش، از خط مش��ی عمومی 
جامعه نیز تأثیر می پذیرد. ب�راي مث�ال 
م�ی ت��وان ت�دابیري را ب�راي تش��ویق 
یا خط مش��ی هاي  و  خصوصی س��ازي 
مربوط ب�ه اف�زایش اش�تغال اندیش�ید 
ک�ه مس��لماً بر همه بخش ها، از جمله 
بخش نف��ت، تأثیر خواهند داش��ت. از 
آنجايي که مس��ئولیت خط مشی گذاری 
ب��ا نهاده��ای ارش��د تصمیم گیری در 
کش��ور می باش��د، اولویت ه��ای کاری 
)خط مش��ی( س��ال جاری شرکت ملی 
نفت پس از تصویب در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی به ریاس��ت معاون اول 
رئیس جمهور، از س��وی وزی��ر محترم 
نف��ت به مدیر عامل ش��رکت ملی نفت 
اب��الغ گردید که این اولویت ها ش��امل 

موارد زیر می باشد:
1. تکمیل ظرفیت و راه اندازی فازهای 

13، 14 و 22 تا 24 پارس جنوبی.
2. افزای��ش ظرفی��ت تولی��د نفت خام 

میدان های مشترک غرب کارون.
3. احداث خط لوله گوره - جاس��ک و 
پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک

تدوی�ن راهبرده�ا:  کارک��رد راهب��رد با 
چگونگی اجراي اهداف و سیاس��ت هاي 
ملی در بخش نف�ت و گ�از مرتبط اس��ت 
)مانن��د زمان بندي و ابزار توس��عه نف�ت 
و گ���از، برنام�ه ه�اي توس���عه ظرفی�ت 
از منابع  اولویت هاي اس��تفاده  داخل��ی، 
کمیاب، واکنش به عدم قطعی�ت ه�ا و ...(.

در  تصمیم گیری  برنامه ه�ای عملیات�ی: 
مورد این برنامه ها که ش��امل مدیریت 

کوتاه م�دت ت���ر عملی��ات صنعتی در 
چارچ��وب راهبرده��ای تدوین ش��ده 
م��ی  باش��د، بازت��اب نق��ش و درج��ه 
اس��تقالل س��ازمان، نقش واگذار شده 
ب��ه ش��رکت هاي بین الملل��ی نفتی و 
اثربخشی کارکرد تنظیم مقررات است. 
گاهی، وقتی که مسئولیت ها به روشنی 
تعریف نش��ده اند، تفکی��ک تصمیمات 
راهبردي از تص�میمات عملیاتی بس�یار 

مش�کل س�از می شود.
پای�ش و تنظی�م مق�ررات: مرحل��ه آخر 
از چرخ��ه حکمران��ی خ��وب ب��وده و 
ای��ن اطمینان را ف�راه��م م�ی آورد که 
خ�ط مش���ی ه�ا رعای��ت می ش��وند و 
اهداف ملی تحقق خواهند یاف�ت. ای�ن 
ک�ارکرد موج�ب پُ�ر ش���دن خالءهاي 
بی��ن دان��ش خط مش��ی گذار و تجربه 
مجریان می شود. پایش و نظارت شامل 
کنترل هاي مالی و فنی، ممیزي داده ها 
و پاس��خگو نگاه داشتن س�ازمان ه�اي 
ذي رب�ط اس��ت. این کارکرد همچنین 
می تواند ش��امل تنظیم اس�تانداردهاي 
اندازه گی��ري  معیاره��ای  و  صنع��ت 

عملکرد باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، الزم است 
برای اولویت های ذکر شده، برنامه های 
راهب��ردی و عملیاتی تعریف و در کنار 
آن، تس��هیل گری و تنطی��م مق��ررات 
و همچنی��ن مکانیزم کنت��رل و پایش 
اجرای برنامه ها را ایجاد نمود. شفافیت 
و وض��وح در تعریف اه��داف، نقش ها و 
مسئولیت ها از آنجایی اهمیت دارد که 
معموالً وزارت نفت و شرکت ملی نفت 
بر سر مس��ئولیت های خط مشی گذاری 
و تدوی��ن راهبرد، بح��ث و ابهام دارند. 
حتی مش��اهده مي شود كه در بسياري 
از مواق��ع، بي��ن این دو )خط مش��ی و 

راهبرد( مرز مش��خصی ديده نمي شود. 
برنامه ه��ای  و  راهبرده��ا  اس��ت  الزم 
عملیاتی قابلیت ارزیابی شدن را داشته 
باش��ند و یکپارچگ��ی و منطبق بودن 
آنها ب��ا اهداف کالن و خط مش��ی ها با 
دقت تعیین شود. همچنین، اثربخشی 
کارک��رد تنظی��م مقررات ب��ه ظرفیت 
و اختی��ار نهاد مربوط��ه و تمایل دیگر 
بازیگران به پذیرش این اختیار بستگی 
دارد. نیاز به کنترل از راه قوانین و نیاز 
به اثربخش��ی عملیاتی همواره باید در 

تعادل باشد. 
بح��ث  ب��ه  می ت��وان  نهای��ت،  در 
ک��ه  ک��رد  اش��اره  توانمندس��ازی 
درکش��ورهای تولی��د کنن��ده همچون 
کشور ما بس��یار مهم اس��ت. چون در 
این کشورها اغلب، نقاطی که نیروهای 
ماه��ر در آنها متمرکزند )ش��رکت های 
عملیات��ی( و جاهایی ک��ه ب��ه آنها نیاز 
س��ازمان های  اس��ت )وزارت خانه، 
نظارتی و دولت��ی( با یکدیگر هماهنگ 
نیس��تند. به همین ترتیب ممکن اس��ت 
مق��دار اختی��ار و ظرفی��ت مال��ی یک 
س��ازمان با نقش هایی ک��ه به او واگذار 
ش��ده هماهن��گ نباش��د. در زمین��ه 
توانمندس��ازی باید به مواردی همچون 
تفویض اختی��ار تصمیم گیری، ظرفیت 
سازمانی، تنظیم منطقی اهداف ملی و 
تجاری برای ش��رکت ملی نفت، رابطه 
مال��ی و بودجه ای ش��رکت ملی نفت با 
دولت و نحوه تش��ویق عملکرد شرکت 

ملی نفت توجه داشت.
ب��ه امید اج��رای حکمرانی خوب در 
مجموع��ه صنع��ت نف��ت در راس��تای 
رسیدن به تراز جهانی دراین صنعت و 
ب��ا آرزوی س��ربلندی و ع��زت کش��ور 

عزیزمان ایران.


