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راهبردهاي پيشنهادي براي ارزيابي مجدد نحوه دستيابي به 
اهداف برنامه پنجم توسعه صنعت نفت

صنعــت نفت ايــران در حــال حاضــر يكي از 
خطيرتريــن دوران خــود را ســپري مي كنــد. در 
وضعيت كنوني صنعت نفت كشور، جهت تحقق 
برنامه هاي ميان مدت (برنامه پنجم توسعه) نيازمند 
تالش مضاعف هســتيم. از ســوي ديگر تحوالت 
مهم و تأثيرگذاري كه طي ســالهاي گذشــته در 
بازار نفت و گاز رخ داده منجر به ايجاد چشم انداز 
جديدي در آينده صنعت نفت جهان شــده است. 
اين تحوالت سبب شــده برآوردهاي قبلي نسبت 
بــه نقش و تأثيــر هر يك از بازيگــران كليدي در 
بازارهــاي انرژي تغيير كند. بنابراين با تغيير عوامل 
محيطي و همچنين شرايط داخلي كشور ضروري 
اســت اهداف و نحوه دســت يابي بــه آنها مجدداً 
ارزيابي شوند. اين مهم اهميت مقوله برنامه ريزي و 
ســاماندهي امكانات موجود را دو چندان مي كند. 
در واقع ضمن اينكه از همه توان كشــور در جهت 
دستيابي به اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه 
استفاده مي شود، الزم است برنامه ريزي جامعي نيز 
در خصوص اولويت بندي و نحوه تخصيص منابع 

موجود صورت پذيرد.
جهت تحقــق اهــداف برنامــه پنجم توســعه 
پروژه هاي متعدد و متنوعي تعريف شده كه نقش 
و اهميــت همه آنها لزوماً با يكديگر برابر نيســت. 
طبيعي اســت كه برخي از ايــن پروژه ها در تحقق 
اهداف سهم بيشتري دارند. به همين دليل اين گونه 
پروژه هاي مهم نبايد به دليل اختصاص منابع مالي، 
انساني، پيمانكاري، كاال و تجهيزات مورد نياز شبيه 
به پروژه هايي كم اهميت تر به تعويق بيافتند. در واقع 
تبيين اولويت هــاي كليدي در اجــراي طرح ها و 
پروژه هاي در دســت اجرا يكي از اقدامات اساسي 

برنامه ريزي صنعت نفت در حال حاضر است. 
به اين منظور مي بايست با يك طبقه بندي اساسي 
پروژه هايي كه از نظر اســتراتژيك داراي بيشترين 
اهميت هستند، شناسايي شوند. با انجام اين طبقه بندي 
مي بايست ابتدا پروژه هايي كه حفظ و ادامه توان توليد 
كشور به آنها وابسته است شناسايي شوند. (بقاي توليد 
نفت و گاز كشور منوط به اجراي آنها هستند) سپس 
پروژه هايي كه هر چند بدون اجراي آنها توان توليد 

كشور حفظ مي شود، اما اجراي آنها باعث افزايش 
قدرت و ظرفيت توليد نفت و گاز كشور مي شوند، 
تبيين و معرفي شــوند. در آخر نيز پــروژه هايي كه 
اجراي آنها به نفع كشــور است اما تاثير كمتري در 
زنجيره ارزش و توان توليد نفت و گاز كشور دارند 
و بدون اجراي آنها نيز سازمان مي تواند  به كارخود به 

طرز قابل قبول ادامه دهد، استخراج شوند. 
در همين راســتا عناوين زير به عنوان مهم ترين 
راهبردهاي اساسي براي اولويت بندي و طبقه بندي 
پروژه هاي در دست اجراي شركت ملي نفت ايران 

پيشنهاد مي گردند:
الف) تأمين تقاضاي داخلي انرژي كشور

تأمين انرژي كشــور به ويژه در بخش هاي گاز 
طبيعــي و فرآورده هاي نفتي از اهميت به ســزايي 
برخوردار اســت. از اين رو مجموعه طرح هايي كه 
در نهايت براي اجرا مشخص و نهايي مي شوند بايد 
پتانسيل تأمين انرژي مورد نياز كشور طي سال هاي 

آتي را داشته باشند.
ب) حاكم نمودن ديدگاه فرآيندي و زنجير ه اي در 

انتخاب پروژه ها
در انتخاب پروژه هاي اولويتدار ضروري اســت 
مالحظات مربوط به پروژه هاي پسين و پيشين آنها 
را در نظــر گرفت. به عبارت ديگر ممكن اســت 
راه انــدازي كامل يك پروژه نيازمند اجراي ســاير 
پروژه هاي پيشنياز بوده يا اين پروژه خود پيش نياز 
پروژه هاي ديگري باشد. از اين رو اطالع از اهميت 
و وضعيــت زنجيــره فرآيندي ايــن پروژه ها براي 

غربالگري آنها بسيار حائز اهميت است.
ج) حفظ برنامه هاي نگهداشت توان توليد ميادين 

نفت و گاز
طرح هاي حفظ توان توليد نفت و گاز كشــور 
از مهم ترين پروژه هاي شــركت ملــي نفت ايران 
اســت؛ چراكه بدون اجــراي آنها تــداوم توليد و 
تأمين درآمدهاي ارزي و انرژي مورد نياز كشــور 
با مخاطره روبرو خواهد شد. البته بايد توجه داشت 
كــه 80 درصد توليد كشــور از حــدود 20 ميدان 
انجام مي شــود كه طرح هاي مربوط به نگهداشت 
توان توليد در اين ميادين نســبت به ســاير ميادين 

توليدي اولويت بيشتري دارند. همچنين طرح هاي 
نگهداشت توان توليد ميادين گازي كه نقش مهمي 
در تأمين سوخت مورد نياز كشور در زمستان دارند 

نيز از  اهميت ويژه اي برخوردارند. 
د) برداشت حداكثري از ميادين مشترك

با توجه به برداشت حداكثري كشورهاي همسايه 
از ميادين مشترك و افزايش ظرفيت قابل توجهي كه 
مي توان با توســعه اين ميادين ايجاد كرد، ضروري 
است بخش عظيمي از توانمندي ها و ظرفيت هاي 
كشور صرف توسعه اين ميادين گردد. در حقيقت 
ضروري است براي افزايش ظرفيت توليد نفت خام 
و گاز طبيعي كشور،  توسعه ميادين مشترك اولويت 
نخست قرار گيرد. ضمن اينكه توجه به اين نكته نيز 
ضروري است كه در بين ميادين مشترك نيز برخي 

از ميادين از اهميت بيشتري برخوردارند.
هـ) حداكثرسازي زنجيره ارزش طرح ها و پروژه ها

در انتخاب و اولويت بنــدي طرح ها و پروژه ها، 
ضمن لحاظ كردن ســاير عوامل ضروري است به 
اين مهم نيز كه بازده سرمايه گذاري در كدام طرح ها 
و پروژه ها بيشتر بوده و اجراي آن پروژه ها مي تواند 
به ايجاد ارزش افزوده بيشتر كشور منجر شود توجه 

كرد.
بنابرايــن مهم تريــن دســتاوردهاي غربالگري 
پروژه هاي در دست اجراي شركت ملي نفت ايران 

عبارتند از:
  حفظ توان توليد فعلي نفت و گاز كشور

  افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز كشور بويژه از 
ميادين مشترك

 عرضــه پايدار، پيوســته و مطمئــن انرژي جهت 
مصرف داخلي

  افزايش ميزان بهره وري سرمايه
 حفظ و ارتقاء موقعيت ايران در بازارهاي جهاني 

نفت و گاز
اميد است با عنايات پروردگار متعال و همچنين 
درايت و پشــتكار مديران، متخصصان و كاركنان 
صنعت نفت، كشورمان بتواند از اين برهه حساس 

تاريخي با موفقيت عبور كند.
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