
بررسي ابعاد کيفي و کّمي
برنامه پنجساله پنجم توسعه )93-1388( شرکت ملي نفت ایران

  شهال خالقي
          شركت ملي نفت ايران 

مقدمه:
دسترسي به منابع انرژي و به ويژه نفت و گاز كه داراي س�هم باالئي در سبد تقاضاي انرژي جهان مي باشند ، يکي 
از عوامل بس�يار مهم و اساس�ي در راس�تاي تأمين امنيت و پايداري اقتصادي و نيز امنيت ملي كشورها بشمار 
مي رود. نفت و گاز همواره به عنوان دو كاالي اس�تراتژيك و حياتي در فرايند توسعه كليه كشورهاي جهان اعم 
از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مطرح بوده اس�ت. بنابراين ، كشورهاي صاحب ذخيره نفت و گاز مي توانند 
با برخورداري از مزيت نس�بي اين ثروت ملي از طري�ق برنامه ريزي و مديريت صحيح و بهين�ه اين منابع و ايجاد 
تعامالت گسترده منطقه اي و جهاني ضمن تأمين توسعه پايدار اقتصادي ، اجتماعي و سياسي در كشور ، از جايگاه 

ويژه و خاصي در سطح اقتصاد بين الملل برخوردار گردند.
ش�ركت ملي نفت ايران به عنوان تنها ش�ركت توليدكننده نفت و گاز در ايران در راس�تاي پاس�خگوئي به س�ه 
مسئوليت مهم و اساسي كشور مبني بر ، "صيانت از منابع هيدروكربوري" ، "تأمين سوخت مورد نياز كشور و نيز 
بخشي از تقاضاي بازار جهاني" و "تأمين درآمد دولت" ، مديريت و برنامه ريزي بخش باالدستي صنايع نفت و گاز 

را راهبري مي نمايد.
در اين مقاله ضمن "تبيين چش�م انداز و مأموريت/ رس�الت ش�ركت ملي نفت ايران در افق بلندمدت" ، "اهداف 
كيفي و كّمي و همچنين سرمايه گذاري مورد نياز" نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. قابل ذكر است ، از آنجا كه 

اين برنامه 
تا كنون به تصويب نهائي دولت نرس�يده اس�ت و امکان هر گونه تغيير در برنامه وجود خواهد داش�ت ، لذ ، ا كليه 
اطالعات و ارقام مندرج در اين مقاله ، مقدماتي بوده و اس�تفاده از آنها بايس�تي با در نظر گرفتن نکات فوق الذكر 

انجام پذيرد.
آن چه در اين مقاله مي آيد مشتمل بر دو بخش: اهداف كيفي و اهداف كمي و سرمايه گذاري است كه بخش دوم 

آن طي شماره 61  از نظر خوانندگان محترم خواهد گذشت.
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چشم انداز ، ماموريت و اهداف كيفي شركت ملي نفت ايران در 
برنامه پنجساله پنجم توسعه )1388-93(

 برنامه ریزي ه��اي کالن می��ان م��دت و بلندم��دت همواره در س��ایه 
 چش�م ان�داز1  و مأموری�ت و رس�الت2  تبیی��ن ش��ده ک��ه متأث��ر از 
"س�ند چشم انداز صنعت نفت" نیز مي باشد ، مهم ترین گام در راستاي 

تحقق مس��ئولیت هاي اساس��ي ش��رکت ملي نفت ایران خواهد بود.
در چارچوب مفاهیم مدیریت اس��تراتژیک ، "چش�م انداز" به مفهوم 
تصویري از آین��ده مطلوب ، با در نظر گرفتن امکانات ، قابلیت ها ، منابع مالي 
و انس��اني و توانمندي هاي اجرائي یک شرکت مي باشد و بایستي به گونه اي 
تعریف گردد که با توجه به ش��رایط جاري یک ش��رکت و پتانسیل هاي قابل 
پیش بیني ، زمینه هاي بالندگي و نوآوري ، انگیزش��ي و حرکت در کلیه ابعاد 
 سیاس��تي و عملیات��ي ی��ک ش��رکت ، در س��طوح مل��ي و بی��ن الملل��ي ، 

را نیز مّد نظر قرار دهد.
"مأموریت یا رس�الت" یک شرکت نیز اشاره برماهّیت ، ابعاد و سمت 
و س��وي مجموعه اي از فعالیت هایي دارد که مي توانند سیاس��ت گذاران را 
در جهت حصول به چش��م انداز تعریف ش��ده یاري رسانند. تحقق اهداف 
کیفي و خط مش��ي ها و سیاس��ت هاي تعریف ش��ده در س��ایه مأموریت و 
رس��الت یک ش��رکت ، همواره تضمین کننده حرکت آن شرکت در جهت 

حصول به چش��م انداز بلند مدت خواهد بود.
چش��م انداز بیس��ت س��اله صنعت نفت ایران در "س�ند چشم انداز 

صنعت نفت ایران" به ش��رح ذیل تعریف ش��ده اس��ت :
"اولي�ن تولي�د كننده محص�والت پتروش�يمي در منطقه از 
لحاظ ارزش�ي ، دومين تولي�د كننده نفت در اوپ�ك ، حصول به 
جای�گاه دوم تولي�د كنن�ده گاز در جهان ، دس�تيابي به جایگاه 
اول منطق�ه به لحاظ ظرفيت پاالیش�ي و تالش در جهت حصول 

ب�ه جای�گاه اول فن�اوري نف�ت و گاز در منطق�ه".  
 در راس��تاي حص��ول ب��ه چش��م ان��داز تعری��ف ش��ده در کت��اب
 "س�ند چش�م انداز صنعت نفت ایران" ، ایجاد تحوالتي ساختاري در 
سیاس��ت گذاري ها ، اعمال سیاس��ت ها و فعالیت هاي اجرائي شرکت ملي 
نف��ت ای��ران اجتناب ناپذیر بنظر مي رس��د. با توجه به این امر و بر اس��اس 
نتای��ج حاصل از فاز اول مطالعات طرح "اصالح س�اختار ش�ركت ملي 
نفت ایران" چش��م انداز ش��رکت مل��ي نفت ایران به ش��رح ذیل تعریف 

گردیده اس��ت:
"ش�ركت ملي نفت ایران ، پيشگام در ميان شركتهاي ملي نفت 
با عملكردي تجاري و یكپارچه در عمليات باالدس�تي ، بازاریابي و 
معامالت بين المللي نفت و گاز اس�ت. این شركت در بازار داخلي و 
بط�ور فزاینده و موثر در عرص�ه بين المللي )تج�ارت بين المللي 
هيدروكرب�وري و دانش فني( ، حضور داش�ته و حافظ منافع ملي و  

بين المللي كش�ور در بلندمدت خواهد      بود".
مأموریت و رس��الت ش��رکت ملي نف��ت ایران در راس��تاي حصول به 

چش��م انداز بلند مدت نیز به ش��رح ذیل تعریف ش��ده اس��ت:
"انجام فعاليتها در چارچوب موازین تجاري و به روشي سودآور 
در داخل و خارج از كش�ور ، در راستاي تامين نياز مشتریان و یاري 

رساندن به فرایند توسعه كشور". 
چش��م انداز و مأموریت ش��رکت ملي نفت ایران در برنامه پنجم توسعه 
نیز بر اس��اس تحوالتي س��اختاري و بنیادین و در راستاي ارتقاي تدریجي 

جایگاه ش��رکت ملي نفت ایران در جهان و در میان س��ایر شرکت هاي ملي 
نفت جهان مّد نظر قرار گرفته اس��ت.

ایج��اد تحوالت��ي در راس��تاي تج��اري نم��ودن فعالیت ه��ا و ایج��اد 
محرک ه��اي مالي و عملیاتي در بخش هاي مختلف یکي از ضروریّات مهم 
افزای��ش رقابت و بهب��ود فعالیت ها و نیز ارتقاي جایگاه ش��رکت ملي نفت 
ای��ران در جهان مي باش��د. س��ودآوري فعالیت هاي اکتش��افي ، تولیدي و 
خدمات��ي نیز از مهم ترین منابع تأمین مالي پروژه هاي بلندمدت ش��رکت 
مل��ي نفت ایران به ش��مار م��ي رود و لزوم حصول به درج��ه قابل قبولي از 
س��ودآوري فعالیت ها در شرکت ، نگرشي جدید بر س��اختار کّمي و کیفي 
فعالیت ها را طلب مي نماید. این امر نه تنها گس��تره فعالیت هاي بلندمدت 
ش��رکت را به میزان قابل مالحظه اي متأثر مي نماید ، بلکه پتانس��یل مالي 
مناس��بي را نیز ب��راي دولت جهت انجام فعالیت ه��اي زیربنائي بلندمدت 

اقتصاد کالن کش��ور فراهم خواهد نمود.
"اهداف كيفي و خط مش�ي هاي اساسي شركت ملي نفت ایران 

در برنامه پنجساله پنجم توسعه"
براس��اس ایده کلي چش��م انداز بلندمدت شرکت که در واقع "حركت 
به س�وي تجاري ش�دن فعاليت ها" مي باش��د ، به ش��رح ذیل تعریف 

گردیده اس��ت:
اداره اقتصادي شركت ملي نفت براساس اصول تجاري

انجام اصالحات س��اختاري در نظام سازماني و مالي شرکت ملي نفت در 
جهت ایجاد فضائي رقابتي و مبتني بر اصول بنگاهداري یکي از راهبردهاي 
مهم و اساس��ي در راس��تاي اداره اقتصادي ش��رکت بش��مار م��ي رود. این 
تحوالت مي تواند از طریق بهبود ش��اخص هاي بهره وري ، عملکردي و مالي 
منجر به افزایش توان عملیاتي و محدوده عملیات ش��رکت در داخل و خارج 

از کش��ور گردد.
افزايش سهم و ارتقاي جايگاه شركت ملي نفت در بازار 

نفت و گاز
ت��الش در جهت افزای��ش نرخ جایگزین��ي ذخایر نف��ت و گاز از طریق 
افزایش فعالیت هاي توس��عه اي و نیز حفظ توان تولید نفت خام در راس��تاي 
حصول به س��هم مناس��بي از بازار از راهبردهاي مهم و اساس��ي این هدف 

بشمار مي روند.
در راس��تاي تحقق این هدف ، گس��ترش همکاري هاي عملیاتي و مالي 
ش��رکت ملي نفت با س��ایر ش��رکت ها و کش��ورهاي مل��ي و بین المللي در 
چارچوب انجام برخي فعالیت هاي باالدس��تي مي تواند س��هم بس��زائي در 
انتقال دانش فني و متنوع س��ازي منابع درآمدي ش��رکت ملي نفت ایران در 

بلندمدت داشته باشد.
افزايش سودآوري

مدیریت هزینه تولید و عرضه نفت و گاز ، اصالح مکانیس��م قیمت گذاري 
تولیدات هیدروکربوري در داخل کش��ور و بهبود روش هاي بازاریابي نفت و 
گاز از جمله راهبردهائي اس��ت که مي تواند بس��تر مناسب جهت حصول به 
این هدف را فراهم نموده و بر درآمد و س��ودآوري شرکت تاثیري مستقیم و 

قطعي داشته باشد. 
 )HSE( ارتقاي سطح كيفي بهداشت ، ايمني و محيط زيست

در شركت ملي نفت ايران
ضرورت اعمال اس��تانداردهاي زیست محیطي و ایجاد فضائي امن و سالم 
براي نیروي انس��اني شاغل در ش��رکت ملي نفت تنها مي تواند از طریق اعمال 

1-vision    2-mission
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استانداردهاي HSE و انجام آموزش هاي الزم انجام پذیرد.
ارتقاي بهره وري ، كيفيت و بازمهندسي فرايندها 

بهبود عملیات اجرائي و خدماتي ش��رکت ملي نفت از طریق بازمهندسي 
فرایندهاي جاري و پیاده س��ازي سیستم هاي مدیریت کیفیت در بخش هاي 

مختلف شرکت ملي نفت از راهبردهاي مهم حصول به این هدف مي باشد.
 گسترش استفاده از فناوري اطالعات

یکپارچه سازي و ایجاد امکان تبادل سریع اطالعات بین شرکت هاي تابعه 
ش��رکت ملي نفت و پیاده سازي سیستم هاي اطالعات جامع )GIS( در ستاد 
ش��رکت جهت کاهش بوروکراس��ي و افزایش بهره وري فعالیت هاي اداري از 

راهبردهاي اساسي در راستاي تحقق هدف فوق مي باشد.
توسعه كيفي نيروي انساني

نیروي انس��اني به عنوان یکي از عوامل تولید بسیار مهم و اساسي همواره 
داراي نقشي اساسي در فرایند تولید و عرضه کاال و خدمات مي باشد. بنابراین 
مدیریت نیروي انساني شاغل در چارچوب افزایش بهره وري فعالیت ها تنها از 
طریق ایجاد زمینه مناس��ب مش��ارکت آنها در تصمیم سازي ها و نیز بازنگري 
روش هاي انتصابات س��ازماني و اصالح س��اختار هرم نیروي انس��اني میسر 

خواهد بود.  
ارتقـاي سطـح كيفي مديـريت پيـمانكاران ، مشاوران و 

تامين كنندگان كاال و مواد
عملک��رد پیمانکاران در اجراي طرح ها و تأمین به موقع کاالها و مواد مورد 
نی��از طرح ها تأثیر قابل مالحظه اي در تحقق برنامه هاي توس��عه اي بلندمدت 
خواهد داش��ت. بنابراین ، بهره گی��ري از قوانین و دس��تورالعمل هاي مؤثر در 
انتخاب پیمانکاران و تأمین کنن��دگان کاال و گزینش این نیروها در چارچوب 
"مكانيسم شایسته ساالري" مي تواند سهم بسیار زیادي در پیشبرد اهداف 

کیفي و کّمي برنامه داشته باشد. 
صيانت از منابع نفت و گاز 

مدیریت مخزن ، انجام به موقع برنامه هاي تزریق گاز به میادین نفتي و عدم 
برداش��ت غیرصیانتي از گازهاي گنبدي مخازن نفت��ي از راهکارهاي مهم در 
جهت تامین این هدف بش��مار مي رود. نگهداري صحی��ح منابع نفت و گاز در 
جهت حفظ منافع حال و آینده در گرو اعمال راهکارهاي مناس��ب مدیریتي و 

فني برداشت از منابع مي باشد.
اولويت بهره برداري از ميادين مشترك نفت و گاز

ایجاد بستر مناسب جهت بهره برداري از منابع مشترک از طریق گسترش 
همکاري هاي دو جانبه و چند جانبه با همسایگان و ایجاد اولویت هاي برنامه اي 
تولید از این منابع و همچنین اعمال سیاس��ت هاي مال��ي و مدیریتي ویژه در 
خصوص برداشت از اینگونه منابع )مانند کاهش بهره مالکانه تخصیصي به این 
مناب��ع( مي تواند تامین کنن��ده منافع اقتصادي ملي و ش��رکت ملي نفت در 

بلندمدت باشد.
جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در صنايع باالدستي 

نفت و گاز
ب��ا توجه به س��رمایه  بر ب��ودن طرح هاي باالدس��تي نف��ت و گاز ، ضرورت 
بهره گیري از سرمایه  هاي خارجي و سرمایه هاي بخش خصوصي داخل کشور 
در جهت پیش��برد اهداف عملیات��ي امري اجتناب ناپذیر مي باش��د. بنابراین 
بسترسازي مناسب اجرائي جهت جذب سرمایه هاي خارجي و نیز تقویت ساز 
و کارهاي اجرائي براي جذب سرمایه هاي داخلي از اهّم راهبردهاي تامین این 
هدف بشمار مي روند. افزایش همکاري هاي اقتصادي شرکت ملي نفت با سایر 
ش��رکت هاي نفت و گاز و کشورهاي صاحب سرمایه نقش قابل مالحظه اي در 

تسریع این امر خواهد داشت.

باالدستي  فعاليت هاي  مكمل  صنايع  تقويت  و  توسعه 
نفت و گاز

خوداتكايي در صنايع باالدستي نفت و گاز
بهره گیري از پتانس��یل هاي فني ، مالي ، انساني و عملیاتي داخل کشور در 
جهت گس��ترش صنایع مکمل فعالیت  هاي باالدس��تي نفت و گاز نقش قابل 
مالحظه اي در ارتقاي دانش فني ، ایجاد اش��تغال و ایجاد امنیت عرضه کاالها و 

خدمات مورد نیاز صنعت دارد.
انج��ام ای��ن امر مي توان��د در تحقق ه��دف خوداتکائي کش��ور در صنایع 
باالدس��تي نفت و گاز نیز س��هم بس��زائي داشته باش��د. اصالح و بومي سازي 
اس��تانداردها و تالش در جهت انتقال دانش فني از خارج و گس��ترش فرهنگ 
تحقی��ق و توس��عه در زمینه فعالیت هاي مختلف بخش باالدس��تي که بخش 
داخلي مي تواند در آن موضوعات بطور فعالي حرکت نماید ، از جمله راهبردهاي 

مهم در راستاي حصول به این اهداف بشمار مي روند. 
جذب ، توليد و انتقال دانش فني 

تقویت توانمندي هاي علمي و پژوهشي نقش بسیار مؤثري در پیشرفت 
فعالیت هاي اجرائي بخش باالدستي نفت و گاز دارا مي باشد و همکاري هاي 
مس��تمر و مؤثر دو س��ویه با شرکت هاي پیش��رو در تولید دانش فني بخش 
نف��ت و گاز و نیز با مراکز علمي و پژوهش��ي داخل و خارج کش��ور ، از طریق 
جذب دانش فني و بومي س��ازي و بدعت س��ازي هاي مؤثر ، زمینه مناس��ب 
ارتقاي توانمندي هاي اجرائي متخصصان ایراني را فراهم مي نماید و این امر 
مي تواند در س��ایه تالش متخصصان و حمایت مدیران ارشد و تصمیم سازان 
ارش��د ش��رکت ملي نفت ایران ، زمینه س��از صدور دانش فني گردد و تحقق 
این ه��دف کیفي به مفهوم ایجاد تغییر در بنیان ها و س��اختارهاي فکري و 
اجرائي از "انتقال  یک سویه )به داخل( دانش فني به  انتقال دو سویه دانش 
فني" و به عبارتي صدور هر چه بیش��تر دانش فني در راس��تاي کسب ثروتي 
جدی��د ک��ه مي تواند جایگزین مناس��بي براي ثروت ناپای��دار نفت و گاز در 

بلندمدت باشد ، خواهد بود. 
ادامه دارد....
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