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»ب�راي درك نس�خه حقيق�ي پيش�رفت كش�ور، بايد ب�ه بحث هاي 
تئوري�ك معطوف ب�ه واقعيت پرداخت و س�پس ب�ا تعيين الگوي 
پيش�رفت، برنامه ري�زي، اولويت بندي، س�رمايه گ�ذاري و حركت 

كرد.«*
از آنجاي��ي ك��ه نفت در ايران موت��ور محركه صنعت و اقتصاد اس��ت، 
بنابراي��ن هرگون��ه برنامه ريزي معط��وف به پيش��رفت در صنعت نفت 
مس��بب پيشرفت صنعت و فناوري و س��رانجام درخشش ايران در افق 
1404 خواهد بود. بر اس��اس رهنمود مقام معظم رهبري، درك نسخه 
حقيقي پيش��رفت، مس��تلزم برنامه ريزي و اولويت بن��دي كاركردهاي 

سازماني است.
به همين منظور افقي كه مطابق برنامه هاي مورد نظر در سياس��ت هاي 
كالن صنعت نفت و همسو با استراتژي هاي از پيش تعيين شده تعريف 
گرديده است، مي تواند با مشاركت خيل گسترده بدنه مهم استراتژيك 
صنعت نفت و با حضور گس��ترده س��رمايه گذاران داخلي و خارجي و 
تعامل مثبت با اقتصاد جهاني، قابل دسترس بوده و نويد بخش رشد و 

توسعه دوچندان در اقتصاد ايران باشد.
در اين راس��تا واحد مطالعات، انتشارات و اطالع رساني روابط عمومي 
ش��ركت ملي نفت ايران مبتني بر اي��ن رويكرد، اولويت بندي تئوريك 
مديريت ارشد شركت ملي نفت ايران را تحت عنوان »اهداف، راهبردها 
و سياس��ت هاي كلي برنامه پنجم توسعه«، ذيل كتاب »نمايه سه دهه 
تالش« منتشر ساخت و در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز 
و پتروش��يمي عرضه كرد كه به ذكر اهم اهداف صنعت نفت در برنامه 

پنجم توسعه كشور به اجمال اشاره مي شود:
الف: اس��تفاده بهينه از ذخايرهيدروكربوري كشور به عنوان پشتوانه و 

محرك توسعه پايدار اقتصادي كشور
ب: استفاده از ظرفيت هاي صنعت نفت و گاز براي دفاع از منافع ملي

ج:  1- افزايش س��هم و ارتقاي جايگاه صنعت نفت ،گاز و پتروش��يمي 
در سطح منطقه و جهان

      2- افزايش اس��تحصال و اس��تخراج نفت و گاز با اولويت ميادين 
مشترك با كشورهاي همسايه

     3- افزايش ظرفيت پااليش
     4- افزايش ظرفيت محصوالت پتروشيمي

د: دستيابي به فناوري پيشرفته در حوزه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 
براي نيل به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه

ه: تغيي��ر نگاه به نف��ت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين 
بودجه عمومي به » منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي«

و: اعم��ال مديريت انرژي ب��ه منظور جلوگيري از اس��راف در مصرف 
سوخت كشور ، كاهش شدت انرژي و اعطاي يارانه هاي هدفمند

ز: برقراري تعامل موثر و س��ازنده با كش��ورهاي توليد كننده و مصرف 
كننده انرژي و ايفاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي

ح: تحقق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در صنعت نفت
تفصيل سياس��ت ها و راهبردهاي منش��عب از اه��داف فوق الذكر براي 
بررس��ي و دقت نظر صاحبنظران عرصه هاي باالدستي در كتاب مذكور 
آمده و در دس��ترس همگان قرار گرفته اس��ت. اي��ن اهداف و برنامه ها 
بيانگر افق روش��ن صنعت نفت اس��ت كه خود گوياي توسعه ايران در 
جايگاه اقتصادي، علمي و فناوري با هويت اس��المي و انقالبي است كه 
قصد دارد در زمينه هاي مختلفي همچون خدمات، مشاوره، پيمانكاري 
و كار آفريني، فعاليت هاي چش��مگيري را به نمايش بگذارد. اس��تفاده 
از تجربي��ات و تبادل اطالعات با ديگران، زمينه مناس��ب براي حركتي 
پوينده به منظور رسيدن به برنامه هاي كالن نفتي از سوي برنامه ريزان 

مورد توجه قرار گرفته است.

ب��راي دس��تيابي به اهداف صدراالش��اره ذكر م��وارد زيرخالي از فايده 
نخواهد بود:

1- ش��ناخت فرصت ها و تهديدات درون س��ازماني و برون سازماني در 
سطح منطقه و بين الملل از عناوين مهمي است كه برنامه ريزان اجرايي 
حوزه اس��تراتژيك مديريت باالدس��تي صنايع نفت و گاز براي نيل به 
اهداف اعالم ش��ده و سياس��ت ها و راهبردهاي تدوين ش��ده بايد مورد 
توجه ق��رار دهند.در حقيقت بدون ش��ناخت وضعيت رقبا در س��طح 
منطق��ه و بين الملل و لحاظ ويژگي هاي فن��ي و اجرايي محيط داخلي 
و ارزياب��ي مزيت ه��ا و برتري ه��ا و نيز نقاط ضعف و آس��يب پذيرهاي 
سازماني، هيچ مديريتي توفيق آن را نخواهد يافت تا صنعت نفت را به 
جايگاه شايسته و بايسته آن در افق چشم انداز 1404 رهنمون سازد. 

2- بنيان دقيق هدف ها و تعيين اولويت آنها بايد منوط به س��ازگاري 
شرايط پيرامون در حوزه درون سازماني باشد. شايد يكي از اهم وظايف 
مديران ارش��د سازمان اين باشد كه هدف ها به گونه اي اولويت بخشي 

برنامه ريزي و درك نسخه حقيقي پيشرفت
»مروري بر اهداف، راهبردها و سياست هاي كلي برنامه  پنجم توسعه« 

سخننخست

* مقام معظم رهبري 

به�ره گيري مديران ارش�د س�ازمان از كارشناس�ان و متخصصان  
برنامه ريزي كه داراي بينش استراتژيك هستند اين امكان را ميسر 
مي س�ازد تا ضمن انتقال تجارب و دانش ارزشمند اليه هاي مديران 
مياني و مهندس�ين مغز افزار سازمان،  برنامه ريزي اجرايي صبغه 

عيني و كاربردي يابد.
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گردند تا با ش��رايط و محيط پيراموني س��ازگار باشند و اگر متغير هاي 
غي��ر قابل كنترل در س��ازمان رخ دهد، بتوانن��د آن هدف ها را طوري 
اصالح كنند و به پيش ببرند كه س��اختار كل س��ازمان در هم نريزد و 
س��عي شود كه هدف طوري طراحي ش��ود كه تمامي گروه هاي مرجع 
سازمان را در بر بگيرد، با مقاصد اصلي سازمان مغايرت نداشته باشد و 

براي تمامي گروه هاي سازمان قابل درك و فهم باشد.
3- مديران ارشد مس��ووليت اصلي سازمان را برعهده دارند و در واقع 
هدف گ��ذاري از جمل��ه فعاليت هاي مهم آنها ب��وده و به همين ترتيب 
تدوين و برنامه ريزي اس��تراتژيك بر عهده آنهاس��ت. در اين ميان بهره 
گيري مديران ارشد سازمان از كارشناسان و متخصصان  برنامه ريزي كه 
داراي بينش اس��تراتژيك هستند اين امكان را ميسر مي سازد تا ضمن 
انتقال تجارب و دانش ارزش��مند اليه هاي مديران مياني و مهندس��ين 
مغز افزار سازمان، در زيرمجموعه فني و پيچيده صنايع باالدستي نفت 
و گاز، برنامه ريزي اجرايي صبغه عيني و كاربردي يابد و به طورحتم در 
چنين شرايطي است كه محتواي كالم راهبردي مقام معظم رهبري در 

صدر اين نوشتار تحقق پيدا مي كند. 

4- نوآوري با اتكا به دو منبع س��رمايه اي كه ش��امل سرمايه انساني و 
فيزيكي است صورت مي گيرد. بر همين اساس پيشرفت برنامه هايي كه 
بر اساس اهداف، راهبردها و سياست گذاري هاي اعالم شده صنعت نفت 
تدوين ش��ده در گرو پيشرفت دو شاخص اصلي يعني تعليم كاركنان و 
بدنه كارشناسي از طريق سرمايه گذاري آموزشي و ديگري تكيه بر خود 
اتكايي ملي براي پيش��برد طرح ها و پروژه هاي عمده صنايع باالدستي 
ارزيابي مي ش��ود. بنابر اين دستيابي به اهداف باال دستي نفت و توسعه 
پايدار، نياز به وجود مجموعه اي از عوامل اس��ت كه سرمايه انساني از 
مهمترين آنهاس��ت. زيرا ايجاد رشد مستمر نياز به نوآوري هاي انساني 
در انتقال دانش فني مدرن به بطن و هسته اصلي فعاليت هاي توليدي 
نفت و گاز دارد كه اين امر مهم بر عهده سرمايه انساني است و مطالعه 
كم و كيف و بررس��ي جنبه هاي مختلف آن از ضروري ترين موضوعات 

عرصه مديريت استراتژيك است.
انتق��ال تكنول��وژي كه گام نخس��ت ب��راي تحقق نوآوري اس��ت، در 
محيط هايي موفقيت آميز اس��ت كه از غناي بيش��تر س��رمايه انساني 
برخوردار باش��ند و در نهايت اين س��رمايه انساني اس��ت كه بر فرايند 

توليد نفت و گاز و ارزش افزوده آن تاثير مستقيم دارد.
5- برنامه ريزي استراتژيك همانند بسياري ديگر از ابزارهاي مديريتي، 

وس��يله اي براي افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان محسوب مي شود. 
اي��ن فن برنامه ريزي س��ال هاي متمادي مورد اس��تفاده س��ازمان هاي 
تولي��دي، خدماتي، انتفاعي و غير انتفاعي در كش��ورهاي مختلف بوده 
اس��ت و كارآم��دي آن در اقصي نقاط جهان به اثبات رس��يده اس��ت. 
برنامه ريزي استراتژيك ابزاري است كه مي تواند به انجام فكري مديران 
و برنامه ريزان در كش��ف، تبيي��ن، تجزيه و تحلي��ل عوامل محيطي و 
داخلي و نيز تعيين استراتژي ها با توجه به تحليل هاي محيطي، داخلي 

و رسالت سازمان كمك نمايند. اثر بخشي و كارايي هرابزار مديريتي تا 
حد زيادي بستگي به وجود بسترهاي الزم و نيز هنر و توانايي طراحان 
و مجريان آن دارد. با عنايت به اين مهم، توجه افزونتر به رفع مشكالت 
و محدوديت هاي موجود برس��ر راه به كارگيري اين فن برنامه ريزي در 
حوزه هاي باال دس��تي نفت و گاز و به روز رساني اطالعات و آمار و رفع 
نواقص احتمالي توسط اليه هاي برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت در 

مجموعه سازمان، مي تواند اثر بخشي برنامه ها را بهبود ببخشد.
6- لزوم تعامل س��ازنده بين مجموعه صنعت و دانش��گاه از ضروريات 
دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه صنعت نفت بر شمرده مي شود. 
دراصل ماهيت دانش��گاه در كش��ورهاي درحال توس��عه و به خصوص 
در ايران  آموزش��ي اس��ت، در حالي كه ماهيت دانشگاه در كشورهاي 
صنعت��ي يك ماهيت پژوهش��ي ب��وده كه در راس��تاي توليد و صنعت 
قراردارد. به عبارت ديگر در دانش��گاه هاي معتبر جهان نظام تحقيقاتي 
پشتوانه نظام آموزش است و مواد آموزشي دانشگاه ها در واقع بازتاب و 
نتيجه تحقيقات پژوهش��گران است و چون موضوعات تحقيق برخاسته 
از نيازهاي عيني و ملموس نهاد هاي گوناگون از جمله صنايع باالدستي 
نف��ت و گاز اس��ت، بنابراين يك ارتباط تنگاتن��گ و پويا بين پژوهش، 
آموزش و توليد وجود دارد. به همين جهت در كشورهاي توسعه يافته 
مشكلي به نام عدم ارتباط بين دانشگاه و صنعت وجود نداشته و اين از 

مشكالت خاص كشور هاي در حال توسعه از جمله ايران است.
بدين منظور»اكتش��اف و توليد« تالش دارد بستري فراهم آورد تا ضمن 
تعامل سازنده با دانشگاه ها، صبغه پژوهشي موضوعات مرتبط با توليد و 
عمليات و نيز اهداف و راهبردهاي استراتژيك شركت ملي نفت ايران را 
ارج نه��اده و تريبوني براي صاحبنظران حوزه صنعت و دانش��گاه فراهم        

آورد.                           
       مدير مسوول

انتق�ال تكنول�وژي كه گام نخس�ت براي تحقق نوآوري اس�ت، در 
محيط هايي موفقيت آميز است كه از غناي بيشتر سرمايه انساني 
برخوردار باش�ند و در نهايت اين س�رمايه انس�اني اس�ت كه بر 

فرايند توليد نفت و گاز و ارزش افزوده آن تاثير مستقيم دارد.

»اكتشاف و توليد« تالش دارد بستري فراهم آورد تا ضمن تعامل 
س�ازنده با دانش�گاه ها، صبغه پژوهش�ي موضوع�ات مرتبط با 
تولي�د و عمليات و نيز اهداف و راهبردهاي اس�تراتژيك ش�ركت 
ملي نفت اي�ران را ارج نهاده و تريبوني براي صاحبنظران حوزه 

صنعت و دانشگاه فراهم آورد.       


