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Abstract
Purpose: The purpose of this paper, Futures Studies of Iran's Oil Industry Supply Chain with Emphasis on Internal
Factors. Supply chain plays an important role in the efficiency of providing products and services. This category is
becoming more important in the oil industry, which is one of the competitive advantages of the country, and its
development can create a lot of currency and employment for the country's economy.
Methodology: The present research is applied in terms of orientation and exploratory in terms of purpose. Also, the
philosophical foundations of research, pragmatism and its methodology are mixed. To conduct the research in the first
stage, by reviewing the literature and interviewing oil industry experts, 16 key drivers of the research were extracted. After
screening, 8 factors were removed by statistical tests and the rest of the factors were evaluated by Cross Impact Analysis
technique.
Findings: Based on the degree of effectiveness, the two drivers of government financing policies and oil companies'
plans to improve and upgrade oil equipment were selected as important drivers for mapping oil industry supply chain
scenarios.
Originality/Value: Based on these two drivers, four scenarios of opportunistic supply chain, resource-oriented supply
chain, new supply chain and old supply chain were mapped. According to the four criteria for evaluating scenarios in
terms of probability of occurrence and application of CODAS technique, the opportunistic supply chain scenario was
selected as the most probable scenario.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

آیندهپژوهی زنجیره تأمین صنعت نفت ایران با تأکید بر عوامل داخلی
1

مصطفی محمودی شریف ،*1محمدمهدی رحیمیان اصل ،2محمدحسن ملکی

1گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
 2مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری) ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :زنجیره تأمین نقش مهمی در کارآمدی ارائه محصوالت و خدمات دارد .این مقوله در صنعت نفت اهمیت بیشتری پیدا میکند که
یکی از مز یتهای رقابتی کشور هم به شمار میرود و توسعه آن میتواند برای اقتصاد کشور ارزآوری و اشتغال زیادی ایجاد نماید .الزمه

روششناسی پژوهش :پژوهش حاضر از نظر جهتگیری ،کاربردی و از منظر هدف ،اکتشافی است .همچنین از نظر مبانی فلسفی ،عملگرا
و روششناسی آن آمیخته است .برای اجرای پژوهش در مرحله اول از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت 16 ،پیشران
کلیدی پژوهش استخراج گردید .پس از غربال با آزمونهای آماری 8 ،عامل حذف گردید و مابقی با تکنیک تحلیل تأثیر متقابل مورد ارزیابی
قرار گرفتند.
یافتهها :بر مبنای درجه تأثیرگذاری دو پیشران سیاستهای تأمین مالی دولت و برنامههای شرکتهای نفتی برای بهبود و بهروزرسانی
تجهیزات نفتی بهعنوان پیشرانهای مهم برای نگاشت سناریوهای زنجیره تأمین صنعت نفت انتخاب شدند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :بر مبنای این دو پیشران ،چهار سناریو زنجیره تأمین فرصت سوز ،زنجیره تأمین منبع محور ،زنجیره تأمین نو ین
و زنجیره تأمین دمده نگاشت یافتند که با توجه به معیارهای چهارگانه ارزیابی سناریوها از نظر احتمال وقوع و کاربست تکنیک کداس،
سناریو زنجیره تأمین فرصت سوز بهعنوان محتملترین سناریو انتخاب گردید.
کلیدواژهها :آینده پژوهی ،عوامل داخلی ،زنجیره تأمین نفت ،تحلیل ضربه متقاطع ،روششناسی سیستمهای نرم.CODAS ،

 -1مقدمه
کشور ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز به همراه منابع انسانی متخصص ،دارای مزیت رقابتی بسیاری در صنایع مرتبط با نفت
است .بهرغم آن که در سالهای اخیر صنعت نفت ایران با تحریمهای گسترده و فشارهای بینالمللی دست و پنجه نرم کرده و با چالشهای
متعددی روبهرو بوده است ولی با استفاده از ظرفیتهای فنی ،مالی و  ...داخلی همچون اتکا به شرکتهای دانشبنیان و سرمایههای مردمی
در بازار سرمایه میتوان شرایط مناسبی برای این صنعت رقم زد .با توجه به سیاست حمایت از تولید ملی ،میبایست این شرایط در راستای
حرکت از خام فروشی به ایجاد ارزش افزوده در حوزههای حفاری ،اکتشاف ،پاالیش و پتروشیمی برای صنعت نفت ایران فراهم گردد.
* نویسنده مسئول
mmahmoudi@yahoo.com
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سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح و اثربخش در این حوزه توجه به تغییرات و نیازهای آینده است.

از سوی دیگر ،وجود یک شبکه تأمین مناسب که نفت خام را به فراوردههای پاالیشگاهی تبدیل کند ،با توجه به حجم باالی سرمایهگذاری

تجهیزات در این صنعت و همچنین طول عمر باالی این شبکه ،ضروری به نظر میرسد (اعتمادی و کسرایی2020 ،1؛ لیما و همکاران،2
)2022؛ به عبارت دیگر ،امروزه به علت شدت رقابت و نوسانات و پیچیدگی فناوری ،کمتر سازمانی میتواند بدون همکاری با دیگر

سازمانها محصولی را تولید یا خدمتی را ارائه نماید (نوذری و همکاران .)2021 ،3به همین منظور در دهه نود میالدی ،زمانی که
موضوعات مربوط به گردش مواد شکل گرفت ،مفاهیم زنجیره تأمین نیز مطرح شد (قاسمپور انارکی و همکاران .)2021 ،4از نظر

ساختاری ،زنجیره تأمین ،شبکه پیچیدهای از ارتباطات (مواد ،مالی و اطالعات) است که سازمانها با شرکای تجاری تأمینکننده ،تولید

کننده و توزیع کننده بهمنظور رساندن کاال و خدمات به دست مشتریان محصول دارند (منصوری و همکاران2021 ،5؛ فرناندو و سیگرا،6

 .)2021به طور کلی زنجیره تأمین صنعت نفت از فرایند اکتشاف آغاز شده و با تولید نفت خام ،انتقال آن به پاالیشگاهها و مراکز فراوری
ادامه یافته و به توزیع فراوردههای نهایی به مصرفکنندگان کالن و خرد خاتمه مییابد (ژو و همکاران.)2020 ،7
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صنعت نفت کشور زمانی بهسوی ارزشآفرینی گام بر میدارد که بتواند زنجیره تأمینی را که به دنبال روشهای مؤثر ایجاد ارزش بیشتر
برای مشتری باشد را طراحی ،ایجاد و مدیریت کند .چرا که روندهایی در زنجیره تأمین و صنعت به طور مداوم در حال شکلگیری هستند
که عدم توجه به آنها ،میتواند تبعاتی چون ناهماهنگی ،آسیبپذیری ،تابآوری پایین ،شکنندگی ،خسارت به محیط زیست و
حوزه زنجیره تأمین ،روندها و واقعیتهای منطقهای مرتبط با صنعت نفت و انرژی مانند توسعه انرژی تجدید پذیر و پاک ،شهر سبز،
حملونقل سبز ،گردشگری صنعتی و انرژی ،کشفیات جدید نفت در کشورهای مختلف و کاهش اهمیت سوختهای فسیلی در مقایسه
با گذشته هم اثرات قابل مالحظهای روی عملکرد این صنعت دارند (ژو و همکاران2020 ،؛ بسرا فرناندز و همکاران)2020 ،9؛ بنابراین
بدون شناسایی این روندها و واقعیتها و برنامهریزی درست روی آنها امکان مدیریت فعال در صنعت نفت غیر ممکن است (حسین و
همکاران2019 ،10؛ کیقبادی.)2021 ،11
بر این اساس ،الزمه سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح و اثربخش در این حوزه توجه به تغییرات و نیازهای آینده است (علیزاده و
همکاران2016 ،12؛ امیری و نیلیپور طباطبایی .)2020 ،13با پایش مستمر روندها و عوامل مؤثر روی آینده میتوان وضعیتهای
احتمالی صنعت نفت ایران و زنجیره ارزش آن را رصد نمود .پس از شناخت و کشف آیندههای مختلف و اتفاقاتی که در آن رخ میدهد،
میتوان برنامههای منعطف و چندگانه ارائه داد و خود را برای محتملترین وضعیت آماده نمود .به واقع ،زمانی که محتملترین آینده
مشخص شد ،اقدامات راهبردی و عملیاتی متناسب با همان آینده تعیین میشود (احمدی و همکاران.)2020 ،14
با مطالعه پژوهشهای انجام شده در حوزه انرژی میتوان دریافت که اکثر پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه ،پیشبینی مصرف
انرژی ،ترکیب و نسبت سبد مصرف و یا ارزیابی ریسک در آینده کوتاهمدت با روشهایی مانند هوش مصنوعی ،شبکه عصبی ،مدلهای
اقتصادسنجی و الگوریتم ژنتیک است .برخی تحقیقات دیگر نیز چشماندازها و برنامههای آتی حوزه انرژی را مورد بررسی قرار دادهاند
(آلویل پاالویسینو و اوپانزو بانستر .)2018 ،15همچنین هیچ کدام از محدود پژوهشهای انجام گرفته در زمینه آیندهپژوهی زنجیره تأمین
صنعت نفت عوامل داخلی را مد نظر قرار نداده و با توجه به عوامل خارجی اقدام به ارائه سناریو نمودهاند؛ به عنوان مثال ،پژوهش احمدی
و همکاران ( .)2020در فرآیند آیندهپژوهی و تدوین سناریوهای باورپذیر در زنجیره تأمین صنعت نفت هم عوامل داخلی و هم عوامل
خارجی به عنوان پیشران تأثیرگذارند .عوامل داخلی ،برخالف عوامل خارجی همچون تحریمهای بینالمللی و ...در کنترل مدیران صنعت
بوده و میتوان از طریق تصمیمات درست و بهموقع ،آنها را در جهت مطلوب تغییر داده و کنترل نمود .زمانی که کنترل تمامی پیشرانها
در اختیار است ،فرصت رویارویی فعال 16با آینده فراهم میشود .در نتیجه بر اساس سناریو نهایی میتوان برنامهریزی دقیقی برای بهبود
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انعطافپذیری پایین را به همراه داشته باشد (تاکاموهابوا و همکاران2015 ،8؛ فرناندو و سیگرا .)2021 ،عالوه بر روندهای جهانی در

آینده صنعت انجام شود ولی در شرایطی که تنها به عوامل خارجی و بیرون از کنترل در شکلگیری سناریو اکتفا شود ،در بهترین حالت
فرصت اقدامات پیشگیرانه 1فراهم میگردد (یوآن و همکاران2019 ،2؛ کیقبادی.)2021 ،
ازاینرو  ،نخستین تفاوت پژوهش حاضر با دیگر مطالعات این است که با استفاده از ترکیب روشهای کیفی و کمی در یک افق زمانی
بلندمدت موضوع صنعت نفت ایران را نه بهصورت کلی بلکه بهصورت خاص در حوزه زنجیره تأمین مورد بررسی قرار میدهد .از طرف
دیگر ،هدف پیشبینی نیست ،بلکه حالتها و آیندههای مختلف زنجیره تأمین صنعت نفت ایران را بررسی و محتملترین آن را انتخاب
میکند .این فرآیند نوین با نگاهی برونگرا در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اتکا به ظرفیتهای درون کشور ،بر اساس
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عوامل مؤثر داخلی که تحت کنترل و برنامهریزی هستند ،صورت میگیرد نه عوامل خارجی که کنترل چندانی بر آنها وجود ندارد.
در همین راستا پژوهش حاضر ،در پی شناسایی سناریوهای باورپذیر و محتمل زنجیره تأمین صنعت نفت ایران است .به همین منظور در
گام نخست با مرور نظاممند مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان ،پیشرانهای کلیدی تأثیرگذار بر روی آینده زنجیره تأمین صنعت نفت ایران
مشخص گردیدند .سپس با بهکارگیری تکنیک تحلیل تأثیر متقابل این پیشرانها مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تدو ین سناریوها بر اساس
معیارهای چهارگانه ارزیابی سناریوها با رویکرد متدولوژی سیستمهای نرم ،سناریو محتمل با استفاده از تکنیک کداس انتخاب شد.

محمودی شریف و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه240-258 :

 -1-1مبانی نظری

اصلیترین پیوندهای زنجیره تأمین در صنعت نفت و گاز به ترتیب عبارتند از :اکتشاف ،فرآوری ،پاالیش ،بازاریابی و مصرف کنندگان .این
پیوندها نشان دهنده رابطه میان شرکتهای حاضر در طول زنجیره و موادی است که از طریق زنجیره تأمین جریان مییابد (عطیا و همکاران،3
 .)2019شرکتهای نفتی برای ادامه حضور در بازار به این زنجیره تأمین نیاز دارند .این زنجیره شامل همه تسهیالت ،وظایف ،کارها و
فعالیتهایی میشود که در تولید و تحو یل نفت و فرآوردههای آن ،از تأمینکنندگان تا مشتریان درگیر آن هستند و شامل برنامهریزی و
مدیریت عرضه و تقاضا ،تهیه مواد ،تولید و برنامهریزی محصول یا انبارداری ،کنترل موجودی و توزیع ،تحو یل و خدمات پس از فروش به
مشتری میشود .در هر مرحله از این زنجیره عملیات متعددی صورت میگیرد .به عنوان مثال اکتشاف شامل عملیات لرزهای ،ژئوفیزیکی
و زمین شناسی است ،درحالیکه عملیات تولید شامل حفاری ،مخزن ،تولید و مهندسی تأسیسات میگردد .مرحله پاالیش عملیات
پیچیدهای دارد و خروجی آن ،ورودی مرحله بازاریابی است .بازاریابی نیز شامل عمدهفروشی و یا خردهفروشی بنزین ،روغن موتور و سایر
محصوالت تصفیه شده و فرآوردههای دیگر است .هر مرحله از پیوند میتواند توسط یک شرکت مستقل و یا یک واحد از یک شرکت

یکپارچه انجام گیرد .مسئله اساسی مشترک در زنجیره تأمین صنعت نفت ،توزیع متوازن سود و هزینه در طول شبکه است (جمالی و فالح،4
 .)2017همچنین برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنعت نفت ،تأمین دستگاهها و تجهیزات مدرن جهت انجام عملیاتهای مختلف در
طول زنجیره تأمین همچون انتقال منابع فسیلی به پاالیشگاهها و یا اجرای عملیاتهای اکتشافی و استخراجی ضروری است .هرچقدر این
تجهیزات در زمان کمتر و با کیفیت و هزینه مناسب تهیه شود ،زنجیره تأمین اثربخشتر شده و اهداف آن محقق میشود .همینطور این
صنعت نیاز مبرم به یک شبکه حملونقل در خشکی و دریا برای انتقال فرآوردهها و یا ادوات و تجهیزات در جهت توسعه و یا صادرات دارد
(حسینی2016 ،5؛ رضایی.)2021 ،6
در صنعت نفت ،تقریبا همه عملیات مشخص ،مهم و از قبل برنامهریزی شده است؛ بنابراین ،میتوان کل فرآیند را به یک دستگاه سودآور
با عملکرد باال تبدیل نمود .هدف از مدیریت زنجیره تأمین ارائه حداکثر خدمات به مشتری با کمترین هزینه ممکن است .در ابتدا فرآیند
اکتشاف از طریق کشف چاههای جدید و با صرفه اقتصادی جهت استخراج ارزش ایجاد میکند .عملیات استخراج به مشتریانی تبدیل
میشود که از خروجی اکتشاف استفاده میکنند .به همین ترتیب پاالیشگاهها مشتری استخراج و تولید هستند و بازاریابی مشتری پاالیش و
مصرف کننده محصوالت تصفیه شده مانند بنزین همان مشتریان نهایی هستند .بر این اساس ،الزم است اطمینان حاصل شود که هر شرکت
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یا اپراتور در طول زنجیره تأمین میتواند به سرعت به نیازهای دقیق مشتریان خود پاسخ دهد ،خطرات و ریسکها را شناسایی نموده و در
برابر آنها آمادگی کسب کند (منهت و همکاران.)2019 ،1
محصول بخشهای اکتشاف و تولید در صنعت نفت دقیقا برای همه شرکتهای رقیب یکسان بوده و تمایز آن بسیار ناچیز است .در
نتیجه ،بسیاری از این شرکتها نمیتوانند با ارائه یک محصول جدید و مهیج ،خود را از یکدیگر متمایز کنند؛ بنابراین ،این شرکتها
فقط میتوانند با اکتشاف و استخراج اقتصادی و مؤثرتر نفت و گاز نسبت به رقبای خود به تمایز دست یابند (چیما.)2007 ،2
 -1-2پیشینه پژوهش
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امیری و نیلیپور طباطبایی ( )2020بهمنظور تدو ین سناریوهای آینده نفت خام در افق  2035از روشهای ترکیبی پو یش محیطی ،در
جهت شناسایی نیروهای پیشران ،تحلیل اثرات متقاطع ،برای سنجش اهمیت پیشرانها ،شاخص اجماع ،بهمنظور سنجش عدم
قطعیتهای بحرانی و از روش شبکه جهانی کسبوکار نیز برای تدو ین سناریوها استفاده نمودند .جهت تبیین و استخراج عوامل مؤثر بر
جایگاه نفت خام در اقتصاد کشور ،ابتدا فهرست اولیهای از پیشرانهای اثرگذار استخراج گردید .جامعه آماری این پژوهش متخصصان
حوزه نفت ،اقتصاد انرژی و آیندهپژوهی بودند که از بین آرای جمعآوری شده ،نظرات  15نفر بهمنظور تبیین پیشرانها و سنجش شاخص
سبد انرژی جهانی و قیمت نفت خام ،اصلیترین عدم قطعیتهای مؤثر هستند .در نهایت چهار سناریو تعامالت محدود  /افزایش سهم
انرژیهای تجدید پذیر ،تعامالت گسترده/افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر ،تعامالت گسترده/کاهش سهم انرژیهای تجدید پذیر و
تعامالت محدود/کاهش سهم انرژیهای تجدید پذیر تبیین شدند.
لیما و همکارانش ( )2022با بهکارگیری برنامهریزی آمیخته عدد صحیح قطعی اقدام به مدلسازی و برنامهریزی زنجیره تأمین نفت در
پایین دست نمودند .مدل بهینهسازی شده ،طراحی شبکه استراتژیک را تعریف و سپس برنامه توزیع تاکتیکی آن را تعیین میکند .در این
مدل یک شبکه حملونقل چند حالته در نظر گرفته شده که ممکن است در آن منابع جادهای ،دریایی ،ریلی و خط لوله انتخاب شود.
ساختار شبکه با استفاده از رو یکرد مدلسازی گراف نشان داده شده است ،بنابراین عملیات متنوع شبکه ،برای مثال ،تبادل محصوالت
بین انبارها ،میتواند به راحتی در مدل بهینهسازی گنجانده شود .در نهایت جهت آزمون و تحلیل حساسیت مدل یک مطالعه موردی در
صنعت نفت برزیل برای حل یک مشکل در دنیای واقعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
فرناندو و سیگرا ( )2021در پژوهشی به ارزیابی ریسک زنجیره تأمین نفت در سریالنکا پرداختند .آنها با مرور ادبیات و مطالعات
میدانی مهمترین فاکتورهای ریسک و اختالالت را شناسایی نمودند .در این مطالعه پس از مصاحبه با کارشناسان مشخص گردید که
عدم وجود زیرساخت مناسب در صنعت نفت و افزایش تقاضای بنزین از مهمترین موانع امنیت انرژی در سریالنکاست .سپس با طراحی
یک مدل پیشبینی با مدل  ARIMAمیزان تقاضای بنز ین در دو سال آینده پیشبینی گردید.
کیقبادی ( )2021در پژوهش خود به دنبال تبیین مدل ارزیابی زنجیره تأمین پایدار در صنعت نفت ایران بر اساس مدل معادالت ساختاری
است .جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای فعال در صنعت نفت و گاز بوده که نمونهای به تعداد  240شرکت به روش نمونهگیری
در دسترس انتخاب شد .نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل ،حاکی از این بود که
متغیرهای عوامل خارجی ،تعهد به پایداری و آمادگی مدیریت بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت نفت و گاز اثر گذارند.
ژو و همکارانش ( )2020در پژوهش خود با عنوان اثر شالق چرمی در زنجیره تأمین نفت و گاز دریافتند که نظریههای موجود درباره اثر
شالق چرمی محدودیتهایی در توضیح این پدیده در صنعت نفت و گاز دارند .به اشتراکگذاری اطالعات برای جلوگیری از اثر شالق
چرمی ممکن است در شرکت نفت و گاز یکپارچه تأثیر چندانی نداشته باشد .بر این اساس آنها پیشنهاداتی را در جهت کاهش اثر شالق
چرمی در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز بیان میدارند.
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Menhat et al.

1

آیندهپژوهی زنجیرهتأمین صنعت نفت ایران با تأکید بر عوامل داخلی

اجماع ،انتخاب گردید .بر اساس یافتههای این پژوهش سه پیشران الگوی تعامالت بینالمللی ایران ،سهم انرژیهای تجدید پذیر در

بسرا فرناندز و همکارانش ( )2020در پژوهشی مدل پو یایی سیستمی را برای ارزیابی سیاستهای رشد پایدار در زنجیره تأمین گاز طبیعی
کمبیا توسعه دادند .مدل با توجه به دیدگاه سیستمی شامل متغیرهای تقاضا ،حملونقل ،میزان تولید و ذخایر گاز طبیعی است .همچنین
شامل ماژولی برای ارزیابی تأثیر قیمت گاز طبیعی بر میزان تقاضا و عرضه میباشد .آنها سیاستهای تأمین جایگزین در صنعت گاز
طبیعی کلمبیا را با سناریوهای مختلف ارزیابی نموده و چگونگی تأثیر سیاستهای عمومی بر عرضه و تقاضا بهویژه ،سیاستهای تخصیص
منابع را در طول زنجیره تأمین گاز طبیعی بررسی کردند .در نهایت پیشنهاداتی برای توسعه زیرساخت محور مقابله با ریسک کمبود تأمین
ارائه نمودند.
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حسین و همکارانش ( )2019در پژوهش خود با استفاده از رو یکرد مبتنی بر شبکههای بیزین به دنبال افزایش قابلیتهای تابآوری در
زنجیره تأمین نفت و گاز در برابر طیف وسیعی از اختالالت هستند .شبکه بیزی مدلی احتمالی است که برای ارزیابی ریسک در شرایط
عدم قطعیت و تشریح روابط علی میان متغیرهای کمی و کیفی به کار گرفته میشود .نتایج پژوهش آنها در نهایت به مدیران این امکان را
میدهد تا تأثیر تصمیمات خود برای مقابله با اختالالت را قبل از اجرا تحلیل و بررسی نمایند.
اعتمادی و کسرایی ( )2020در پژوهشی با عنوان مدل زنجیره تأمین ناب در فراساحل صنعت نفت و گاز با رو یکرد ساختاری تفسیری به

محمودی شریف و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه240-258 :

ارائه مدل نابی در صنعت نفت و گاز پرداختند .هدف این مطالعه که در یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در بخش فراساحل نفت و گاز
اجرا شده ،ارائه مدل زنجیره تأمین ناب در این حوزه میباشد .در این راستا ،در ابتدا با مرور ادبیات و سپس نظرسنجی از خبرگان 11 ،عامل
اساسی که سبب ناب سازی زنجیره تأمین در فراساحل صنعت نفت و گاز میشوند ،شناسایی شدند .سپس با بهرهگیری از تکنیک مدلسازی
ساختاری تفسیری ،مدل تحقیق تدو ین شد که بر اساس آن رهبری و مدیریت ،به اشتراکگذاری اطالعات ،تأمین مالی و ارتباط با تأمینکننده
به عنوان عوامل زیربنایی زنجیره تأمین ناب شناخته شدند .در گام بعد ،از بعد کمی با کمک تحلیلهای آماری و نرمافزار  PLSو نیز بعد
کیفی به اعتبار سنجی مدل پرداخته شد .نهایتا بر اساس پنج سطح مدل ،پیشنهاداتی جهت نابسازی فرایند تأمین کاال در بخش فراساحل
صنعت نفت و گاز ارائه گردید.
در پژوهش پاپی و همکاران ،)2018( 1بهینهسازی در فعالیتهای بخش باالدستی صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفت و مسئله مدیریت
زنجیره تأمین نفت خام ( )COSCمدلسازی و حل میگردد .هدف از تحقیق حاضر ،ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی بهمنظور کمک به
تصمیمگیری در زمینه بهرهبرداری از میادین نفتی و مدیریت زنجیره تأمین نفت خام است ،بهطوریکه سود خالص فعلی ( )NPVحاصل از
تولید و فروش نفت خام بیشینه گردد .برای این منظور ،یک مدل برنامهریزی خطی آمیخته چند دورهای ارائه میشود که در آن ،متغیرهای
تصمیمگیری استراتژیک و عملیاتی از جمله تعیین مکان حفاری چاهها ،مکانیابی بوسترها و واحدهای تولید (بهرهبرداری) ،نحوه نصب
خطوط لوله بین تسهیالت ،میزان استخراج نفت خام و در نهایت مقدار تولید و عرضه نفت خام طی دورههای یک افق زمانی معین ،محاسبه
میشود .ازآنجاکه پارامترهای قیمت و تقاضای نفت خام در تصمیمات زنجیره تأمین نفت خام بسیار مهم و تأثیرگذار بوده و مقدار این دو
پارامتر معموال با عدم قطعیتهای تصادفی و یا شناختی همراه میباشند ،در مدل  MILPپیشنهادی ،از رویکرد برنامهریزی امکانی استوار
جهت مواجهه با عدم قطعیت آنها استفاده شده تا ریسک تصمیمات کنترل گردد .در بخش پایانی تحقیق ،بهمنظور ارزیابی عملکرد مدل
و رویکرد حل پیشنهادی ،به مطالعه موردی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران پرداخته میشود و از نرمافزار  GAMSجهت اجرای
مدل پیشنهادی استفاده میشود .نتایج عددی ،کاربردی بودن باالی مدل  MILPارائه شده را نشان میدهد که با استفاده از آن میتوان به
بیشینه کردن  NPVفروش نفت خام در افقهای زمانی دلخواه پرداخت .همچنین دو معیار بهینه بودن و امکانپذیر بودن نتیجه بهدستآمده،
صحت رویکرد  RPPپیشنهادی را در جهت کنترل بهینه عدم قطعیت تصدیق مینماید.
جمالی و فالح ( ،)2017چابکی را در کسبوکارهای لجستیک صنعت نفت بررسی کردند .هدف اصلی این پژوهش بررسی چابکی زنجیره
تأمین کسبوکارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی میباشد .جامعه آماری شامل  200نفر از کارشناسان و
مدیران کسبوکارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت گاز و پتروشیمی بوده که همه آنها مورد بررسی قرار گرفتهاند .در این پژوهش
در ابتدا با مطالعه و مرور ادبیات و پیشینه پژوهش ،مؤلفههای مؤثر بر چابکی زنجیرهی تأمین در پنج دسته اصلی شامل شایستگی سازمانی،
شایستگی عملیاتی ،شایستگی راهبردی ،شناخت بازار و مشتری و شایستگی فناورانه و  15عامل فرعی شناسایی و بر مبنای آن مدل مفهومی

Papi et al.

1

پژوهش توسعه داده شد .سپس جهت برازش آن ،با استفاده از نرمافزار لیزرل فرایند تحلیل عاملی تأییدی انجام شد .یافتههای پژوهش
نشان میدهد که متغیرهای چشمانداز مدیریت ارشد ،شایستگیهای کارکنان ،یکپارچگی ،انعطافپذیری ،سرعت پاسخگو یی ،هزینه،
فرهنگ یادگیری و نوآوری ،فرهنگ بهبود مستمر ،یکپارچگی راهبردها ،شناخت نیاز مشتری ،حساسیت به بازار و مشتری ،تأمین رضایت
مشتری ،زیرساختهای اطالعاتی ،میزان دسترسی به اطالعات و نوآوریهای فناورانه به طور معناداری بر چابکی زنجیره تأمین
کسبوکارهای پشتیبانی کننده تجهیزات فنی و مهندسی صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی مؤثر میباشند.
حسینی ( ،)2016به سیاستگذاری و برنامهریزی تأمین کاال در صنعت نفت ارزیابی کردند .فرایند تأمین کاال و تجهیزات در صنعت
نفت از ساختار قدیمی برخوردار است که چرخ حرکت این صنعت را در شرایط گوناگون و دشواریهای جنگ و تحریم در حرکت نگاه
داشته است .پیش از انقالب ،تقریبا تمام نیازهای صنعت بهوسیله شرکت خدمات نفت آیروس ( )Iranian Oil Servicesو از منابع
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خارجی تأمین میشد .پس از انقالب ،با لغو قراردادهای خارجی و تحریم صنعت ،جوانه تأمین کاال از منابع داخلی در صنعت نفت سر
زد و رشد کرد .سیاست خودکفایی ،طی این دوره ،سبب ایجاد و توسعه مجموعهای از صنایع تأمینکننده و ساختارهای مربوط به این
صنعت شد؛ اما طی این دوره ،مجموعه نرمافزارهای تأمین ،شامل خرید و سایر قسمتها و مجموعه نهادهای الزم برای ارتباط میان
تأمینکنندگان و صنعت ،بهصورت اصولی رشد نکرد و امروز با مسائلی مانند عدم تمرکز اطالعات خرید و عدم شفافیت اطالعات بازار
است.
در خصوص کاربست آیندهپژوهی در نفت و گاز نیز مطالعاتی صورت گرفته است که بخشی از مبحث آیندهپژوهی انرژی است .در
جدول  1برخی از این پژوهشها ،سناریوهای آنها ،افق زمانی و روش مورد استفاده در هر یک از آنها ارائه شده است.
جدول  -1برخی پژوهشهای صورت گرفته در مورد آینده صنعت نفت.
Table 1- Some research on the future of the oil industry.

سناریوهای تدوین شده

پژوهش  /موضوع
امیری و نیلیپور طباطبایی
( / )2020جایگاه نفت در اقتصاد
ایران
احمدی و همکاران (/)2020
عوامل خارجی مؤثر بر زنجیره
تأمین نفت
( Dutch

شرکت شل
 / )Shell,2017نسبت مصرف نفت
انرژی
بینالمللی
آژانس
جایگزینی
(/)IEA,2016
انرژیهای فسیلی با انرژیهای پاک
Royal

انرژی
بینالمللی
آژانس
( /)IEA,2016نسبت مصرف
انرژیهای فسیلی و انرژیهای
تجدید پذیر

تعاملت محدود  /افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر
تعاملت گسترده  /افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر
تعاملت گسترده  /کاهش سهم انرژیهای تجدید پذیر
تعاملت محدود  /کاهش سهم انرژیهای تجدید پذیر
سناریوی زنجیره تأمین شکننده
سناریوی زنجیره تأمین بسته
سناریوی زنجیره تأمین مقاوم
سناریوی زنجیره تأمین پویا
سناریو آسمان
سناریو پایه؛
سناریو سیاست جایگزین؛
سناریو فراتر از سیاست جایگزین
سناریو نقشه عملیاتی؛
سناریو انرژی تجدید پذیر کم
سناریو بدون جذب کربن
سناریو بهرهوری انرژی کم
سناریو فناوری

افق زمانی

2035

روش
کیفی

2030

آمیخته

2050

هنجاری

2050

2050

چشمانداز ،مداخلهای و
پسنگر

چشمانداز و مداخلهای

اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه نفت و گاز بیشتر مرتبط با پیشبینی مصرف انرژی در آینده کوتاهمدت است و در اغلب مواقع از
روشهایی مانند هوش مصنوعی ،شبکه عصبی ،مدلهای اقتصادسنجی و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است .برخی تحقیقات دیگر در
حوزه آینده انرژی به سیاستها و خط مشیهای بلندمدت مربوط میشوند .در این مقاالت چشماندازها و برنامههای آتی حوزه انرژی
مورد بررسی قرار گرفته است (آلویل پاالویسینو و اوپانزو بانستر .)2018 ،تحقیقات دیگر نیز سبد انرژی در آینده را مورد بررسی قرار

آیندهپژوهی زنجیرهتأمین صنعت نفت ایران با تأکید بر عوامل داخلی

روبه روست .در این مقاله مشکالت نظام تأمین کاال در صنعت نفت ،با رو یکردی تاریخی به شکلگیری و توسعه آن ،نقد و بررسی شده

دادهاند .در این تحقیقات ،ترکیب و نسبت انرژیهای مورد استفاده در آینده ارزیابی شدهاند .برای مثال چقدر از انرژیهای مورد استفاده
سوختهای فسیلی هستند و تا چه اندازه به انرژیهای پاک توجه شده است (پلزر و ورستیج.)2019 ،1

 -2روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از منظر مبانی فلسفی ،عملگرا؛ از منظر جهتگیری ،کاربردی ،از منظر رو یکرد ،استقرائی-قیاسی و از نظر راهبرد ،مطالعه
موردی است .روشهای به کار گرفته شده در این پژوهش ترکیب از روشهای کمی و کیفی بوده و در نتیجه روششناسی پژوهش از نوع
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آمیخته است .هدف اصلی پژوهش پیشرو ،شناسایی سناریوهای باورپذیر زنجیره تأمین صنعت نفت ایران است .برای دستیابی به این
هدف ،در گام نخست ،با استفاده از مرور نظاممند مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان ،پیشرانهای کلیدی مؤثر بر زنجیره تأمین صنعت نفت
ایران استخراج شد .سپس با استفاده از آزمون دوجملهای ،این پیشرانها غربال شدند.
در گام دوم ،برای ساخت مدل و تعیین روابط بین پیشرانهای مؤثر شناخته شده و تعیین مهمترین آنها برای نگاشت سناریوهای تحقیق ،از
روش تحلیل تأثیر متقابل با نرمافزار میکمک بهره گرفته خواهد شد .این روش یکی از روشهای نیمه کمی آیندهپژوهی به حساب میآید.

محمودی شریف و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه240-258 :

یکی از محدودیتهای اساسی در روشهای آیندهپژوهی آن است که رو یدادها و روندها یک به یک ،بدون آن که اشاره آشکاری به تأثیر
احتمالی آنها بر یکدیگر شود ،پیشبینی میشوند؛ اما این روش با بررسی روابط متقابل میان پیشرانها ،پیشرانهای ضروری برای تکمیل
کردن سیستم را شناسایی میکند .ساختار روابط بهوسیله سلسله مراتب عوامل و بر اساس تأثیری که هر عامل بر دیگر عامل دارد (فعال
بودن) و تأثیری که عامل از سایر عوامل میگیرد (وابستگی) تشکیل میگردد .وابستگی میان این رو یدادها را میتوان برای پیشبینی دقیقتر
مورد توجه قرار داد ،تحلیل تأثیر متقابل ،کاستیهای موجود در روشهای دیگر آیندهپژوهی را در ساز وکار کشف تأثیرات متقابل برطرف
ساخته است (گودت.)2008 ،2
در گام سوم ،با استفاده از روششناسی سیستمهای نرم ،سناریوهای باورپذیر از منظر دانش فعلی در زنجیره تأمین صنعت نفت ایران تدو ین
گردید .روششناسی سیستمهای نرم یک روششناسی است که از مجموعهای از ابزارها و روشها تشکیل شده است که برای اهداف مختلفی
مورد استفاده قرار میگیرند؛ یعنی هم میتوان این ابزارها را بهصورت انفرادی و یا کل روششناسی را مورد استفاده قرار داد (ضرغامی فرد و
آذر .)2015 ،3برای تدو ین سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر از ابزار  CATOWEاستفاده شد.
در گام چهارم ،محتملترین سناریو در آینده زنجیره تأمین صنعت نفت ایران با تکنیک کداس انتخاب گردید .روش کداس در تصمیمگیری
چند شاخصه برای تعیین مطلوبیت گزینهها ،از فاصله اقلیدسی به عنوان مقیاس اولیه ارزیابی استفاده میکند ،اگر دو گزینه از نظر فاصله
اقلیدسی نزدیک به هم باشند از فاصله تاکسیکب برای مقایسه آنها استفاده میگردد .این فاصلهها بر اساس دوری از نقطه ایده آل منفی
محاسبه میشوند .در این روش در مرحله نرمالسازی ،جهت گزینهها (افزایشی یا کاهشی) از بین میرود و نقطه ایده آل منفی گزینهای
است که کمترین مقدار را بعد از نرمالسازی در هر معیار دارا میباشد و به عنوان مبنایی برای سنجش فواصل گزینهها استفاده میگردد.
درجه نزدیک بودن دو گزینه از نظر فاصله اقلیدسی توسط پارامتر حد آستانه تعیین میشود؛ بنابراین در این روش گزینهها برای اولین بار در
فضای نرم یک ارزیابی میشوند و اگر گزینهها در این فضا قابل مقایسه نباشند به فضای نرم دو احتیاج داریم ،برای انجام این فرایند باید
گزینهها را دو به دو با هم مقایسه کنیم و گزینهای که بیشترین فاصله را از نقطه ایده آل منفی دارا باشد دارای مطلوبیت بیشتری میباشد
(کشاورز قربایی و همکاران.)2016 ،4
جامعه آماری پژوهش ،مدیران و کارشناسان صنعت نفت هستند .با روش نمونهگیری گلوله برفی ،5خبرگان با شرط حداقل  10سال سابقه
مرتبط پژوهشی و اجرایی ،تحصیالت مرتبط ،عالقهمندی به موضوع پژوهش و ...در این حوزه انتخاب شدند .فرآیند نمونهگیری تا زمانی
ادامه یافت که دیگر مفهوم جدیدی در نظرات و مصاحبه خبرگان پدید نیامد .درواقع اشباع نظری 6اتفاق افتاده و کفایت نظری خبرگان و
دادههای جمعآوری شده بر اساس مصاحبههای ایشان حاصل گردید .بر این اساس نمونهگیری تا  10تن از خبرگان انتخابی خاتمه یافت و
عملیات گردآوری دادهها متوقف شد .در جمعآوری دادههای مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانهای و میدانی انجام شد .در

4

Keshavarz Ghorabaee et al.
Snowball sampling
6
Theorerical saturation
5

1

Pelzer and Versteeg
Godet
3
Zarghami Fard and Azar
2

این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردید .پرسشنامه اول ،پرسشنامه خبرهسنجی است که برای غربال عوامل تحقیق استفاده شد و
روایی آن از طریق روایی محتوا و صوری با نظر خبرگان تحقیق تائید شد .پایایی پرسشنامه هم با آزمون آماری و یلکاکسون مورد سنجش
قرار گرفت و در سطح اطمینان  95%تائید شد .پرسشنامههای دو تکنیک تحلیل تأثیر متقابل و کداس هم استاندارد بوده و روایی و پایایی
آنها تضمین است.

 -3یافتههای پژوهش
 -3-1تحلیل پیشرانهای کلیدی
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در ابتدا  16پیشرانهای مؤثر بر آینده زنجیره تأمین صنعت نفت طبق جدول  2از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استخراج شد.
جدول  -2پیشرانهای مؤثر بر آینده زنجیره تأمین صنعت نفت ایران.
Table 2- Drivers affecting the future of Iran's oil supply chain.

1

سیستم مدیریت
برنامههای باالدستی وزارت برای توسعه صنایع نفت و گاز
سیاستهای سازمانها و شرکتهای نفتی در مورد نگهداشت نیروهای متخصص
سیاستهای شرکتهای نفتی در مورد تحقیق و توسعه
میزان همکاری با شرکتهای دانشبنیان داخلی
میزان تاب آوری شرکتهای نفتی
سیستمهای اطلعاتی زنجیره تأمین صنعت نفتی
میزان همکاری و هماهنگی شرکتها و مجموعههای نفتی
سرمایهگذاری شرکتها و کارتلهای خارجی
سیاستهای تأمین مالی دولت (سنتی با استفاده از بانکها یا نوین از طریق بازار سرمایه)
سیاستهای نگهداری و تعمیرات مجموعه صنعت نفت
راهبردهای باالدستی در مورد قراردادهای نفتی
برنامههای شرکتهای نفتی برای بهروزرسانی و بهبود تجهیزات نفتی
استفاده از ظرفیت نای صنایع دیگر
مدیریت منابع
توجه به ملحظات پایداری

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

به دلیل تعدد این پیشرانها ،برای حذف عوامل دارای اهمیت کمتر یا از نظر ماهیتی و مفهومی شبیه به عوامل دیگر ،پرسشنامه خبرهسنجی
پنج گزینهای لیکرت که شامل  16سؤال از پیشرانهای مؤثر تحقیق بود طراحی گردید .سپس پرسشنامه در اختیار  10نفر از خبرگان قرار
گرفت که همه خبرگان به پرسشنامه جواب دادند .پس از تکمیل پرسشنامه  10نفر از خبرگان صنعت نفت ،با استفاده از نرمافزار  SPSSو
آزمون دو جملهای بینم اقدام به محاسبه سطح معناداری برای پیشرانها صورت گرفت .با توجه به نتایج پرسشنامه خبرهسنجی و جدول
خروجی  ،SPSSتعداد پیشرانهایی که سطح معناداری آنها باالتر از  0.05بود  8عدد بوده که غربالگری شده و حذف گردیدند .برای
سنجش پایایی نتایج هم آزمون ناپارامتریک و یلکاکسون مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامهها در دو مرحله توزی ع شدند که در سطح
معناداری  ،5%نتایج دو مرحله ،از همبستگی باالیی برخوردار بودند .لیست پیشرانهای نهایی در جدول  3ارائه شده است.
در گام بعد پس از نهایی شدن فهرست پیشرانهای مؤثر ،برای تعیین مهمترین آنها برای نگاشت سناریوهای تحقیق ،از روش تحلیل
تأثیر متقابل با نرمافزار میکمک استفاده گردید .این پیشرانها وارد ماتریس تحلیل تأثیر متقابل شده و با تدو ین پرسشنامه استاندارد در
اختیار خبرگان قرار گرفتند .سپس میانگین پاسخهای جمعآوری شده وارد نرمافزار میک مک گردید .و یژگیهای کلی ماتریس تأثیرات
مستقیم در جدول  4ارائه شده است .در ادامه مجموع سطر و ستونهای مرتبط با هر یک از متغیرها بهصورت جدول  5محاسبه گردید.

آیندهپژوهی زنجیرهتأمین صنعت نفت ایران با تأکید بر عوامل داخلی

ردیف

پیشرانهای مؤثر بر آینده زنجیره تأمین صنعت نفت ایران

جدول  -3پیشرانهای نهایی غربال شده توسط خبرگان.
Table 3 - Final drivers screened by experts.

ردیف

پیشرانهای نهایی

تعریف

منبع

1

سیاستهای سازمانها و
شرکتهای نفتی در مورد
نگهداشت نیروهای متخصص
سیاستهای شرکتهای نفتی در
مورد تحقیق و توسعه

3

میزان همکاری با شرکتهای
دانشبنیان داخلی

4

میزان تاب آوری شرکتهای نفتی

5

میزان همکاری و هماهنگی
شرکتها و مجموعههای نفتی

مدیریت منابع انسانی کارآمد و اثربخش در جهت جذب ،نگهداشت و
توانمندسازی نیروهای انسانی دانش مدار و بقای آن با توجه به اصل
جانشینپروری در جهت تسهیل و بهبود شبکههای تأمین.
ایجاد انگیزه و توانایی برای جستجو و ابداع ایدههای جدید بهطوریکه
نتایج آن منجر به تولید محصوالت جدید ،فنآوریها ،فرآیندها و
استراتژیهایی که میتوانند قابلیتهای زنجیره تأمین را افزایش دهند.
توانایی کار کردن مؤثر با شرکتهای دانشبنیان داخلی برای تسهیم
تجربه ،دانش و فناوری و دستیابی به سود متقابل ،به عنوان مثال،
انتقال تکنولوژی نوین و یا برونسپاری فعالیتهای تحقیق و توسعه.
بازگشت به حالت عملیاتی نرمال و یا حتی رشد بعد از وقوع اختلالت با
سرعت و هزینه مناسب.
ایجاد و حفظ همکاری میان رقبا برای دستیابی به همافزایی ،همچون
به اشتراکگذاری منابع برای ایجاد و توسعه و تقویت یک زنجیره تأمین
کارآمد و اثربخش.

عبیدت و
()2020

6

سیاستهای تأمین مالی دولت
(سنتی با استفاده از بانکها یا
نوین از طریق بازار سرمایه)
راهبردهای باالدستی در مورد
قراردادهای نفتی

8

برنامههای شرکتهای نفتی برای
بهروزرسانی و بهبود تجهیزات
نفتی

2
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محمودی شریف و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه240-258 :

7

سوق دادن شرکتهای نفتی از تأمین مالی سنتی به روشهای جدید و
متنوع بازار سرمایه.
حمایت بخش دولتی از شرکتهای داخلی فعال در حوزه نفت و تسهیل
توسعه و بهروزرسانی تجهیزات و فناوریهای آنها با برنامهریزی
راهبردی کوتاه ،میان و بلندمدت و همچنین سیاستگذاری واقعبینانه
با توجه به شرایط پویای بازار نفت و گاز.
سازگاری با ملزومات ،احتیاجات و نیازمندیهای در حال تغییر با
بهروزرسانی تجهیزات و فرآیندها با فناوری روز دنیا.

همکاران 1

سیوچنگ و
()2009

تینگ2

همکاران 3

چن و
()2019

همکاران 4

پتیت و
()2013
تاکاموهابوا و
همکاران ()2015
اینکپن و
()2011

موفت 5

پاپی و همکاران
()2018

حسینی ()2016؛
جمالی و فلح
()2017

جدول  -4مشخصات ماتریس تأثیرات مستقیم.
Table 4- Specifications of direct effects matrix.

ارزش

شاخصها

8

سایز ماتریس
تعداد تکرار
تعداد خانههای صفر
تعداد خانههای یک
تعداد خانههای دو
تعداد خانههای سه
تعداد خانههای P
مجموع
خانههای پر شده

3
17
22
21
4
4
47

%73.4375

مناسبترین تعداد اجرا و چرخش این پروژه از نظر نرمافزار میک مک سه بار بوده است .در اولین اجرا میزان تأثیرگذاری کل سیستم 84%
و میزان وابستگی آن  95بوده است .در اجرا و چرخش دوم و سوم تأثیرگذاری و وابستگی به  100%میرسد و میتوان ادعا کرد اجرا کافی
است و به نتیجه مناسب در نتایج آزمون مطابق جدول  6به دست آمده است.

Pettit et al.
Inkpen and Moffett

4

1

5

2

Obeidat et al.
Suicheng and Ting
3
Chen et al.

جدول  -5جمع مقادیر سطری و ستونی.
Table 5- Sum of row and column values.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

متغیرها
سیاستهای سازمانها و شرکتهای نفتی در مورد
نگهداشت نیروهای متخصص
سیاستهای شرکتهای نفتی در مورد تحقیق و توسعه
میزان همکاری با شرکتهای دانشبنیان داخلی
میزان تاب آوری شرکتهای نفتی
میزان همکاری و هماهنگی شرکتها و مجموعههای نفتی
سیاستهای تأمین مالی دولت (سنتی با استفاده از بانکها
یا نوین از طریق بازار سرمایه)
راهبردهای باالدستی در مورد قراردادهای نفتی
برنامههای شرکتهای نفتی برای بهروزرسانی و بهبود
تجهیزات نفتی
مجموع

جمع سطرها (تأثیرگذاری)

جمع ستونها (تأثیرپذیری)

6

7

12

8

6

11

8

9

8

12

17

7

6

12

13

10

76

76

وابستگی

تأثیر

شماره چرخش

%95
%100
%100

%84
%100
%100

1
2
3

شکل  1نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نمایش میدهد که با توجه به قرارگیری متغیرها در هر ناحیه میتوان به تأثیر ،وابستگی و
استقالل یک متغیر پی برد.

شکل  -1نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری.
Figure 1- Impact and effectiveness chart.

با توجه به تصو یر باال نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری استخراج شده از نرمافزار را میتوان تحلیل کرد .شکل  2جایگاه متغیرهای مسئله یا
همان پیشرانها را در نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر اساس نظرات خبرگان و انجام فرایند تحلیل تأثیر متقابل با نرمافزار میک مک
نمایش میدهد.

آیندهپژوهی زنجیرهتأمین صنعت نفت ایران با تأکید بر عوامل داخلی

جدول  -6مؤلفههای ثبات سیستم.
Table 6- System stability factors.
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شکل  -2انواع متغیرهای مسئله.
Figure 2- Types of problem variables.

بر این اساس ،پیشرانهای ناحیه دوم ،متغیرهای تأثیرگذار و بحرانیترین مؤلفهها هستند .این پیشرانها ،متغیر ورودی محسوب شده و به
طور کلی توسط سیستم قابل کنترل نیستند .پیشرانهای دو وجهی همزمان بهصورت آسیبپذیر و بسیار تأثیرگذار عمل میکنند .این
پیشرانها در قسمت شمال شرقی میان مدار قرار میگیرند .طبیعت آنها با عدم پایداری آمیخته و به دو دسته تقسیم میشوند :متغیرهای
ریسک و متغیرهای هدف
شکل  3نیز نحوه پراکنش پیشرانها در نمودار قبلی را نشان میدهد.

شکل  -3وضعیت پایداری سیستم.
Figure 3- System stability status.

با توجه به شکل  ،3سیستم مسئله پایدار است .شکل  4میزان تأثیرگذاریهای مهم پیشرانها بر روی یکدیگر را نمایش میدهد .با توجه به
نمودار حاصل تأثیرگذاری تأمین مالی بر روی برنامهها ،توسعه و نگهداشت به طور مستقیم و به میزان باالست.
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Figure 4- Direct impact graph.

جدول  -7دادههای ماتریس تأثیرات مستقیم (خروجی نرمافزار میک مک).
Table 7- Direct impact matrix data (mick mac software output).

برنامهها ...

راهبردها ...

تأمین مالی ...

هماهنگی ...

تابآوری ...

همکاری ...

توسعه ...

نگهداشت ...

پیشرانها

613

737

482

767

592

693

508

411

1130

1354

878

1408

1101

1300

942

766

668

792

522

830

646

738

550

452

719

876

573

899

700

822

589

479

816

978

611

1003

774

931

691

546

1603

1932

1250

1994

1562

1840

1329

1048

635

747

496

784

630

730

530

433

1305

1556

967

1573

1235

1471

1094

864

نگهداشت ...
توسعه ...
همکاری ...
تابآوری ...
هماهنگی ...
تأمین مالی ...
راهبردها ...
برنامهها ...

جدول  8به ماتریس تأثیرات غیرمستقیم مربوط میشود .در این جدول مجموع سطرهای جدول  7را داریم .به طور مثال برای متغیر
نگهداشت تمام اعداد سطرها جمع زده شده و در ستون جمع سطرها یعنی میزان تأثیرگذاری یادداشت شده است و همچنین جمع ستونی
متغیر نگهداشت در ستون جمع کل ستونها آورده شده است .با مقایسه این اعداد میتوان به میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از
پارامترها پی برد.
جدول  -8مقادیر جمع سطری و ستونی.
Table 8- Row and column sum values.

ردیف

متغیرها

جمع کل سطرها

1

سیاستهای سازمانها و شرکتهای نفتی در مورد نگهداشت نیروهای متخصص
سیاستهای شرکتهای نفتی در مورد تحقیق و توسعه
میزان همکاری با شرکتهای دانشبنیان داخلی
میزان تاب آوری شرکتهای نفتی
میزان همکاری و هماهنگی شرکتها و مجموعههای نفتی
سیاستهای تأمین مالی دولت (سنتی با استفاده از بانکها یا نوین از طریق بازار سرمایه)
راهبردهای باالدستی در مورد قراردادهای نفتی
برنامههای شرکتهای نفتی برای بهروزرسانی و بهبود تجهیزات نفتی
مجموع

4803

5035

8879

6233

5198

8525

5657

7240

6350

9258

12594

5779

2
3
4
5
6
7
8

جمع کل ستونها

4985

8972

10065

7489

58531

58531

آیندهپژوهی زنجیرهتأمین صنعت نفت ایران با تأکید بر عوامل داخلی

شکل  -4گراف تأثیرگذاری مستقیم.

با توجه به توضیحات داده شده در خصوص تأثیرگذاری و وابستگی (تأثیرگذاری) ،شکل  5روابط را به طور غیرمستقیم نمایش میدهد.
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شکل  -5نمودار جایگاه متغیرها از نظر روابط غیرمستقیم.
Figure 5- Graph the position of variables in terms of indirect relationships.

شکل  6میزان تأثیرگذاریهای غیرمستقیم مهم متغیرها بر روی یکدیگر را نمایش میدهد.

شکل  -6گراف تأثیرات غیرمستقیم.
Figure 6- Indirect effects graph.

در جدول  9میزان تأثیرگذاری و وابستگی متغیرها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و هم بهصورت عادی و هم بهصورت بالقوه ارائه شده
است.

جدول  -9میزان تأثیرگذاری و وابستگی متغیرها.
Table 9- Impact and dependence of variables.

رتبهبندی

پیشران

1

تأمین مالی
برنامهها
توسعه
تاب آوری
هماهنگی
نگهداشت
همکاری
راهبردها

2
3
4
5
6
7
8

تأثیر
مستقیم
2236
1710
1578
1052
1052
789
789
789

پیشران
هماهنگی
راهبردها
همکاری
برنامهها
تاب آوری
توسعه
نگهداشت
تأمین مالی

وابستگی
مستقیم
1578
1578
1447
1315
1184
1052
921
921

پیشران
تأمین مالی
برنامهها
توسعه
هماهنگی
تاب آوری
همکاری
راهبردها
نگهداشت

تأثیر
غیرمستقیم
بالقوه
2151
1719
1516
1084
966
888
851
820

پیشران
هماهنگی
راهبردها
همکاری
برنامهها
تاب آوری
توسعه
تأمین مالی
نگهداشت

وابستگی
غیرمستقیم بالقوه
1581
1532
1456
1279
1236
1064
987
860

با توجه به شاخصهای اجماع و اهمیت و خروجی تکنیک تحلیل تأثیر متقابل ،به نظر میرسد که برای تدوین سناریوهای پیشروی
زنجیره تأمین صنعت نفت ایران بایستی از دو حالت «تأمین مالی سنتی در برابر تأمین مالی نوین» و «بهروزرسانی تجهیزات نفتی در برابر
فرسودگی تجهیزات نفتی» انتخاب شوند .با توجه به این دو عدم قطعیت ،میتوان چهار سناریوی مختلف برای آینده زنجیره تأمین صنعت
نفت در کشور ،تدوین نمود .بر اساس این دو پیشران کلیدی ،چهار سناریوی باورپذیر با نامهای زنجیره تأمین دمده ،منبع محور ،فرصت
سوز و نوین شناسایی شدند.
برای تدوین سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر از ابزار  ،CATOWEاستفاده شد .اجزای تعاریف ریشهای در روششناسی سیستمهای
نرم عبارتند از :مشتریان ( ،)Cعامالن و بازیگران ( ،)Aتبدیل و دگرگونی ( ،)Tجهانبینیها ( ،)Wمالکیت ( ،)Oمحیط (.)E

شکل  -7سناریوهای باورپذیر زنجیره تأمین صنعت نفت ایران.
Figure 7- Believable scenarios of supply chain of Iranian oil industry.

آیندهپژوهی زنجیرهتأمین صنعت نفت ایران با تأکید بر عوامل داخلی

 -3-2تدوین سناریو

در ادامه مزایا ،معایب و اجزای هر یک از سناریوهای باورپذیر تدوین شده ،مندرج در شکل  7تشریح میگردد:
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سناریوی زنجیره تأمین دمده
در این سناریو به دلیل تحریمهای خارجی امکان انتقال فناوری مدرن وجود ندارد و از طرفی سیاستها و برنامههای مناسبی برای نگهداری
و تعمیرات تجهیزات موجود هم وجود ندارد .نبود شرکتهای دانشبنیان قوی و تحقیق و توسعه ضعیف شرکتهای نفتی ،بازدهی تجهیزات
و فناوریهای نفتی را بهصورت مداوم خواهد کاست .فرسودگی تجهیزات نفتی باعث اختالل در عملکرد کل زنجیره تأمین و کاهش کارایی
کل آن خواهد شد .وابستگی شرکتهای نفتی به تأمین مالی سنتی هم طرحهای شرکتهای نفتی را با وقفههای طوالنی مواجه نموده و
افزایش ظرفیت این شرکتها زمانبر خواهد شد .در این شرایط عدم استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی مشکالت را دوچندان
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خواهد کرد .در انتها با استفاده از تعاریف ریشهای روششناسی سیستمهای نرم ،اجزای این سناریو بهصورت زیر خواهد بود :مشتریان (:)C
مشتریان سیستم ،شرکتها ،صنایع و مصرفکنندگان عمدتا داخلی؛ عامالن و بازیگران ( :)Aشرکتهای پاالیشی ،پتروشیمی ،پتروپاالیشی
و صنایع نفتی داخلی زیرمجموعه وزارت نفت؛ تبدیل و دگرگونی ( :)Tتولید و توزیع محصوالت نفتی و پتروشیمی به مصرفکنندگان
داخلی؛ جهانبینیها ( :) Wاولویت با پاسخگویی به نیازهای داخلی است و با توجه به شرایط نامناسب تصوری برای نگاه به خارج وجود
ندارد؛ مالکیت ( :) Oبازیگران داخلی دولتی (شاید به این خاطر حرکت صنایع نفتی بسیار کند است)؛ محیط ( :)Eمجموعه شرکتها و
صنایع نفتی داخل کشور.

محمودی شریف و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه240-258 :

سناریوی زنجیره تأمین منبع محور
در این سناریو ظرفیتهای جدید برای تأمین مالی مانند بازار سرمایه و اوراق جدید اسالمی نادیده گرفته میشود و صرفا روی منابع مالی
سنتی تاکید میشود .همین موضوع باعث غفلت از طرحهای تحقیق و توسعه شده و روی حفظ وضع موجود تأکید میشود .در این سناریو
صرفا روی متغیرهای فنی تأکید و با استفاده از یک سیاست کارآمد برای نگهداری و تعمیرات ،بخش وسیعی از تجهیزات نفتی به روز شده
و وارد مدار میشوند و این موضوع از اختاللهای زنجیره تأمین صنایع نفتی تا حد زیادی خواهد کاست؛ اما به دلیل تمرکز روی منابع
فیزیکی و عدم استفاده از قابلیتهای گسترده بازار سرمایه و حتی سرمایهگذاران خارجی ،فرصتهای بهبود و انتقال فناوری در زنجیره تأمین
نادیده گرفته میشود .اجزای این سناریو با استفاده از تعاریف ریشهای تکنیک روششناسی سیستمهای نرم از قرار زیر است :مشتریان (:)C
شرکتها و مصرفکنندگان داخلی و برخی شرکتها و مصرفکنندگان خارجی؛ عامالن و بازیگران ( :)Aمدیران شرکتهای نفتی ،پاالیشی،
پتروشیمی و مدیران تصمیم ساز دولتی؛ تبدیل و دگرگونی ( :)Tتولید و توزیع محصوالت پاالیشی و پتروشیمی در داخل کشور و برخی
کشورهای خارجی بهصورت محدود؛ جهانبینیها ( :)Wحفظ وضع موجود و بدتر نشدن آن حائز اهمیت است؛ مالکیت ()O
تصمیمسازان و تصمیمگیران داخلی؛ محیط ( :)Eمجموعه شرکتهای تابعه وزارت نفت و برخی سیاستگذاران خارجی.
سناریوی زنجیره تأمین فرصت سوز
در این آینده با وجود فرصتهای متنوع برای تأمین مالی طرحهای جدید ،انتقال فناوری و بهروزرسانی تجهیزات در این زمینه تالشی صورت
نمیگیرد .مجموعه شرکت های نفتی در این حالت تشنه ورود فناوری ،تجهیزات و قراردادهای جدید است .وجود تعارضات گسترده میان
ذینفعان در مورد مدل همکاری با شرکتهای داخلی یا خارجی ،بهروزرسانی تجهیزات را با وجود آزاد شدن منابع مالی قابل توجه با مشکل
مواجه خواهد ساخت .اجزای این سناریو با استفاده از روششناسی سیستمهای نرم عبارتند از :مشتریان ( :)Cمصرفکنندگان داخلی و به
طور بالقوه شرکتها و مصرف کنندگان خارجی ( :)Aذی نفعان دولتی با عالق متعدد و متنوع و تا حد زیادی متعارض؛ تبدیل و دگرگونی
( :)Tتولید و توزیع فراورده های نفتی در مقیاس داخلی با وجود پتانسیل قوی برای ورود به بازارهای جهانی؛ جهانبینیها ( :)Wهمکاری با
برخی شرکتها و انتقال فناوری اگرچه ضرورت دارد ولی به دردسر آن نمیارزد؛ مالکیت ( :)Oقدرت ابتکار عمل میان ذینفعان مختلف
پراکنده شده و سیستم فاقد یک محور قدرتمند است و همین موضوع امکان تغییر را با مشکل مواجه میسازد؛ محیط ( :)Eتصمیم سازان
داخلی فعال در حوزه نفت.
سناریوی زنجیره تأمین نوین
این سناریو بهترین وضعیت را در میان سناریوها نشان میدهد .در این سناریو با استفاده از ابزارهای مالی نوین بانکی ،بازار سرمایه و سرمایه
گذاران خارجی ،شرکت های نفتی امکان زیادی برای رشد و توسعه فعالیت دارند .در حقیقت با انتقال فناوری جدید و بهبود فناوریهای

موجود و استفاده از دانش تخصصی شرکتهای مطرح داخلی و خارجی زنجیره تأمین با هماهنگی زیادی به فعالیت ادامه خواهد داد.
عملکرد زنجیره تأمین از نظر فناوری اطالعات هم بهبود یافته و به دلیل بهبود شرایط کاری ،میزان مهاجرت نخبگان نفتی هم کاهش
خواهد یافت .در این آینده شرکتهای مطرح خارجی هم تمایل بیشتری برای همکاری با شرکتهای داخلی خواهند داشت .اجزای این
سناریو با استفاده از تعاریف ریشهای روششناسی سیستمهای نرم به شرح زیر است :مشتریان ( :)Cمصرفکنندگان ،شرکتهای داخلی
و خارجی؛ عامالن و بازیگران ( :)Aبازیگران دولتی ،شرکتهای داخلی و خارجی و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی؛ تبدیل و دگرگونی
( :)Tتولید و توزیع فراوردهها و محصوالت نفتی و پتروشیمی در مقیاس گسترده؛ جهانبینیها ( :)Wموفقیت در بازار جهانی بدون
همکاری با شرکای متعدد داخلی و خارجی و ایجاد هماهنگی میان آنها میسر نخواهد بود؛ مالکیت ( :)Oقدرت میان ذینفعان داخلی
و خارجی مختلف پراکنده است و هر یک به اندازه دایره نفوذ و تأثیرگذاری خود مؤثر هستند ،اما قوانین و سیاستهای منسجمی برای
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شیوه فعالیت وجود دارد؛ محیط ( :)Eفضای کسبوکارهای نفتی در مقیاس بینالمللی.
 -3-3گزینش سناریو محتمل

در این مرحله با در نظر گرفتن برخی معیارها که توسط خبرگان از طریق مصاحبه با گروههای کانونی استخراج شدند ،رتبهبندی
استخراجی عبارتند از :همخوانی با روندهای فعلی ،همخوانی با آمارها و دادههای فعلی ،محتمل بودن بر مبنای واقعیت .برای رتبهبندی
سناریوها از تکنیک کداس استفاده شد .جدول  10دادههای ماتریس تصمیم را در یک طیف  20تایی نشان میدهد.
جدول  -10ماتریس تصمیم.
Table 10- Decision matrix.

همخوانی با روندهای
بینالمللی

محتمل بودن بر مبنای
واقعیت

همخوانی با دادههای
فعلی

همخوانی با روندهای
داخلی

20

4

5

9

15

3

5

7

14

2

7

7

13

2

7

5

سناریو
زنجیره تأمین فرصت سوز
زنجیره تأمین نوین
زنجیره تأمین منبع محور
زنجیره تأمین دمده

در ادامه دادههای ماتریس تصمیم نرمال میشوند .جدول  11نتایج ماتریس نرمال شده را نشان می دهد.
جدول  -11ماتریس نرمال.
Table 11- Normal matrix.

همخوانی با روندهای
بینالمللی

محتمل بودن بر مبنای
واقعیت

همخوانی با دادههای
فعلی

همخوانی با روندهای
داخلی

0.65

1

0.714

1

0.867

0.75

0.714

0.778

0.929

0.5

1

0.778

1

0.5

1

0.556

سناریو
زنجیره تأمین فرصت سوز
زنجیره تأمین نوین
زنجیره تأمین منبع محور
زنجیره تأمین دمده

پس از ضرب دادههای ماتریس نرمال در وزن شاخصها که برای همه آنها یکسان و برابر  0/25است ،ماتریس نرمال موزون بهصورت
جدول  12به دست میآید.
جدول  -12ماتریس نرمال موزون.
Table 12- Normal weighted matrix.
همخوانی با روندهای
بینالمللی

محتمل بودن بر مبنای
واقعیت

همخوانی با دادههای
فعلی

همخوانی با روندهای
داخلی

0.162

0.25

0.178

0.25

0.216

0.178

0.178

0.194

0.232

0.125

0.25

0.194

0.25

0.125

0.25

0.138

سناریو
زنجیره تأمین فرصت سوز
زنجیره تأمین نوین
زنجیره تأمین منبع محور
زنجیره تأمین دمده

در ادامه فواصل اقلیدسی و تاکسیکب برای هر گزینه محاسبه میشود .مقادیر این فواصل در جدول  13محاسبه شده است.

آیندهپژوهی زنجیرهتأمین صنعت نفت ایران با تأکید بر عوامل داخلی

سناریوهای چهارگانه زنجیره تأمین دمده ،زنجیره تأمین منبع محور ،زنجیره تأمین فرصت سوز و زنجیره تأمین نوین انجام شد .معیارهای

جدول  - 13ماتریس فواصل برای هر گزینه.
Table 13- Interval matrix for each option.
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فاصله تاکسیکب

فاصله اقلیدسی

سناریو

0.236

0.167

0.172

0.1

0.197

0.114

0.159

0.113

زنجیره تأمین فرصت سوز
زنجیره تأمین نوین
زنجیره تأمین منبع محور
زنجیره تأمین دمده

در پایان رتبه هر سناریو بر مبنای ارزیابی نسبی گزینه ها نسبت به هم در جدول  14به دست میآید.
جدول  -14رتبهبندی سناریوها.
Table 14- Ranking of scenarios.
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رتبه

امتیاز هر گزینه

همخوانی با روندهای
بینالمللی

محتمل بودن بر
مبنای واقعیت

همخوانی با
دادههای فعلی

همخوانی با
روندهای داخلی

1

0.356

0.131

0.093

0.132

0

4

-0.159

-0.013

-0.015

0

-0.132

2

-0.077

0.001

0

0.015

-0.093

3

-0.119

0

-0.001

0.013

-0.131

سناریو
زنجیره
تأمین فرصت
سوز
زنجیره
تأمین نوین
زنجیره
تأمین منبع
محور
زنجیره
تأمین دمده

در نهایت زنجیره تأمین فرصت سوز به عنوان محتمل ترین سناریو انتخاب شد.

 -4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با استفاده از ترکیب روشهای کیفی و کمی در یک افق زمانی بلندمدت ،به طور خاص ،زنجیره تأمین صنعت نفت ایران را
با هدف تبیین سناریو های باورپذیر که در آینده اتفاق خواهد افتاد ،مورد مطالعه و بررسی قرار داد .هدف پیشبینی نبود ،بلکه محتملترین
سناریو بر اساس عوامل مؤثر داخلی انتخاب شد .به واقع با نگاهی برونگرا در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اتکا به
ظرفیتهای درون کشور ،پیشرانهایی برای تدوین سناریوها انتخاب شدند که مدیران صنعت توانایی برنامهریزی و کنترل آنها را دارا هستند
و عوامل خارجی که کنترل چندانی بر آنها وجود ندارد در تدوین سناریوها مؤثر نیستند.
در این پژوهش ابتدا با مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان عوامل کلیدی مؤثر تحقیق استخراج شد .سپس با بهکارگیری آزمون ناپارامتریک
بینم ،این عوامل غربال شدند .از میان  16عامل 8 ،عامل حذف گردید .در ادامه این  8عامل با کاربست تکنیک تحلیل تأثیر متقابل
اولو یتبندی شدند .عوامل سیاستهای تأمین مالی دولت (تأمین مالی سنتی در مقابل تأمین مالی نوین) و برنامههای شرکتهای نفتی
برای بهروزرسانی و بهبود تجهیزات نفتی (فرسودگی تجهیزات نفتی در برابر به روز رسانی تجهیزات نفتی) دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری
بودند و به عنوان مبنای سناریونگاری در تحقیق در نظر گرفته شدند .بر اساس این دو پیشران ،چهار سناریوی زنجیره تأمین فرصت سوز،
زنجیره تأمین نوین ،زنجیره تأمین منبع محور و زنجیره تأمین دمده پرورش یافتند که زنجیره تأمین نوین ایدآلترین وضعیت و سناریو زنجیره
تأمین دمده بدترین وضعیت را به تصویر میکشد.
همچنین بر مبنای معیارهای چهارگانه ارزیابی احتمال وقوع( ،همخوانی با روندهای داخلی ،همخوانی با داده نای فعلی ،محتمل بودن بر
مبنای واقعیت و همخوانی با روندهای بینالمللی) و کاربست تکنیک کداس ،سناریو زنجیره تأمین فرصتسوز به عنوان محتملترین سناریو
پیشروی آینده زنجیره تأمین صنعت نفت ایران ،انتخاب شد .متأسفانه در این سناریو بهرغم وجود فرصتهای متنوع راهاندازی طرحهای
جدید ،بهرهمندی از فناوریهای نوین و بهروزرسانی ادوات و تجهیزات در حوزههای اکتشاف ،استخراج ،پاالیش ،بازاریابی و حملونقل

تالشی صورت نمیپذیرد .با وجود آزاد شدن منابع مالی قابل توجه وجود تعارضات گسترده میان ذینفعان در مورد مدل همکاری با
شرکتهای داخلی یا خارجی ،قراردادهای جدید در زمینههای مختلف را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
 -4-1پیشنهادها

برای مقابله با این موقعیت و تغییر روندهای فعلی جهت عدم موجه با چنین چالشی پیشنهاد میگردد که همکاری و هماهنگی شرکتهای
نفتی از جمله پاالیشی و پتروشیمی برای تحقیق و توسعه افزایش یابد تا هزینه تحقیق و توسعه برای رشد و ارتقا میان آنها سرشکن گردد.
همینطور اف زایش همکاری صنایع نفتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در زمینه بومیسازی فناوری نای نفتی در حوزههایی مانند
حفاری ،اکتشاف ،پاالیش و پتروشیمی و جذب دانششجویان دانشگاه نای صنعتی معتبر ایران برای ارتقای بخش فنی شرکتهای نفتی.
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همچنین میبایست دولت و بازیگران دولتی از شرکتهای دانشبنیان داخلی فعال در حوزه نفت بهمنظور توسعه و بهروزرسانی تجهیزات
و فناوریهای نفتی ،حمایتهای الزم را به نحو احسن به عمل بیاورند .بهمنظور جذب منابع مالی سهامداران در گروه نای نفتی ،پاالیشی
و پتروشیمی بایستی شرکتهای نفتی در مورد فعالیتهای خود در بازار سرمایه شفافسازی نمایند .برای کاهش آسیبپذیری زنجیره
تأمین صنعت نفت ایران در شرایط عدم قطعیت ،در جهت اخذ قرارداد با شرکتهای خوشنام داخلی و کشورهای همسو با ایران در حوزه
کشورهای واردکننده راهبردی تر هستند انجام گیرد .در این زمینه توجه به استراتژی اقیانوس آبی در مقایسه با استراتژی اقیانوس قرمز و
شناسایی بخشهایی از بازار که رقابت در آنها سبکتر است میتواند به صنعت نفت کمک نماید .تصمیمگیران و متولیان امر در جهت
تشویق شرکتهای نفتی بهمنظور تأمین مالی از طریق اوراق جدید و متنوع بازار سرمایه به جای تأمین سنتی برنامهریزی نمایند .مدیران
فنی صنعت به بحث نگهداری و تعمیرات مؤثر برای نگهداشت تجهیزات نفتی موجود اهتمام ویژهای داشته باشند .کاربست این
پیشنهادات منجر به ساختن آیندهای بهتر مبتنی بر سناریو ایده آل زنجیره تأمین نوین خواهد بود که در آن موقعیت صنعت نفت ایران با
استفاده از ابزارهای مالی نوین بانکی ،بازار سرمایه و سرمایه گذاران خارجی ،امکان زیادی برای رشد و توسعه فعالیت داشته و با دریافت
فناوریهای نوین و بهبود فناوریهای موجود و استفاده از دانش تخصصی شرکتهای مطرح داخلی و خارجی با هماهنگی زیادی به
فعالیت ادامه خواهد داد .به دلیل بهبود شرایط کاری منابع انسانی صنعت ،میزان مهاجرت نخبگان نفتی هم کاهش خواهد یافت .در این
آینده شرکتهای مطرح خارجی تمایل بیشتری برای توسعه همکاری با ایران خواهند داشت.

تعارض با منافع
اینجانبان نو یسندگان این مقاله اعالم میداریم که هیچ تضادی در منافع ،در مورد انتشار این نسخه وجود ندارد.
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