صنعت باالدستی اکتشاف و تولید و چالش بینالمللی شدن

 29اردیبهشــت هــم گذشــت؛ در یســناها
ایــن امشاســپند را اشــا وهیشــتا می خواننــد.
نیکوتریــن بهشــت ،ماهــی کــه نشــانه و ســمبل
آن آتــش و پاکــی و برکــت بــرای نیاکانمــان
بــوده و هســت.
مــردم غیــور و هوشــمند مــا بــا حضــور بیــش
از چهــل میلیونــی خــود در پــای صندوق هــای
رأی در ایــن مــاه پــر برکــت نشــان دادنــد کــه
بــا جدیــت بهدنبــال مطالبــات خــود هســتند و
جوانــان فهیــم و ارزشــی مــا در جایجــای
میهــن جاودانمــان در پــي تحــول ،حرکــت،
پویایــی ،تولیــد ،اشــتغال و قبــول مســئولیت
بیشــتر.
البتــه در کنــار چنیــن انگیــزهای  ،بــرای پرســنل
شــركت ملــي نفــت ،صحنــهي رقابتهــای
بینالمللــی و هوشــیاری رقبــا در عرصــهي
تعامــات جهانــی هرچــه دشــوارتر شــده
و ظهــور سیاســتهای نویــن همســایگان
ثروتمنــد و حاتمبخش مــان نشــان میدهــد
کــه پیمــودن ایــن راه فقــط در ســایهي برنامــه،
حمیــت و مدیریــت یکپارچــه از یــک طــرف
و تبییــن سیاســتهای منســجم و وحــدت
رویــه در ارکان تصمیمگیــری و اجــرا در
پایهایتریــن و حســاسترین محــور توســعهي
اقتصــادی کشــور یعنــی صنعــت باالدســتی
نفــت از ســوی دیگــر ممکــن خواهــد شــد.
بــازار مذاکــرات و پیشــبرد رایزنیهــای فنــی،
مالــی و حقوقــی در برنامــهای منســجم بــا
رویههــای ســاختارمندی در حــال گســترش
اســت و بســیاری از میادیــن خشــکی و دریایــی
الویــتدار و مســتعد در چارچــوب ایــن
مذاکــرات بــه مراحــل نهایــی و تعییــن شــرکت
بینالمللــی مجــرب و آمــاده بــهکار جهــت
عقــد قــرارداد میرســند .امیــد اســت بـهزودی
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بتــوان کام ملــت شــریف ايــران را بــا مــوج
جدیــدی از خبرهــای خوشــایند از راهانــدازی
بســیاری از ایــن طرحهــا شــیرین كــرد و
جــان تــازهای بــه مناطــق جنــوب ،مــرزی و
مشــترک ایــران بــا همســایگان خــود در دریــا
و خشــکی بخشــید و بهخصــوص ســاماندهی
بخــش اعظــم تأسیســات ســطحاألرضی
بســیاری از ایــن میادیــن را کــه اغلــب رو بــه
اســتهالک هســتند محقــق گردانــد .اینگونــه
قراردادهــا بهويــژه در میادیــن در حــال تولیــد
میتوانــد بازســازی و نوســازی تأسیســات
ســطحاألرضی را بــه ارمغــان بیــاورد.
بههــر حــال بــا وجــود اینکــه شــتاب
بینالمللیســازی در پروژههــای باالدســتی
بــا قاعــدهي ســتادی و دولتســاالری فعلــی
از نــرخ جهانــیاش كمتــر و کندتــر بهنظــر
میرســد امــا از همیــن حــاال میتــوان آغــاز
تحــوالت اساســی در بخــش باالدســتی را در
مذاکــرات بــا شــرکتهای بینالمللــی در
ســیمای کارشناســان و مدیــران مشــاهده كــرد.
بســیاری از شــرکتهای نوپــای خارجــی
بــا پیشــینهای انــدک در بنــگاهداری اقتصــاد
باالدســتی ،در جریــان مذاکــرات ،مــا را

چنــان بــه شــور و شــعف واميدارنــد کــه
ناخــودآگاه بــه ایــن موضــوع فکــر میکنیــم
کــه مــا چــه چيــزي کمتــر داریــم کــه آنهــا از
نقــاط دور دنیــا بــا اقتصــادی نهچنــدان قــوی و
بــا تیمهایــی کــه از نظــر تخصصــی و فــردی
هــم از مــا باالتــر نیســتند ،اینقــدر بــا انگیــزه،
سیســتمی و تیمــی بــه کشــور مــا آمدهانــد و
میخواهنــد خــود را در بــازار باالدســتی نشــان
بدهنــد و مــا بــا ایــن همــه پتانســیل کارشناســی
و مدیریتــی فقــط در زمیــن خودمــان بــازی
میکنیــم و هنــوز در عقــد قراردادهــای نفتــی
در خــارج از کشــور بســتر شایســته و بایســتهای
بــرای برونرفــت از زمیــن خــودی و بازاریابــی
بینالمللــی نداریــم.
در واقــع مــا بینالمللــی شــدن را فقــط در
داخــل کشــور تمریــن میکنیــم .یکبــار
موضــوع  PIOCرا در مقابــل NIOC
بهعنــوان بــازوی رویکــرد برونگــرای نفــت
مطــرح کرده ایــم .ایــن موضــوع کــه چــرا
مــا در چرخــهي ارزش باالدســتی بهصــورت
منســجم بــه فکــر برونرفــت از داخــل کشــور
نیســتیم هنــوز ســئوالي بيپاســخ و چالشــي
اساســی باقیمانــده اســت.
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یعنـی در طـول سـالهای بعـد از انقلاب
هیـچگاه موقعیتـي پیـش نیامـد کـه مـا یـک
شـرکت منسـجم بینالمللـی کـه کارش ورود
بـه پروژههـای باالدسـتی و تجـارت اکتشـاف
و تولیـد در خـارج از مرزهـا باشـد بسـازیم؟
وزارت نفـت و شـرکت نفـت درونگـرا در
حـوزهي باالدسـت نشـانهي کـدام بیمـاری
اسـت؟! چـرا بايـد کل مدیریـت بینالمللـي
وزارت نفـت دعـوت خارجیهـا بـه داخـل
باشـد؛ کـه البتـه امـري ضـروری اسـت؟ امـا
سـئوال اینجاسـت كـه هیـچگاه بـه ایـن فکـر
نکردهایـم کـه حتـي در حـد خودمـان پایمـان
را بیـرون هـم بگذاریـم ،سـرمان را هـم بـاال
بگیریـم و بگوئيـم بلـه ما هـم میتوانیـم با یک
سـازماندهی منسـجم بـرای شـکار فرصتهـا
اقـدام كنيـم.
آيـا سـرمایه و تخصـص و ابـزار و مدیـر
بینالمللـی و کارشـناس نداشـتیم؟! یـا آنقـدر
میـدان نفتـی و گازی در اندازههـا و احجـام
مختلـف کشـف کـرده و در حـال توسـعه
ً
اصلا اشـتهایی
داریـم کـه دیگـر فرصتـي یـا
بـرای اقتصـاد باالدسـتی برون مـرزی نمیماند.
نــوع نــگاه یــک کشــور و یــک تمــدن را
میتــوان در البــای تاریــخ و جهــان بین ـیاش
جســتجو کــرد .در دهههايــي کــه اقتصــاد
غــرب در حــال شــکلگیری در ســایه

فـنآوری و دانــش بــود ســفرای انگلســتان در
ایــران و هندوســتان بعــد از پایــان مأموریتشــان
فیلســوف و نویســنده و تحلیلگــر از کار
درمیآمدنــد؛ چراكــه كشورشــان در اعــزام
آنهــا بــرای فتــح قلههــای پیشــرفت و منابــع
و ذخایــر جهانــی بــا اشــتهایی وصفناپذیــر،
ارادهاي نیرومنــد ،هوشــمندانه و بــا برنامــه،
دســت بــه انتخــاب و ســازماندهی مــیزد:
يعنــي در یکجــای تاریــخ ،یــک جزیــره
بــرای فتــح هم ـهي جهــان ،و بیــرون از خــود
یــک دیــدگاه داشــته تــا هرگــز خورشــید در
امپراتوریــش غــروب نکنــد.
خورشــید مــا از کجــا طلــوع میکنــد و

کجــا بــه غــروب میرســد؟! مدیرانمــان هــر
روز ایــن ســئوال را از خــود بکننــد .بهنظــر
مــا ایــن ذخایــر خــدادادی کــه در کشــور
هســت و قریــب یکصــد ســال اســت آنهــا
را شــناختهایم و روی آن کار میکنیــم،
همــهي جهــان نیســت؛ همانطــور كــه
پارسجنوبــی هــم هم ـهي ذخایــر گاز جهــان
نیســت .میتوانیــم بهوســعت همــهي جهــان
فکــر کنیــم و برنامهریــزی نمائيــم .در کنــار
برخــی از ایــن کشــورها کــه بــا اشــتها و تقــا
و خــود بــاوری در مقابــل مــا چانــه میزننــد
گاهــی دچــار غبــن ،حســرت و خجالــت
میشــویم .بیاییــد ایــن شــرکتهای E&P
مســتعد و شــناخته شــده را کنــار یــک ســازمان
بینالمللــی بــا اراده و صاحــب دیــدگاه ،از
درون نفــت بــه گســترهي کل دنیــا اعــزام
کنیــم و بعــد در ســاحل لنگرگاههایمــان بــا
لبخنــد و مســرت منتظــر دریافــت دســتاوردها
و غنیمتهایشــان باشــیم.
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگــی شــوق رســیدن بــه همــان فردایــی
اســت
که نخواهد آمد
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