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صنعت باالدستی اکتشاف و تولید و چالش بین المللی شدن

یســناها  در  گذشــت؛  هــم  اردیبهشــت   29
ایــن امشاســپند را اشــا وهیشــتا می خواننــد. 
نیکوتریــن بهشــت، ماهــی کــه نشــانه و ســمبل 
آن آتــش و پاکــی و برکــت بــرای نیاکانمــان 

ــت. ــوده و هس ب
ــا حضــور بیــش  ــا ب ــور و هوشــمند م مــردم غی
از چهــل میلیونــی خــود در پــای صندوق هــای 
رأی در ایــن مــاه پــر برکــت نشــان دادنــد کــه 
ــات خــود هســتند و  ــال مطالب ــا جدیــت به دنب ب
جوانــان فهیــم و ارزشــی مــا در جای جــای 
ــت،  ــول، حرک ــي تح ــان در پ ــن جاودانم میه
ــئولیت  ــول مس ــتغال و قب ــد، اش ــی، تولی پویای

بیشــتر.
البتــه در کنــار چنیــن انگیــزه ای ، بــرای پرســنل 
شــرکت ملــي نفــت، صحنــه ي رقابت هــای 
بین المللــی و هوشــیاری رقبــا در عرصــه ي 
شــده  دشــوارتر  هرچــه  جهانــی  تعامــالت 
همســایگان  نویــن  سیاســت های  ظهــور  و 
ثروتمنــد و حاتم بخش مــان نشــان می دهــد 
کــه پیمــودن ایــن راه فقــط در ســایه ي برنامــه، 
حمیــت و مدیریــت یکپارچــه از یــک طــرف 
وحــدت  و  منســجم  سیاســت های  تبییــن  و 
در  اجــرا  و  تصمیم گیــری  ارکان  در  رویــه 
ــن و حســاس ترین محــور توســعه ي  پایه ای تری
اقتصــادی کشــور یعنــی صنعــت باالدســتی 
ــد. ــد ش ــن خواه ــر ممک ــوی دیگ ــت از س نف

ــازار مذاکــرات و پیشــبرد رایزنی هــای فنــی،  ب
بــا  مالــی و حقوقــی در برنامــه ای منســجم 
رویه هــای ســاختارمندی در حــال گســترش 
اســت و بســیاری از میادیــن خشــکی و دریایــی 
ایــن  چارچــوب  در  مســتعد  و  الویــت دار 
مذاکــرات بــه مراحــل نهایــی و تعییــن شــرکت 
بین المللــی مجــرب و آمــاده بــه کار جهــت 
عقــد قــرارداد می رســند. امیــد اســت بــه زودی 

ــوج  ــا م ــران را ب ــریف ای ــت ش ــوان کام مل بت
جدیــدی از خبرهــای خوشــایند از راه انــدازی 
و  کــرد  شــیرین  طرح هــا  ایــن  از  بســیاری 
ــرزی و  ــوب، م ــق جن ــه مناط ــازه ای ب ــان ت ج
مشــترک ایــران بــا همســایگان خــود در دریــا 
و خشــکی بخشــید و به خصــوص ســامان دهی 
ســطح األرضی  تأسیســات  اعظــم  بخــش 
ــه  ــب رو ب ــن را کــه اغل ــن میادی بســیاری از ای
ــه  ــد. این گون اســتهالک هســتند محقــق گردان
قراردادهــا  به ویــژه در میادیــن در حــال تولیــد 
تأسیســات  نوســازی  و  بازســازی  می توانــد 

ســطح األرضی را بــه ارمغــان بیــاورد.
شــتاب  اینکــه  وجــود  بــا  حــال  به هــر 
باالدســتی  پروژه هــای  در  بین المللی ســازی 
ــی  ــاالری فعل ــتادی و دولت س ــده ي س ــا قاع ب
از نــرخ جهانــی اش کمتــر و کندتــر به نظــر 
ــاز  ــوان آغ ــاال می ت ــن ح ــا از همی ــد ام می رس
ــتی را در  ــش باالدس ــی در بخ ــوالت اساس تح
در  بین المللــی  شــرکت های  بــا  مذاکــرات 
ســیمای کارشناســان و مدیــران مشــاهده کــرد.
خارجــی  نوپــای  شــرکت های  از  بســیاری 
ــاد  ــگاه داری اقتص ــدک در بن ــینه ای ان ــا پیش ب
را  مــا  مذاکــرات،  جریــان  در  باالدســتی، 

چنــان بــه شــور و شــعف وامي دارنــد کــه 
ــم  ــر می کنی ــوع فک ــن موض ــه ای ــودآگاه ب ناخ
کــه مــا چــه چیــزي کمتــر داریــم کــه آنهــا از 
نقــاط دور دنیــا بــا اقتصــادی نه چنــدان قــوی و 
ــردی   ــی و ف ــر تخصص ــه از نظ ــی ک ــا تیم های ب
ــا انگیــزه،  هــم از مــا باالتــر نیســتند، این قــدر ب
ــد و  ــا آمده ان ــور م ــه کش ــی ب ــتمی و تیم سیس
می خواهنــد خــود را در بــازار باالدســتی نشــان 
بدهنــد و مــا بــا ایــن همــه پتانســیل کارشناســی 
ــازی  ــان ب ــن خودم ــط در زمی ــی فق و مدیریت
می کنیــم و هنــوز در عقــد قراردادهــای نفتــی 
در خــارج از کشــور بســتر شایســته و بایســته ای 
بــرای برون رفــت از زمیــن خــودی و بازاریابــی 

بین المللــی نداریــم.
در واقــع مــا بین المللــی شــدن را فقــط در 
یکبــار  می کنیــم.  تمریــن  کشــور  داخــل 
 NIOC مقابــل  در  را   PIOC موضــوع 
ــت  ــرای نف ــرد برونگ ــازوی رویک ــوان ب به عن
مطــرح کرده  ایــم. ایــن موضــوع کــه چــرا 
ــورت  ــتی به ص ــه ي ارزش باالدس ــا در چرخ م
منســجم بــه فکــر برون رفــت از داخــل کشــور 
نیســتیم هنــوز ســئوالي بي پاســخ و چالشــي 

اساســی باقیمانــده اســت.
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انقـالب  از  بعـد  سـال های  طـول  در  یعنـی 
یـک  مـا  کـه  نیامـد  پیـش  موقعیتـي  هیـچ گاه 
شـرکت منسـجم بین المللـی کـه کارش ورود 
بـه پروژه هـای باالدسـتی و تجـارت اکتشـاف 
باشـد بسـازیم؟  و تولیـد در خـارج از مرزهـا 
در  درون گـرا  نفـت  شـرکت  و  نفـت  وزارت 
بیمـاری  کـدام  نشـانه ي  باالدسـت  حـوزه ي 
بین المللـي  مدیریـت  کل  بایـد  چـرا  اسـت؟! 
داخـل  بـه  خارجی هـا  دعـوت  نفـت  وزارت 
امـا  اسـت؟  امـري ضـروری  البتـه  باشـد؛ کـه 
سـئوال اینجاسـت کـه هیـچ گاه بـه ایـن فکـر 
نکرده ایـم کـه حتـي در حـد خودمـان پایمـان 
بـاال  هـم  را  بگذاریـم، سـرمان  هـم  بیـرون  را 
بگیریـم و بگوئیـم بلـه ما هـم می توانیـم با یک 
فرصت هـا  شـکار  بـرای  منسـجم  سـازماندهی 

اقـدام کنیـم.
مدیـر  و  ابـزار  و  تخصـص  و  سـرمایه  آیـا 
بین المللـی و کارشـناس نداشـتیم؟! یـا آن قـدر 
احجـام  و  اندازه هـا  در  گازی  و  نفتـی  میـدان 
توسـعه  حـال  در  و  کـرده  کشـف  مختلـف 
داریـم کـه دیگـر فرصتـي یـا اصـاًل اشـتهایی 
بـرای اقتصـاد باالدسـتی برون مـرزی نمی ماند.

نــوع نــگاه یــک کشــور و یــک تمــدن را 
می تــوان در البــالی تاریــخ و جهــان بینــی اش 
جســتجو کــرد. در دهه هایــي کــه اقتصــاد 
ســایه  در  شــکل گیری  حــال  در  غــرب 

فــن آوری و دانــش بــود ســفرای انگلســتان در 
ایــران و هندوســتان بعــد از پایــان مأموریتشــان 
کار  از  تحلیلگــر  و  نویســنده  و  فیلســوف 
ــزام  ــان در اع ــه کشورش ــد؛ چراک درمی آمدن
ــع  ــرفت و مناب ــای پیش ــح قله ه ــرای فت ــا ب آنه
ــر،  ــتهایی وصف ناپذی ــا اش ــی ب ــر جهان و ذخای
اراده اي نیرومنــد، هوشــمندانه و بــا برنامــه، 
دســت بــه انتخــاب و ســازماندهی مــی زد: 
یعنــي در یک جــای تاریــخ، یــک جزیــره 
ــرون از خــود  ــان، و بی ــح همــه ي جه ــرای فت ب
ــا هرگــز خورشــید در  یــک دیــدگاه داشــته ت

امپراتوریــش غــروب نکنــد.
و  می کنــد  طلــوع  کجــا  از  مــا  خورشــید 

ــر  ــان ه ــد؟! مدیرانم ــروب می رس ــه غ ــا ب کج
روز ایــن ســئوال را از خــود بکننــد. به نظــر 
مــا ایــن ذخایــر خــدادادی کــه در کشــور 
ــا  ــت آنه ــال اس ــد س ــب یک ص ــت و قری هس
می کنیــم،  کار  آن  روی  و  شــناخته ایم  را 
کــه  همان طــور  نیســت؛  جهــان  همــه ي 
ــر گاز جهــان  ــی هــم همــه ي ذخای پارس جنوب
ــان  ــه ي جه ــعت هم ــم به وس ــت. می توانی نیس
ــار  ــم. در کن ــزی نمائی ــم و برنامه ری ــر کنی فک
برخــی از ایــن کشــورها کــه بــا اشــتها و تقــال 
ــد  ــه می زنن ــا چان ــل م ــاوری در مقاب ــود ب و خ
و خجالــت  غبــن، حســرت  دچــار  گاهــی 
 E&P شــرکت های  ایــن  بیاییــد  می شــویم. 
مســتعد و شــناخته شــده را کنــار یــک ســازمان 
بین المللــی بــا اراده و صاحــب دیــدگاه، از 
درون نفــت بــه گســتره ي کل دنیــا اعــزام 
ــا  ــان ب ــاحل لنگرگاه هایم ــد در س ــم و بع کنی
لبخنــد و مســرت منتظــر دریافــت دســتاوردها 

باشــیم. غنیمت هایشــان  و 

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 

ــت اس
که نخواهد آمد


