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از تشكیل شورای عالی مخازن تا ایجاد ساختار سیستماتیک مدیریت مخازن

باالدســتی  صنعــت  مدیریــت  دغدغــه ي 
همــواره یــک چالــش دو ســویه ي فنــی و 
اقتصــادی بــوده اســت. مدیریــت بهینــه هزینــه 
ــی  ــز اصل ــه مغ ــت ک ــن صنع ــد در ای و درآم
برنامه ریــزی آن بــر "تخمین گــری" اســتوار 
شــده اســت ، کار مدیــران و تصمیم گیــران 
نهایــی را دچــار حساســیت و چالــش می کنــد 
دوراهی هــای  ســر  بــر  رهگــذر  ایــن  در  و 
اقــدام و عمــل و انصــراف و پرهیــز، دو شــیوه 

ــت:  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
الف- شیوه صفر و یک یا قاطع ) دترمینیستیک (

به شـور  تجربه هـا  بـا  ریش سـفیدی  بـا  کـه 
پـای  صنعـت،  ایـن  در  و  می شـده  گذاشـته 
نشـان  هـم  آمارهـا  و  شـده  هزینـه  خیلـی  آن 
می دهـد ایـن صنعـت تـا به حـال بـا ایـن روش 
تصمیم گیـری ،  آن  متعاقـب  و  تخمین گـری 
یعنـی پُـر کـردن فاصلـه ي  عدم اطمینان ) انتظـار 
اقـدام ) تـا ریسـک ) تصمیـم بـه یـک اقـدام و 
درسـت  خیلـی  زیـان ) ،  یـا  سـود  آن  متعاقـب 

)شـکل-1)  .  اسـت  نـزده  تخمیـن 
ب- شیوه احتماالتی و یا ناقاطع ) استوکاستیک (

از  سیســـتماتیکی  ســـاختار  بـــا  کـــه 
چندکاره)مولتی دیســـیپلین)  مدلســـازی های 
و  ریســــــک  آنالیــــــز  و  ژئوتکـــــنیکی 
ــتره های  ــر گسـ ــی بـ ــای مبنتـ تصمیم گیری هـ
خروجــــــی های  حاصــــل  احـــــــتماالتی 
در  کـــه  مي آیـــد  به دســـت  نرم افـــزاری 
ســـازمانی منســـجم بـــا محوریـــت مدیریـــت 
مخـــازن هیدروکربنـــی رهبـــری می شـــود. 
پـــازل  از  بخشـــی  خـــود  ســـازمان  ایـــن 
مخـــازن  دارایی هـــای  مدیریـــت  کلـــی 

)شـــکل-2). اســـت  هیدروکربنـــی 
ـــه  ـــازن ک ـــی مخ ـــورای عال ـــود ش ـــه وج اگرچ
ـــت  ـــن صنع ـــل ای ـــرم و قاب ـــوتان محت از پیشِکس

ـــت  ـــیر درس ـــت و تفس ـــده، در قرائ ـــکیل ش تش
ــم  ــا و مغتنـ ــیار به جـ ــا بسـ ــن خروجی هـ از ایـ
ـــاخِت  ـــن زیرس ـــود ای ـــدون وج ـــن ب ـــت لیک اس
ـــه روز  ـــع و ب ـــع و مان ـــز، جام ـــجم و متمرک منس
نیســـت  و در چنیـــن شـــرایطي حتمـــاً دچـــار 
چالـــش و کاســـتی خواهیـــم بـــود . بنابرایـــن، 
ــتی کشـــورمان  ــت باالدسـ امـــروزه در صنعـ

ـــت. ـــاختي خالـــی اس ـــن زیرس ـــای چنی ج
کار ســـختی اســـت و همـــت، برنامه ریـــزی و 
ــی  ــی و کار تیمـ ــد. یکپارچگـ اراده می خواهـ
مـــدرن  روش هـــای  بـــا  تخمین گـــری  در 
ــه  ریاضـــی و متعاقـــب آن خروجی هایـــی کـ
ــان  ــک و عدم اطمینـ ــز ریسـ ــازه ي آنالیـ در بـ
منجـــر بـــه ســـاخت بســـته های پورتفولیـــوی 
ـــوان  ــی همخ ــپس قراردادهایـ ــاری و سـ تجـ
ـــتن  ـــازده داش ـــدن و ب ـــی ش ـــرای اجرای ـــا آن ب ب
شـــود ؛ هـــم بـــازده اقتصـــادی و هـــم بـــازده 

فنـــی .
می بینیـــم  شـــکل-2  در  همانطـــوری  کـــه 
ســـطوح مدیریـــت مخـــزن یـــک جریـــان 

ـــک  ـــگ ) و ی ـــز رن ـــش قرم ـــاال) فل ـــه ب ـــن ب پایی
ـــگ )  ـــن ) فلـــش ســـبز رن ـــه پایی ـــاال ب برگشـــت ب
ـــا  ـــات و داده ه ـــز اطالع ـــان قرم ـــه جری دارد ک
ــار.  ــازه و اختیـ ــبز اجـ ــان سـ ــتند و جریـ هسـ
در ســـطح تصمیم گیـــری سیســـتماتیک در 
ــي  ــرکت ملـ ــی شـ ــاختار فعلـ ــوب سـ چارچـ
نفـــت )متخصـــص فنـــی در مدیریت هـــای 
و  داده گیـــری  و  شـــرکت ها  و  ســـتادی 
پـــردازش داده به صـــورت یـــک فعالیـــت 
منفـــرد) مشـــکلی نداریـــم ولـــی درســـت 
ـــی  ـــه ي فن ـــان طبق ـــر در هم ـــطح باالت ـــک س ی
جایی کـــه فرآیندهـــا و آنالیزهـــای خـــاص 
ــت  ــد و مدیریـ ــد رخ دهـ ــده بایـ و تعیین کننـ
ــد  ــد می خواهـ ــه واحـ ــد تخصصـ ــِی چنـ تیمـ
می گیـــرد  ) چـــه  صـــورت  ارزیابی هـــا  و 
وظیفه محـــوِر اداره ای و چـــه پروژه محـــور ) 
کار لنـــگ می زنـــد و بـــاز یـــک ســـطح 
و  تجاری ســـازی  ســـطح  یعنـــی  باالتـــر 
تصمیـــم گیری هـــای سیســـتماتیک کـــه در قالـــب 
 (Asset Management( دارایی هـــا  مدیریـــت 
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می گنجـــد، دیگـــر ســـاختاری نداریـــم و حلقـــه 
مدیریـــت مخـــزن مفقـــوده اســـت. 

اســـتراتژیک  یعنـــی  باالتـــر  ســـطحی  در 
جایی کـــه مدیریـــت تلفیقـــی می نشـــیند و 
مدیریـــت سیســـتماتیک پورتفولیـــو شـــاخص 
هســـت نقـــص و کاســـتی اساســـی شـــکل 
یـــک  بیشـــتر  قســـمت  ایـــن  و  می گیـــرد 
هماهنگ کننـــده و تأییدگـــر اســـت تـــا یـــک 
پردازشـــگر و تحلیلگـــر سیســـتماتیک. چراکـــه 
ــای  ــات و داده پردازی هــ ــریان اطالعـــ جــــ
و  مـــدل ســـــازی ها  و  سیســـــتماتیـــــک 
ــاال  ــاال و از بـ ــه بـ ــن بـ ــا از پاییـ تخمینگری هـ
ــه  ــپ دارد و یکپارچـ ــأ و َگـ ــن خـ ــه پاییـ بـ
صـــورت نمی گیـــرد. بدیهـــی اســـت تنهـــا 
بـــا صـــدور چنـــد حکـــم و دلخـــوش بـــودن 
بـــه اطمینـــان حاصـــل از تصمیم گیـــری و 
ــه ایـــن ســـطح  ــا رد پیشکســـوتان بـ تأییـــد یـ
بهینـــه مخـــازن   اطمینـــان در مدیریـــت  از 

رســـید . نمی تـــوان 
ـــت  ـــای مدیری ـــاه ازخروجی ه ـــه ای کوت  مطالع
هزینـــه و درآمـــد و مصائـــب فناورانـــه ي 
ـــالل  ـــبک در خ ـــن س ـــا ای ـــازن ب ـــت مخ  مدیری
ســـال های متمـــادی در صنعـــت باالدســـتی و 
ـــه  ـــرورت مُداقّ ـــای ض ـــود، گوی ـــاخص ها خ ش

ـــت.  ـــي اس ـــه ي مهم ـــن مقول در چنی
ـــیاری  ـــر و بس ـــن حقی ـــی ای ـــه ي کارشناس دغدغ
ــاهد  ــه شـ ــال ها کـ ــن سـ ــکاران در ایـ از همـ
ــای متنوعـــی از مدیریـــت  ــال رویکردهـ اِعمـ
ـــواره  ـــم، هم ـــت بوده ای ـــت نف ـــازن در صنع مخ
همیـــن بـــوده و هســـت و هرازگاهـــی منجـــر 
ـــانه  ـــوزانه و کارشناس ـــر دلس ـــر و تذک ـــه تقری ب

می گـــردد. 
و  خصوصـــی  بخـــش  دولتـــی،  بخـــش 
دانشـــگاه ها گاهـــی فـــراز و فـــرودی از ایـــن 
ــد  ــه داده انـ ــه و ارائـ ــیم، تهیـ ــا را ترسـ رویه هـ
ولیکـــن ایـــن مهـــم به طـــور سیســـتماتیک 
در خروجی هـــا منجـــر بـــه تصمیم گیـــری 
در ســـطوح عالیـــه ي وزارتـــی و شـــرکت 
اساســـی  دغدغـــه ي  و  نمی شـــود  نفـــت 

 . ســـت همین جا
ــمند از  ــای هوشـ ــذ داده هـ ــی اخـ از چگونگـ
ــاف  ــع اکتشـ ــی از مقطـ ــازن هیدروکربنـ مخـ
گرفتـــه تـــا توســـعه و تولیـــد، دچـــار ضعـــف 
ایـــن  هســـتیم.  اساســـی  و  سیســـتماتیک 
ــری  ــد تخمین گـ ــه فراینـ ــا ورود بـ ضعـــف تـ
مـــدرن  فولی استوکاســـتیک  باروش هـــای 
و  آن  متعاقـــــب  تصــــمیم گیــــری های  و 
مجموعــــه های  زیـــر  در  آنهـــا  کاربـــرد 

دســـت  انـــدر کار نیـــز وجـــود دارد. 
ـــجم  ـــاختارهای منس ـــن س ـــدن ای ـــه ش از نهادین
و کاربـــرد عملـــی آن در صنعـــت تـــا انجـــام 
ـــک  ـــه ی ـــا تهی ـــگاهی و ی ـــاله ي دانش ـــک رس ی
ــا شـــرکت  MDP توســـط یـــک مشـــاور ویـ

خارجـــی هنـــوز خیلـــی راه داریـــم. 
ـــته  ـــاید در هس ـــردی ش ـــن رویک ـــاکله ي چنی ش
و مغـــز سیســـتم بنـــگاه دارِی اقتصادی مـــان 
ـــای  ـــت پروژه ه ـــرد مدیری ـــد. رویک ـــه باش نهفت
بـــا   NIOC تصدی گـــری  در  باالدســـتی 
ــش از  ــت پوشـ ــرکت های تحـ ــه شـ مجموعـ
قاعـــده RISK-REWARD و مدیریـــت هزینـــه 
ـــاری  ـــدل تج ـــرد م ـــر عملک ـــی ب ـــد مبتن و درآم
بـــوده  خـــارج  بنـــگاه داری  قاعده هـــای  و 
اســـت. یـــک خیـــز بـــه ســـمت شـــرکت های 
بـــرای حصـــول چنیـــن رویکـــردی   E&P

ـــوز  ـــن هن ـــوه ، لیک ـــد بالق ـــده ، در ح ـــته ش برداش
مـــدل برگشـــت بـــه عقـــب ، یعنـــی تـــرس از 
کنتـــرل وضـــع موجـــود به چشـــم می خـــورد. 
ــده ي  ــه ، قاعـ ــرکت های زیرمجموعـ ــرا شـ چـ
ـــر  ـــال اگ ـــر ح ـــه ه ـــند ؟! ب ـــته باش E&P را نداش

و  حاکمیـــت  مدیریتـــی  فلســـفه  دســـتگاه 
دیـــدگاه اقتصـــادی در باالدســـتی دچـــار تحـــول 
ـــد و  ـــان می ده ـــن را نش ـــا ای ـــه رونده ـــد ک باش
ــد،  ــن را می خواهـ ــت ایـ ــل وزارت نفـ حداقـ
بایـــد مقولـــه مدیریـــت سیســـتماتیک مخـــزن 
ـــد  ـــرخ تولی ـــر ســـازی ن هـــم کـــه هـــدف حدکث

کارا یـــا MER را دارد محقـــق شـــود .
ــه  ــه وقـــت و چگونـ ســـوال ایـــن اســـت؛ چـ
ایـــن همـــت مردانـــه را همـــه بـــا هـــم در 
ــان  ــه و زمـ ــا برنامـ ــت، بـ ــن صنعـ ــه ي ایـ بدنـ

می اندازیـــم؟ !  راه  مشـــخص 
ــورت  ــئله به صـ ــرح مسـ ــش طـ ــن همایـ اولیـ
ایـــن  راه انـــدازی  متعاقـــب آن  و  اساســـی 
ـــرم  ـــی محت ـــورای عال ـــور ش ـــا حض ـــاختار ب س
ــه  ــا دغدغـ ــع اســـت ؟ ! آیـ ــه موقـ ــازن چـ مخـ
ـــت  ـــه مدیری ـــیت مقول ـــرم و حساس ـــر محت وزی
ـــی  ـــورای عال ـــکیل ش ـــن تش ـــا همی ـــازن را ت مخ
ــل  ــا تکمیـ ــا بـ ــم و یـ ــنده می کنیـ ــا و بسـ رهـ
دقیـــق زیرســـاختی کارا، بـــه آن جامـــه ي 

عمـــل می پوشـــانیم؟  
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