از تشكيل شورای عالی مخازن تا ايجاد ساختار سیستماتیک مدیریت مخازن

دغدغــهي مدیریــت صنعــت باالدســتی
همــواره یــک چالــش دو ســویهي فنــی و
اقتصــادی بــوده اســت .مدیریــت بهینــه هزینــه
و درآمــد در ایــن صنعــت کــه مغــز اصلــی
برنامهریــزی آن بــر "تخمینگــری" اســتوار
شــده اســت ،کار مدیــران و تصمیمگیــران
نهایــی را دچــار حساســیت و چالــش میکنــد
و در ایــن رهگــذر بــر ســر دوراهیهــای
اقــدام و عمــل و انصــراف و پرهیــز ،دو شــیوه
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت:
ع(دترمینیستیک)
الف -شیوه صفر و یک یا قاط 

کـه بـا ریشسـفیدی بـا تجربههـا بهشـور
گذاشـته میشـده و در ایـن صنعـت ،پـای
آن خیلـی هزینـه شـده و آمارهـا هـم نشـان
میدهـد ایـن صنعـت تـا بهحـال بـا ایـن روش
تخمینگـری و متعاقـب آن تصمیمگیـری،
یعنـی پُـر کـردن فاصلـهي عدماطمینان(انتظـار
اقـدام) تـا ریسـک( تصمیـم بـه یـک اقـدام و
متعاقـب آن سـود یـا زیـان) ،خیلـی درسـت
تخمیـن نـزده اسـت (شـكل.)1-
ع(استوکاستیک)
ب -شیوه احتماالتی و یا ناقاط 

کـــه بـــا ســـاختار سیســـتماتیکی از
مدلســـازیهای چندكاره(مولتیدیســـیپلین)
ژئوتکـــــنیکی و آنالیــــــز ریســــــک و
تصمیمگیریهـــای مبنتـــی بـــر گســـترههای
احـــــــتماالتی حاصــــل خروجــــــیهای
نرمافـــزاری بهدســـت ميآيـــد کـــه در
ســـازمانی منســـجم بـــا محوریـــت مدیریـــت
مخـــازن هیدروکربنـــی رهبـــری میشـــود.
ايـــن ســـازمان خـــود بخشـــی از پـــازل
کلـــی مدیریـــت داراییهـــای مخـــازن
هیدروکربنـــی اســـت (شـــكل.)2-
اگرچ ــه وج ــود ش ــورای عال ــی مخ ــازن ک ــه
ِ
پیشکس ــوتان محت ــرم و قاب ــل ای ــن صنع ــت
از

2

تش ــكيل ش ــده ،در قرائ ــت و تفس ــیر درس ــت
از ایـــن خروجیهـــا بســـیار بهجـــا و مغتنـــم
اس ــت لیک ــن ب ــدون وج ــود ای ــن زیرس ـ ِ
ـاخت
منس ــجم و متمرک ــز ،جام ــع و مان ــع و بــهروز
ت و در چنيـــن شـــرايطي حتمـــاً دچـــار
نیســـ 
چالـــش و کاســـتی خواهیـــم بـــود .بنابرايـــن،
امـــروزه در صنعـــت باالدســـتی کشـــورمان
ج ــای چني ــن زيرس ــاختي خال ــی اس ــت.
کار ســـختی اســـت و همـــت ،برنامهریـــزی و
اراده میخواهـــد .یکپارچگـــی و کار تیمـــی
در تخمینگـــری بـــا روشهـــای مـــدرن
ریاضـــی و متعاقـــب آن خروجیهایـــی کـــه
در بـــازهي آنالیـــز ریســـک و عدماطمینـــان
منجـــر بـــه ســـاخت بســـتههای پورتفولیـــوی
تجـــاری و ســـپس قراردادهایـــی همخـــوان
ب ــا آن ب ــرای اجرای ــی ش ــدن و ب ــازده داش ــتن
شـــود؛ هـــم بـــازده اقتصـــادی و هـــم بـــازده
فنــی.
همانطـــوری کـــه در شـــكل 2-میبینیـــم
ســـطوح مدیریـــت مخـــزن یـــک جریـــان

پایی ــن ب ــه ب ــاال( فل ــش قرم ــز رن ــگ ) و ی ــک
برگش ــت ب ــاال ب ــه پایی ــن ( فل ــش س ــبز رن ــگ )
دارد ک ــه جری ــان قرم ــز اطالع ــات و دادهه ــا
هســـتند و جریـــان ســـبز اجـــازه و اختیـــار.
در ســـطح تصمیمگیـــری سیســـتماتیک در
چارچـــوب ســـاختار فعلـــی شـــرکت ملـــي
نفـــت (متخصـــص فنـــی در مدیریتهـــای
ســـتادی و شـــرکتها و دادهگیـــری و
پـــردازش داده بهصـــورت یـــک فعالیـــت
منفـــرد) مشـــکلی نداریـــم ولـــی درســـت
ی ــک س ــطح باالت ــر در هم ــان طبقــهي فن ــی
جاییکـــه فرآیندهـــا و آنالیزهـــای خـــاص
و تعیینکننـــده بایـــد رخ دهـــد و مدیریـــت
تیمـــیِ چنـــد تخصصـــه واحـــد میخواهـــد
و ارزیابیهـــا صـــورت میگیـــرد ( چـــه
وظیفهمحـــو ِر ادارهای و چـــه پروژهمحـــور )
کار لنـــگ میزنـــد و بـــاز یـــک ســـطح
باالتـــر یعنـــی ســـطح تجاریســـازی و
تصمیــم گیریهــای سیســتماتیک کــه در قالــب
مدیریـــت داراییهـــا ()Asset Management
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میگنجـــد ،دیگـــر ســـاختاری نداریـــم و حلقـــه
مدیریـــت مخـــزن مفقـــوده اســـت.
در ســـطحی باالتـــر یعنـــی اســـتراتژیک
جاییکـــه مدیریـــت تلفیقـــی مینشـــیند و
مدیریـــت سیســـتماتیک پورتفولیـــو شـــاخص
هســـت نقـــص و کاســـتی اساســـی شـــکل
میگیـــرد و ایـــن قســـمت بیشـــتر یـــک
هماهنگکنن ــده و تأییدگ ــر اس ــت ت ــا ی ــک
پردازش ــگر و تحلیلگ ــر سیس ــتماتیک .چراک ــه
جــــــریان اطالعـــــات و داده پردازیهــــای
سیســـــتماتیـــــک و مـــدلســـــازیها و
تخمینگریهـــا از پاییـــن بـــه بـــاال و از بـــاال
بـــه پاییـــن خـــأ و َگـــپ دارد و یکپارچـــه
صـــورت نمیگیـــرد .بدیهـــی اســـت تنهـــا
بـــا صـــدور چنـــد حکـــم و دلخـــوش بـــودن
بـــه اطمینـــان حاصـــل از تصمیمگیـــری و
تأییـــد یـــا رد پیشکســـوتان بـــه ایـــن ســـطح
از اطمینـــان در مدیریـــت بهینـــه مخـــازن
نمیتـــوان رســـید.
مطالعــهای کوت ــاه ازخروجیه ــای مدیری ــت
هزینـــه و درآمـــد و مصائـــب فناورانـــهي
مدیری ــت مخ ــازن ب ــا ای ــن س ــبک در خ ــال
ســـالهای متمـــادی در صنعـــت باالدســـتی و
ش ــاخصها خ ــود ،گوی ــای ض ــرورت مُداق ّ ــه
در چنی ــن مقولــهي مهم ــي اس ــت.
دغدغ ـهي کارشناس ــی ای ــن حقی ــر و بس ــیاری
از همـــکاران در ایـــن ســـالها کـــه شـــاهد
اِعمـــال رویکردهـــای متنوعـــی از مدیریـــت
مخ ــازن در صنع ــت نف ــت بودهای ــم ،هم ــواره
همیـــن بـــوده و هســـت و هرازگاهـــی منجـــر
ب ــه تقری ــر و تذک ــر دلس ــوزانه و کارشناس ــانه
میگـــردد.
بخـــش دولتـــی ،بخـــش خصوصـــی و
دانشـــگاهها گاهـــی فـــراز و فـــرودی از ایـــن
رویههـــا را ترســـیم ،تهیـــه و ارائـــه دادهانـــد
ولیکـــن ایـــن مهـــم بهطـــور سیســـتماتیک
در خروجیهـــا منجـــر بـــه تصمیمگیـــری
در ســـطوح عالیـــهي وزارتـــی و شـــرکت
نفـــت نمیشـــود و دغدغـــهي اساســـی

همین جا ســـت .
از چگونگـــی اخـــذ دادههـــای هوشـــمند از
مخـــازن هیدروکربنـــی از مقطـــع اکتشـــاف
گرفتـــه تـــا توســـعه و تولیـــد ،دچـــار ضعـــف
سیســـتماتیک و اساســـی هســـتیم .ايـــن
ضعـــف تـــا ورود بـــه فراینـــد تخمینگـــری
باروشهـــای فولیاستوکاســـتیک مـــدرن
و تصــــمیمگیــــریهای متعاقـــــب آن و
کاربـــرد آنهـــا در زیـــر مجموعــــههای
دســـت انـــدر کار نيـــز وجـــود دارد.
از نهادین ــه ش ــدن ای ــن س ــاختارهای منس ــجم
و کاربـــرد عملـــی آن در صنعـــت تـــا انجـــام
ی ــک رس ــالهي دانش ــگاهی و ی ــا تهی ــه ی ــک
 MDPتوســـط یـــک مشـــاور ویـــا شـــرکت
خارجـــی هنـــوز خیلـــی راه داریـــم.
ش ــاکلهي چنی ــن رویک ــردی ش ــاید در هس ــته
و مغـــز سیســـتم بنـــگاه ِ
داری اقتصادیمـــان
نهفت ــه باش ــد .رویک ــرد مدیری ــت پروژهه ــای
باالدســـتی در تصدیگـــری  NIOCبـــا
مجموعـــه شـــرکتهای تحـــت پوشـــش از
قاعــده  RISK-REWARDو مدیریــت هزینــه
و درآم ــد مبتن ــی ب ــر عملک ــرد م ــدل تج ــاری
و قاعدههـــای بنـــگاهداری خـــارج بـــوده
اســـت .یـــک خیـــز بـــه ســـمت شـــرکتهای
 E&Pبـــرای حصـــول چنیـــن رویکـــردی

برداش ــته ش ــده ،در ح ــد بالق ــوه ،لیک ــن هن ــوز
مـــدل برگشـــت بـــه عقـــب ،یعنـــی تـــرس از
کنتـــرل وضـــع موجـــود بهچشـــم میخـــورد.
چـــرا شـــرکتهای زیرمجموعـــه ،قاعـــدهي
 E&Pرا نداش ــته باش ــند؟! ب ــه ه ــر ح ــال اگ ــر
دســـتگاه فلســـفه مدیریتـــی حاکمیـــت و
دیــدگاه اقتصــادی در باالدســتی دچــار تحــول
باش ــد ک ــه رونده ــا ای ــن را نش ــان می ده ــد و
حداقـــل وزارت نفـــت ایـــن را می خواهـــد،
بایـــد مقولـــه مدیریـــت سیســـتماتیک مخـــزن
ه ــم ک ــه ه ــدف حدکث ــر س ــازی ن ــرخ تولی ــد
کارا یـــا  MERرا دارد محقـــق شـــود .
ســـوال ایـــن اســـت؛ چـــه وقـــت و چگونـــه
ایـــن همـــت مردانـــه را همـــه بـــا هـــم در
بدنـــهي ایـــن صنعـــت ،بـــا برنامـــه و زمـــان
مشـــخص راه میاندازیـــم؟!
اولیـــن همایـــش طـــرح مســـئله بهصـــورت
اساســـی و متعاقـــب آن راهانـــدازی ایـــن
س ــاختار ب ــا حض ــور ش ــورای عال ــی محت ــرم
مخـــازن چـــه موقـــع اســـت؟! آیـــا دغدغـــه
وزی ــر محت ــرم و حساس ــیت مقول ــه مدیری ــت
مخ ــازن را ت ــا همی ــن تش ــکیل ش ــورای عال ــی
رهـــا و بســـنده میکنیـــم و یـــا بـــا تکمیـــل
دقیـــق زیرســـاختی کارا ،بـــه آن جامـــهي
عمـــل میپوشـــانیم؟

 2ساختار سیستماتیک تخمینگری و تصمیمگیری در مدیریت مخازن ،مرجع شرکت شلومبرژه
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