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افزایش بهره وری در سایه مدیریت اطالعات

از  یکی  به عنوان  اطالعات  شفافیت  امروزه 
شناخته  فساد  با  مبارزه  در  کلیدی  ابزارهای 
به  جهان  کشورهای  خیزش  اوج  و  می شود 
سمت دسترسی آزاد به اطالعات ازسال 2000 
آمار  اساس  بر  است ]1[.  خورده  رقم  بعد  به 
منتشر شده از سازمان شفافیت بین الملل، کشور 
از  ام جهانی   6 رده ی  در  در سال 2016  نروژ 
شفافیت  و  فساد  اِدراک  شاخص های  لحاظ 
ایران  اطالعات قرار گرفته است در حالی که 
در جایگاه 131 ام قرار دارد.]2[ این کشور در 
پیشگامان  از  نیز  گاز  و  نفت  صنایع  حوزه ی 
دربخش  نه تنها  و  می باشد  اطالعات  شفافیت 
اطالعات  زمینه های  در  بلکه  مالی  اطالعات 
فنی نیز ساختارهای شفافی را بنا نهاده است. در 
ادامه به  یکی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

فرآیند توسعه میادین نفت و گاز در این کشور 
از:  عبارتند  که  است  اصلی  مرحله  دو  شامل 
فعالیت های نفت  برای  »گشایش مناطق جدید 
قانون،  . طبق  تولید«  و گاز«  و »صدور مجوز 
یك  در  نفتی  فعالیت  گونه  هر  انجام  از  قبل 
منطقه )تمامی فعالیت های مرتبط با بهره برداری 
قبیل اکتشاف، تولید و  از  از میادین نفت گاز 
منطقه  آن  در  فعالیت  مجوز  باید  ابتدا  انتقال(، 
دیگر،  بیان  به  و  شود  صادر  مجلس  توسط 
نفتی  فعالیت های  انجام  برای  مذکور  منطقه 
گشایش یابد.]3[ بعد از صدور مجوز مذکور، 
و  اکتشاف  مجوز  مشخص،  فرآیند  یك  طی 
تولید نفت و گاز در این مناطق، برای برخی از 
می گردد.  صادر  فعالیت  متقاضی  شرکت های 
وزارت نفت و انرژی نروژ و اداره ی نفت نروژ  
که ذیل این وزارت خانه قرار دارد نقش اساسی 
در صدور مجوز اکتشاف و تولید و نظارت بر 
نروژ،  نفت  اداره  واقع،  در  دارند.  آن  اجرای 
و  نفت  وزارت  نظارتی  کارشناسی-  بازوی 
انرژی برای ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های 

توسعه میادین نفت و گاز نروژ است. 

و  اطالعات  تمامی  نروژ  نفت  قانون  اساس  بر 
موادی که صاحب مجوز، اپراتور و پیمانکاران 
با برنامه ریزی و اجرای فعالیت های  در ارتباط 
باید  می کنند  تهیه  یا  دارند  اختیار  در  نفتی 
یا  و  وزارت  اختیار  در  رایگان  به صورت 
قرار  تعیین شود  از سوی وزارت  هرکسی که 
قالبی که  در  باید  اطالعات  و  مواد  این  گیرد. 

توسط وزارت تعیین می شود ارائه گردد.]4[
لذا در سال 1995 اداره نفت نروژ با همکاری 
اقدامات  اولین  نفتی،  شرکت های  از  تعدادی 
ملی  جهت  اطالعاتی  بانك  یك  ایجاد  برای 
و  نفتی  میادین  به  مربوط  داده های  مدیریت 
کردند.  آغاز  را  نروژ  قاره ی  فالت  گازی 
هدف اولیه آنها این بود که با ایجاد این پایگاه 
داده دیجیتال، اطالعات حاصل از فعالیت های 
این  به  و  را تجمیع کنند  توسعه ای  و  اکتشافی 
توسعه  و  اکتشاف  عملیات  در  بهروری  وسیله 
این  کردن  مهیا  از  بعد  نمایند.  حداکثری  را 
اختیارات  با  نروژ  نفت  اداره  زیرساخت ها، 
قانونی که در بخش قبل ذکر شد، شرکت ها را 
موظف به ارائه داده های موردنظرش در قالب 
این سامانه کرد و برای نظام مند شدن این روند، 

قالب  در  را  داده ها  شدند  موظف  شرکت ها 
گزارش های روزانه، ماهانه و ساالنه ارائه کنند. 
بانك  در  شرکت ها  توسط  باید  که  اطالعاتی 
اطالعاتی اداره نفت نروژ وارد شوند عبارت اند 

از:

1- داده های لرزه نگاری
داده هـــای  تمامـــی  می بایـــد  شـــرکت ها 
لرزه نگاری هـــای دو بعـــدی و ســـه بعدی را 
اعـــم از داده های خـــام و داده های تفســـیر 

شـــده در بانـــك اطالعاتـــی وارد کنند.

2- داده های چاه ها
و  اکتشافی  چاه های  تمامی  اطالعات  شامل 
حفاری،  داده های  مجموعه  قبیل  از  تولیدی 
پتروفیزیك،  مغزه،  و  سنگ  زمین شناسی، 
باید  که  و...  نمودارگیری  چاه آزمایی، 
تفسیر  همچنین  و  خام  داده های  به صورت 

داده ها در بانك اطالعاتی وارد شود.

3- داده های تولید
تزریـق  تولیـد و  بـه  مربـوط  شـامل اطالعـات 
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چـاه (،  و  حفـاری  سـکوی  میـدان،   )برمبنـای 
سـوخت  شـده،  سـوزانده  فلـر  گاز  مقادیـر 
مصـرف شـده در هـر سـکوی حفـاری، میـزان 
نفت و گاز ذخیره شـده)بر مبنای هر شـرکت(، 
نفـت، گاز و میعانـات فروختـه شـده)بر مبنـای 
فروشـنده و خریـدار و کشـتی های حمـل( کـه 
بایـد به صـورت ماهیانـه تحـت عنـوان گزارش 
ماهیانـه ی تولیـد توسـط شـرکت ها در بانـك 

بارگـذاری شـود.]5[ اطالعاتـی 
حـق عضویـت سـاالنه در ایـن سـامانه 50000 
دالر بـرای شـرکت های نفتـی و 17000 دالر 
بـرای بقیـه ی اعضـا می باشـد و بالطبـع سـطح 
ایـن دو گـروه  بـرای  بـه اطالعـات  دسترسـی 
عضویـت،  حـق  عالوه بـر  اسـت.  متفـاوت 
شـرکت ها ملـزم هسـتند بـرای ثبـت اطالعـات 

بپردازنـد. نیـز هزینـه ای  در سـامانه 
غیرعمومی  و  عمومی  بخش  دو  به  اطالعات 
افراد  و  شرکت ها  همه ی  می گردند.  تقسیم 
دسترسی  عمومی  بخش  اطالعات  به  عادی 
دارند ولی در مورد داده هایی که در دسترس 
عموم نیست، هر شرکت عالوه بر داده هایی که 
بقیه ی  داده های  به  کرده،  بارگذاری  خودش 
مناطق  آن  در  هم  او  که  شرطی  به  شرکت ها 
دسترسی  باشد،  داشته  سرمایه گذاری  سهم 
طریق  از  می توانند  شرکت ها  همچنین،  دارد. 
بقیه ی  اطالعات  به  دسترسی  تقاضای  سامانه ، 
آن  امتیاز  صاحبان  و  باشند  داشته  را  مناطق 
آنها  به  را  اطالعات  می  توانند  نیز  اطالعات 
بفروشند. البته اداره ی نفت نروژ همه شرکت ها 
اختیار  در  را  اطالعاتشان  تا  کرده  تشویق  را 
یکدیگر قرار دهند و از آن به عنوان یك بازی 
برد-برد یاد کرده است. الزم به ذکر است که 
اداره نفت نروژ و وزارت نفت به تمامی داده ها 

دسترسی دارد. ]6[

به گونه ای است  اطالعات  به  سرعت دسترسی 
می توانند  ثانیه   30 مدت  ظرف  شرکت ها  که 
پیدا کنند و  داده های دلخواهشان دسترسی  به 
دسترسی به اطالعات به صورت آنالین و 24 

ساعته می باشد.
آن  مـورد  در  بـودن  محرمانـه  رونـد  البتـه 
بخشـی از اطالعـات کـه عمومی نیسـت کاماًل 
رعایـت می گـردد به طوری کـه اطالعـات خام 
 2 از  بعـد  چاه هـا،  اطالعـات  و  لرزه نـگاری 
تـا 10 سـال و تفسـیر داده هـا بعـد از 20 سـال 
گرفـت.  خواهـد  قـرار  سـایرین  دسـترس  در 
چـاه،  بـه  چـاه  براسـاس  تولیـد  اطالعـات 
همچنـان محرمانـه باقـی خواهد مانـد. همچنین 
کـه  مناطقـی  داده هـای  و  اطالعـات  تمامـی 
امتیـاز توسـعه و تولیـد آنهـا بـه دلیـل نداشـتن 
پتانسـل لغـو شـده باشـد، از طریـق سـامانه در 

می گیـرد.]7[ قـرار  عمـوم  اختیـار 
شـرکت   20 نفتـی،  شـرکت   57 اکنـون  هـم 
غیرنفتـی و 6 موسسـه پژوهشـی یـا دانشـگاهی 
مرکـز  دارنـد.  عضویـت  سـامانه  ایـن  در 
در شـهر  اطالعاتـی  بانـك  ایـن  ذخیره سـازی 
مدیریـت  مسـئولیت  دارد.  قـرار  اسـتاوانگر 
ایـن بانـك اطالعاتـی بـر عهـده یـك اپراتـور 
نـروژ  نفـت  اداره  طـرف  از  کـه  می باشـد 
اپراتـور آن شـرکت  اولیـن  تعییـن می گـردد. 

ایـن   2008 سـال  تـا  کـه  بـود  شـلمبرژره 
آن،  از  بعـد  داشـت.  عهـده  بـر  را  مسـئولیت 
شـرکت لندمـارک تـا سـال 2015 اپراتـور این 
سـامانه بـود و هم اکنون شـرکت کیدم تا سـال 
بانـك اطالعاتـی را بـر  ایـن  اپراتـوری   2020
عهـده دارد]6[  و بدین ترتیـب شـرکت اپراتور 
بانـك  ایـن  نگـه داری  و  ایجـاد  هزینه هـای 
اطالعاتـی را برعهـده گرفتـه و در عـوض، از 
طریق اخذ حـق عضویت و هزینه ی بارگذاری 
اطالعات در سـامانه، کسـب درآمـد می کند و 
در نهایـت، مبلغـی را نیـز بـه دولت می پـردازد. 
بر اسـاس گزارش های منتشـر شـده از شـرکت 
سـال  از  اطالعاتـی  بانـك  ایـن  اسـتات اویل، 
سـال  در  و  کـرده  آغـاز  را  خـود  کار   1995

بـه سـوددهی رسـیده اسـت.  1998
همیـن تصمیـِم به ظاهر سـاده در شفاف سـازی 
اطالعـات ، تجمیـع داده هـا، تفسـیر همزمـان و 
قـدرت  از یك سـو  آنهـا،  از  اسـتفاده  تسـهیل 
عنـوان  بـه  نـروژ  نفـت  اداره ی  فنی-نظارتـی 
از  و  می دهـد  افزایـش  را  رگوالتـوری  نهـاد 
می کنـد  کمـك  شـرکت ها  بـه  دیگـر  سـوی 
نفتـی  ناحیـه  از  دقیق تـری  ارزیابـی  اوالً  تـا 
مورد نظرشـان داشـته باشـند و ثانیـاً بـه واسـطه  
ایـن ارزیابی دقیـق، هزینه ی عملیات اکتشـافی 

و توسـعه ای آتـی را کاهـش دهنـد. 
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