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ارزانﻧﻔﺖ ارزان
نفتدوران
ﺗﻮﻟﻴﺪ در
ﺳﺎزي
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت،
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي
دوران
ﺑﻬﻴﻨﻪ در
ﺑﺮايتوليد
سازي
براي بهينه
مكانيزمي
هوشمندسازي عمليات،
در ای��ن ب��ازار ب��ا قيمتهاي ک��م نفت،
تولیدکنن��دگان نف��ت و گاز فش��ار زی��ادی
را تحم��ل ميكنند ت��ا ضمن افزايش س��ود
و باالب��ردن توانمنديه��اي خ��ود ،موفق به
كاهش هزينههايش��ان نيز بشوند .خوشبختانه
فنآوریه��ای جدی��د و قابلیته��ای
نوآوریهای نفت��ی دیجیتال ميتوانند بهطور
مؤثر در اين شرايط موفق عمل كنند.
ترکیبی از سنسورهای کمهزینه ،ابزارهای
عمليات��ي هوش��مند و ابزاره��ای اطالعاتی،
تولیدکنن��دگان نف��ت و گاز را قادر میکند
اطالعات بیشتری جمعآوری کرده و در عين
حال سیستمهای توليد و باالبر مصنوعی خود
را بهتر کنترل کنند .این سیستمهای هوشمند
مصنوعی به تولیدکنندگان کمک میکند تا ميش��وند .اين جريانسنجها ،س��ه فاز آب،
برخی تولیدکنندگان نفت و گاز تصمیم به
سه مزیت اصلی کسب و کار را در برنامههای نف��ت و گاز را در چ��اه محاس��به ک��رده و استخدام پیمانکاران یا ارائهدهندگان خدمات
ﺿﻤﻦواﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺤﻤﻞ
ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
برایﻧﻔﺖ،
خوب��یﻛﻢ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي
در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ارائه
بهب��ود عملک��رد
تحلی��ل
آوریﺗﺎدادهها
جم��ع
کش��وررابرای
خارج از
کاربردی چاههای خود بهدست آورند :دید
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و
ي
آور
ﻓﻦ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﻴﺰ
ﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺎﻫﺶ
در
ﺧﻮد،
ﻫﺎي
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺑﺎﻻﺑﺮدن
و
وکاهش میدهند .آنها میتوانند دادهها را در هر يك فعالیتهای تجزیه و تحلیل دادهها میگیرند.
دقيقتر عملیاتي ،بهینهس��ازی تولید
ترجیحﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ
ازﺛﺮ در اﻳﻦ
بس��یاری ﻣﺆ
اﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﺷﺪه
دﻳﺠﻴﺘﺎل
چاه ﻧﻔﺘﻲ
ﻧﻮآوريازﻫﺎي
ﻛﻪ از
محاس��به
ﻃﺮﻳﻖتولي��د
شه��اي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳﻲاز بخ
تولیدکنندگان
حال
اﻳﺠﺎداین
کنند .با
هزینههای عملیات.
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ VFM.ها نیاز به کالیبراسیون اولیه دارند ،اما میدهند دادهه��ای خود را در خانه مدیریت
ﻫﺰﻳﻨﻪ،هزینهی
جزئی از
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ازآنها
افزار هوشمند
امكان با نرم
کنند.واين
الف) ديد دقيقتر عملياتي
كسب وﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،
اﺑﺰارﻫﺎي
سنس��ورهایﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺑﺰارﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
همچنین ﻛﻢ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي
زيرزمين��ي هس��تند و میتوانن��د دادههایي با كار فراهم ش��ده است .نرمافزار هوش کسب
ب��زرگ وﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺟﻤﻊآوري ﻛﺮده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮد را
تولیدکنن��دگان نف��ت و گاز ﻗﺎدر
چندملیت��ی اغلب از سنس��ورهاي هوش��مند دقت مش��ابه را تولیدکنند .نتايج يك تحقيق و کار ،كار تجزي��ه و تحلي��ل و ادغام دادهها
ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ.
زيرزمين��ي ب��رای نظ��ارت بر فش��ار و دمای روي اين ابزارها نشان داد كه  VFMبیش از نهتنها از VFMها بلکه از تمامی ورودیهای
ﻛﺴﺐو و ﻛﺎر را در
می��دانﺳﻪ
یکﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻛﻤﻚ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮاﻧﺪبا ﺑﻪ
در ﻣﻲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
90ﻫﺎي
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
دادههای
مقایسه
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داده را
درصد دقت
اﺻﻠﻲيدهد
ﻣﺰﻳﺖارائه م
نفتي را
دیگر در
مخازن اس��تفاده میکنند .با این حال بسیاری
وﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﺎزي
ﺑﻬﻴﻨﻪ
،
ﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
ﺗﺮ
دﻗﻴﻖ
دﻳﺪ
آورﻧﺪ:
دﺳﺖ
ﺑﻪ
ﺧﻮد
ﻫﺎي
ﭼﺎه
ﻛﺎرﺑﺮدي
ﻫﺎي
از تولیدکنندگان متوسط و کوچک بهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داليل حاصل از چاهآزمايي ارائه كرده است.
همچنين یک سیس��تم مدیری��ت اطالعات و

ﻋﻤﻠﻴﺎت.
پشتیبانی براي اتخاذ تصمیم را فراهم میکند
هزينههاي اوليهی زیاد و هزينههاي نگهداري
این سیستمها شرايط استفاده از آنها را ندارند .ب) بهینهسازی تولید
که میتواند به تمامی جنبههای تولید کمک
هنگامیکه یک تولیدکنندهی نفت و گاز نماید .اي��ن نرمافزار همچني��ن امكان تبديل
هنگام��ی ک��ه سنس��ورهای زيرزمينی در
دس��ترس نيس��تند ،جريانس��نجهاي مجازی اطالعات  VFMرا جمعآوری میکند ،باید دادههاي خام به اطالعات قابل استناد را فراهم
( )VFMجایگزی��ن اقتصادی بس��يار خوبی بتوان��د آن را تجزیه و تحلی��ل کرده و برای ميسازد و با اس��تفاده از آن ،تولیدکنندگان
ب��رای درک ش��رایط زیرزمینی محس��وب بهبود عملکردها اقدام نماید.
نفت و گاز میتوانند به قدرت دادههای خود
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مصنوع��ی نی��ز میتواند ب��ا درایوهای مجهز تعمی��رات پرهزینه و خرابی تولی��د ناگهانی
برای بهینهسازی عملیات بيافزايند.
به ق��درت احیا ش��ده و قدرت را به ش��بکه پایان مییابند .با این حال سیس��تمهای باالبر
بازگرداند یا میتواند از انرژی خورش��یدی مصنوع��ی مدرن میتوانند حداکثر اس��تفاده
ج) كاهش هزینههای عملیاتی
سیس��تمهای هوش��مند باالب��ر مصنوع��ی برای کاه��ش مصرف ب��رق اس��تفاده کند .را از کنترل س��رعت متغیر برای جلوگیری از
میتوانن��د به روشهای مختل��ف هزینههای کنترل س��رعت متغی��ر نیز فرص��ت دیگری اتصال و بهرهوری تولید بنمایند.
تولید را کاهش دهند .مث ً
در نهای��ت سیس��تمهای هوش��مند باالب��ر
ال مصرف انرژی در ب��رای صرفهجویی در هزین��ه فراهم میکند.
تولید نفت و گاز ب��ا وجود هزینهی عملیاتی سیستمهای باالبرهاي س��نتی کنترل سرعت مصنوع��ی ،بینشه��ای بهبود یافت��های را به
ندارند و بنابراین یا سیس��تم را اجرا میکنند عملیات ارائه میدهند ک��ه این امر میتواند
قابلتوجه اغلب نادیده گرفته میشود.
سيس��تمهاي باالب��ر پیش��رفتهی مصنوعی تا زمانی که شکس��ت بخورند ،یا سیس��تمها به ش��رکتها کم��ک کن��د ت��ا هزینههای
عمدت��اً با ب��رق کار میکنند و سیس��تمهای را خاموش کنند که ای��ن امر میتواند منجر س��رمایهگذاری خود را بهتر مدیریت کنند.
دادهبهﻫﺎي
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪبهﻣﻲ
یکﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻛﻨﻨﺪ و
ﺑﺮق ﻛﺎر
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲدرﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢبهﻫﺎيبهﺑﺎﻻﺑﺮ
پایین ﻣﻲمث ً
ﺗﻮاﻧﻨﺪيابي
دس��ت
ﻫﺎي با توجه
ش��رکت
ال
تجهیزات
شنيو ماس��ه
جابجایی
هوش��مند میتوانن��د دادهه��ای مرب��وط
آين��دهی
ش��رايط
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎداده
نهایت
که در
آن شود
ﺟﻤﻊشدن
مس��دود
مص��رف ان��رژی را جم��عآوری و تجزیه
مخزن .واﻳﻦ
ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻨﺪ
ﺧﻮد را
خوب،ﻣﺼﺮف
هایی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و
آوري و
حفره واﻧﺮژي را
ﻣﺮﺑﻮطوﺑﻪ ﻣﺼﺮف
تحلیل کنند تا ش��رکتها بتوانند بر مصرف تولیدکنن��دگان نف��ت و گاز در نهای��ت ب��ه ميدان نفتي خود را براي استفاده از روشهاي
ﻓﻦآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دراﻳﻮﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﺣﻴﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
خود نظارت داش��ته باش��ند .اي��ن فنآوري پرداخ��ت هزینههای این روشه��ا در قالب جايگزين توليد بهخوبي مديريت كند.

از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

فنآوريهاي نوين و نقش آن در آيندهی صنعت نفت جهان
اوپک در بخش��ی از گ��زارش اخیر خود
با عنوان چش��م ان��داز  ۲۰۴۰تأثیر فنآوری
اطالعات و فنآوریه��ای نو را در آیندهی
صنعت نفت بررس��ی ک��رده اس��ت .ارتقاء
بهرهوری و فنآوریهای خالقانه تنها بر بُعد
تقاضا در بازار انرژی اث��ر نمیگذارند بلکه
چندی��ن تحول مهم نیز در بُع��د تولید ایجاد
میکنند.
ب��رای نمونه حف��اری جه��تدار در کنار
شکس��ت هیدرولیکی ،دسترس��ی به ذخایر
نفتی را ک��ه در گذش��ته غیراقتصادی تلقی
میش��دند ممکن کردند .مجم��وع تجربهی
فنی و عملیاتی ،بهویژه در آمریکا به احتمال
زی��اد توس��عهی بیش��تری خواه��د یافت و
بهرهوری در حفاری و شکست هیدرولیکی آس��یب رس��اندن به محیط زیس��ت (در اثر ناق��ص گازه��ای هم��راه) ،تح��والت اخیر
را ارتقاء و هزینهی تولید را کاهش میدهد .مواد ش��یمیایی مورد اس��تفاده برای شکست ف��نآوری این چالشها را م��ورد توجه قرار
ﺳﻨﺘﻲ
ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎي
ﻫﺰﻳﻨﻪوﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﺮايیاﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ
دﻳﮕﺮي
دلیلﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ
ﻛﻨﺘﺮل
نزدیک،
ﻫﺎيهای
ﺳﻴﺴﺘﻢآیند
ﻛﻨﺪ.رود در
انتظارﻣﻲم��ی
س��وزاندندر داده
س��ازی
ﻓﺮﺻﺖک
هیدرولیک��ی و خن
ب��ا وجود انتقاده��ا از این ف��نآوری به

ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ را
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ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﻔﺮه و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن آن ﺷﻮد .در
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﻳﻦ روشﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ و
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راهحلهایی برای آنها ارائه ش��ود .الیههای
زمینشناس��ی ب��ا ضخام��ت کمت��ر احتمال
دارا بودن ذخای��ر نفت ،نیازمن��د تجهیزات
لرزهنگاری ارتق��اء یافتهاند تا بهرهبرداری از
ذخایر به دام افتاده آسانتر شود.
قدرت محاس��باتی روزاف��زون تجهیزات
نوی��ن ف��نآوری اطالع��ات ،در کن��ار
جم��عآوری مس��تمر دادهه��ا درب��ارهی
ویژگیه��ای زمینش��ناختی و جغرافیای��ی
بخشه��ای بزرگ��ی از پوس��تهی زمی��ن،
ب��ه ارتق��اء اکتش��اف ذخای��ر جدی��د و
ارزیاب��ی ذخای��ر کنونی کم��ک میکنند.
روشه��ای خالقان��هی تصویرب��رداری ،از
جمله روشه��ای لرزهن��گاری چندبعدی و
لرزهن��گاری همزمان ،برای دس��تیابی به این
اهداف مهم هس��تند .رویکرد کلی به سوی
تجمیع دامنهای گس��ترده از منابع اطالعاتی

ب��رای ارائهی تصویری جامع و دقیق اس��ت
که به آن راهبرد بزرگداده گفته میش��ود
و میتواند نقشی فزاینده در آیندهی صنعت
نفت و گاز ایفا کند .از دیگر مسائل مرتبط،
اس��تفاده از روش بهب��ود و ازدیاد برداش��ت
نف��ت ( )IOR/EORبرای حف��ظ و افزایش
تولید از میادینی اس��ت ک��ه در یک دههی
گذشته ،میادین پير نامیده میشدند .این یک
دارایی مهم برای کش��ورهای تولیدکنندهی
نفت اس��ت .در حالیکه یکی از روشهای
نخست ازدیاد برداشت نفت ،استفاده از آب
برای بیرون کشیدن نفت موجود بود ،اکنون
گاز کربنی��ک نی��ز بهکار گرفته میش��ود و
ممکن اس��ت جایگاه مهمتری نیز پیدا کند.
این کار از آزادس��ازی گازهای گلخانهای
در ج�� ّو هنگام تولید نفت جلوگیری میکند
و ب��ه کاه��ش آالیندگ��ی گاز کربنیک در

صنعت نفت کمک میکن��د .فرآوردههای
جانب��ی بیاس��تفاده که در گذش��ته تخلیه و
س��وزانده میش��دند یا به چاهه��ا برگردانده
میش��دند ،اکنون ب��رای کارب��رد اقتصادی
هدایت میشوند .بهرهبرداری از انرژیهای
تجدیدپذیر برای تولید بخار و برق و همچنین
بهرهبرداری و انتقال در آینده نقشی فزاینده
خواهند داش��ت؛ اگرچه این کار از سطحی
نس��بتاً پایین آغ��از میش��ود .بهطور خالصه
میتوان نتیجه گرفت که با وجود تالشهای
فنی برای اس��تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
بهج��ای س��وختهای فس��یلی ،در آیندهای
قابلپیشبین��ی این س��وختها همچنان منبع
اصلی ان��رژی باقی میمانند .پیش��رفتهای
ف��نآوری تنها ب��ه انرژیه��ای تجدیدپذیر
کمک نمیکنن��د بلکه به ارتق��اء بهرهوری
انرژی بهطور کلی یاری میرسانند.

رشد بيسابقهی فنآوري ميدان نفتي هوشمند (ديجيتال)
انتظار میرود بازار جهانی ميدان نفتي
دیجیتال از  28/31میلیارد دالر در س��ال
 2016بهرقم بيس��ابقهی  40/61میلیارد
دالر در س��ال  2022برس��د .افزای��ش
فعالیته��ای اکتش��افی و تولید ،افزایش
تقاضا برای به حداقل رساندن هزینههای
تولی��د و افزای��ش نگرانیه��ای امنیتی،
بعضی از عوامل رش��د بيس��ابقهی اين
بازار اس��ت .عالوه بر این پیش��رفتهای
فنآوران��هی اخی��ر در راهحله��ای
نفتی باعث تقویت رش��د ب��ازار مذکور
میش��ود .با اینحال نوسان قیمت نفت،
پذی��رش ک��م فنآوریه��ای جدید ،از
عوامل محدودكنندهی رش��د بازار تلقي

منطقهی روبهرشد باشد.
ميشوند.
برخ��ی از بازیکن��ان کلی��دی در بازار
انتظ��ار م��یرود بخش اتوماس��یون و
اب��زارآالت بهدلی��ل کمبود س��رمایهی راهحله��ای ب��ازار جهان��ی دیجیت��ال
انس��انی در صنعت و افزایش هزینههای بدی��ن ش��رح هس��تندBaker Hughes :
فرآیند خ��ودکار نفتی ،ش��اهد افزایش Inc.، CGG SA، DIGI International
بیشتر نرخ رشد در دورهی پیشبینی شده  ،.Incش��رکت  ،Halliburtonش��ركت
باشد .خاورمیانه یکی از بازارهای کلیدی ،.Honeywell International Inc.، IHS Inc
ب��رای راهحلهای نفتی دیجیتال اس��ت .مدیری��ت دادهی کاتالیس��تKongsberg ،
GruppenAsa،
National
آمریکای شمالی س��هم قابلتوجهی در Oilwell
بازار جهانی دارد و انتظار میرود در چند Varco، Inc .، Ovation Data Services،
س��ال آینده فرصتهای رش��د سودآور Inc.، Paradigm Limited، Pointcross
در بازار فراهم ش��ود .انتظ��ار میرود با Inc.، Rockwell Automation، Inc.،
صنعتی ش��دن و گسترش صنعت نفت و  ،.Schlumberger Ltdزیمن��س  AGو
گاز منطقهی آسیای اقیانوسیه سریعترین شرکت .Weatherford International PLC
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گزارش
فناوری
اخبار

از حوادث سياسي در عربستان تا تمديد توافق كاهش عرضهی اوپك
در حال حاضر سرمایهگذاران در بازار
سهام عربستان بيش از آنكه به قيمتهاي
نفت توجه داش��ته باشند نگاه به حوادث
سياس��ي ري��اض دوختهاند .ب��ه گزارش
 world oilنفتخ��ام برنت و ش��اخص
ت��وده وولبه تازگی روشه��ای متفاوتی
را در پی��ش گرفتهان��د؛ برخ�لاف روند
مثبتی که در اکثر دو دههی گذشته دیده
میشود .بهگفتهی تحليلگران ،عمدهی
دالي��ل رونده��اي غيرقاب��ل پيشبين��ي
دس��تگیریهای گس��ترده در عربس��تان

و همچني��ن تح��ركات اي��ن كش��ور در بهدليل موارد اش��اره شده است؛ بهطوري
كه ط��ي هفتهی منته��ي به آخ��ر نوامبر
خاورميانه است.
رسيد .ﺑﻪ ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﺮﮔ
ﺷﺪﻧﺪ ﻳﺎ
زاﻧﺪههرﻣﻲ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻮ
س��هامی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ در
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻲ
ﻓﺮآورده
بشکه
دالر در
قيمتيبه 62/07
تحلیلگ��ر
ﻫﺎيالجب��رن،
جاس��م
ﻫﺎيگزارش خود
نفت��ي در
يك
گف��ت:
پایتخ��ت
الجزی��ره
ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
یاﻧﺮژي
نش��ريهاز
ﺑﺮداري
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺮه
ری��اض ﻣﻲ
در ﻫﺪاﻳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﺎرﺑﺮد
ﺑﺮاي
مسائل اخیر ژئوپلیتیک س��رمایهگذاران برای مش��تریان نوشت :س��ناريوي اصلي
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و اﻧﺘﻘﺎل در آﻳﻨﺪه ﻧﻘﺸﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر از ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺴﺒ
را محتاطتر میکند .حتی با افزایش اخیر م��ا اینس��ت ک��ه رون��د اصالح��ات در
ﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي
ﺑﺮايشاﺳ
ادامهﻓﻨﻲ
س��عودیﻫﺎي
وﺟﻮد ﺗﻼش
کافی ﻛﻪ ﺑﺎ
اش��تهاﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻲﺗﻮان
قیمت ﺧﻼﺻ
ﺑﻪﻃﻮر
های
دارد و تن
عربستان
افزایش
نف��ت،ﻪبرای
آﻳﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞﭘﻴﺶ
اﻧﺮژي در
ﻣﻨﺒﻊ
 1/19ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ
ﻓﺴﻴﻠﻲ،
نیس��ت.ﻫﺎي
ﺳﻮﺧﺖ
محدود به
اﺻﻠﻲهمچنان
منطقهای
ژئوپلیتی��ک
اﻳﻦج��اری
در ماه
Tadawul
ﻧﻤﻲاست
س��خت
لفاظی
گذشتهﻫﺎيتبادل
یافته
درصد
اجازهﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮ
ﻛﻨﻨﺪکهﺑﻠﻜﻪ
هایﻛﻤﻚ
ﭘﺬﻳﺮ
ﺗﺠﺪﻳﺪ
ی اﻧﺮژي
هفتهﺑﻪ
است.ﺗﻨﻬﺎ
آوري
کاهشﻓﻦ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي
قيمت نف��ت برنت به باالترین س��طح از میده��د بازاره��ای مال��ی و قیمتهای
ﻳﺎري ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ژوئ��ن  2015رس��ید ک��ه بخش��ی از آن انرژی در بازارها ثبات ایجاد کنند.
رﺷﺪ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪي ﻓﻦآوري ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )دﻳﺠﻴﺘﺎل(

پيش بيني تمديد توافق کاهش عرضهی اوپک

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل از  28/31ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 2016

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ،
سفار و
اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
گفت:اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺮﺳﺪ.
2022
ﺳﺎل
توافق در
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
خرید
شهای
ﻫﺎياوپک)
نشس��ت
(پس از
باروک
یشود.
محقق م
ی��ک کارش��ناس انرژی ضم��ن پیشبینی که این
منفیﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪي اﻳﻦ
رﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ
ی از
ﺑﻌﻀﻲ
ﻫﺎي
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
همه،ﺗﻮﻟﻴﺪ
ای��نﻫﺎي
ﻫﺰﻳﻨﻪ
تأثیری
ﻋﻮاﻣﻞمسأله
کنند و این
اﻣﻨﻴﺘﻲ،را نقد م
در خود
پیش��اپیش
تأثی��رواین توافق
تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت اعالم با
ﺑﺎﻋﺚبینی وی
طبق پیش
داشت.
ي بر
کنم
گم��ان نمی
ش��ود و
لحاظ می
کرد :این مس��أله س��بب جه��ش قیمت نفت قیم
ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ اﻳﻦ
ﻧﻔﺘﻲ
خواهدﻫﺎي
تهاراهﺣﻞ
اﺧﻴﺮقیمدر
آوراﻧﻪ
ﻫﺎي ﻓﻦ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ه��ااﻳﻦ
ﻋﻼوهت ﺑﺮ

در بازاره��ای جهانی نمیش��ود .به گزارش س��بب افزایش ناگهانی قیمت شود؛ بههمین روند کنون��ی افزایش قیمت نف��ت تا
قبلياز رﺷﺪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻘ
ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه
ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻢ ﻓﻦآوريﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،از ﻋﻮاﻣﻞ
بلومب��رگ ،بیلب��اروک؛ رئیس مؤسس��هی
بلوالین فیوچ��رز با پیشبین��ی تمدید توافق
جهان��ی کاه��ش تولید نف��ت اع�لام کرد:
نباید انتظار داش��ت این مس��أله سبب جهش
قیم��ت نفت ش��ود .وی در واکنش به برخی
گمانهزنیه��ا دربارهی خودداری روس��یه از
همراهی با تواف��ق جهانی کاهش تولید نفت
گفت :باور دارم که روسیه اکنون تنها در پی
قدرنمایی است و آنها میخواهند نشان دهند
دربارهی اقدامی که میخواهند انجام دهند،
قدرت تصمیمگیری دارند .این کارش��ناس
اف��زود :آنه��ا س��رانجام با اوپ��ک همکاری
خواهند کرد؛ به باور من هیچ ش��کی نیست
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دلیل ب��اور دارم که بس��یاری از معاملهگران

برگزاری نشست اوپک ادامه خواهد یافت.

