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آژانس بين المللي انرژي آرامش 
بازار نفت را پيش بيني كرد

سود نفتي كشورهاي حاشيه خليج فارس

آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرد تا توليد نفت بين 
سال هاي 2009 تا 2010 به دليل معرفي ميادين جديد روندي 

منطقي و آرام را سپري كند و پس از آن از سال 2013 به بعد به 
دليل كاهش توليد و افزايش تقاضا دوباره با چالش روبه رو شود.

رييس س��ازمان بي��ن المللي انرژي، نابو تان��اكا، در مصاحبه با 
روزنامه اقتصادي هندلس��بالت آلم��ان گفت: » وضعيت بازار بدون 

شك در سال 2013 ميالدي با چالش رو به رو مي شود.« 
تاناكا از كش��ورهاي توليد كننده خواس��ت تا ميزان س��رمايه 
گ��ذاري در پروژه هاي خ��ود را افزايش كنن��د و در همين حال از 

مص��رف كنندگان خود بخواهن��د در مصرف ان��رژي صرفه جويي 
كنند. 

وي گفت: » كشورهاي در حال توسعه بايد روند عرضه سوخت 
به قيمت پايين را كنار گذارند و همچنين كش��ورهاي توسعه يافته 
نيز نبايد ماليات بر سوخت را كاهش دهند چرا كه بازار را متشوش 

خواهند ساخت.«
تان��اكا در مصاحبه اي با خبرگزاري رويترز وضعيت كنوني بازار 

نفت را بسيار بحراني توصيف كرده بود. 
منبع خبر : اينترنت 

گروه مالي »آي ان جي« رش��د افزايش 35 درصدي  رش��د اقتصادي 
شش كشور حاشيه خليج فارس را پيش بيني كرد.  

به گزارش» رويترز « براس��اس آمار ارائه شده از سوي »آي ان جي« 
شاخص محصول ناخالص داخلي  بزرگترين صادر كننده نفت جهان يعني 
عربس��تان سعودي 30/8 درصد تا پايان س��ال جاري ميالدي رشد نشان 
خواهد داد كه نس��بت به 6/7 درصد س��ال گذش��ته 24/1 درصد افزايش 

نشان مي دهد. 
گ��روه مال��ي »آي ان ج��ي« كه يك��ي از بزرگترين مؤسس��ات مالي 
اروپاست پيش بيني هاي صورت گرفته را براساس بشكه نفت 119/6 انجام 

داده است. 
براس��اس آمار »آي ان جي« اقتصاد كويت، هفتمين صادركننده بزرگ 
نفت جهان نيز تا پايان س��ال جاري ميالدي رشد 50/6 درصدي را تجربه 

خواهد كرد. 
»آي ان ج��ي« براي امارات و قطر نيز به ترتيب رش��د 32/3 درصدي و 38/4 

درصدي را پيش بيني كرده است. 
منبع خبر : اينترنت
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كشورهاي غوطه ور در ثروت نفت

به گزارش خبرگزاري آسوش�ييتدپرس، قرار است عربستان با 
درآمد حاصل از فروش نفت كش��ور، اقدام به ساخت شش شهر جديد 
نمايد. كشورهاي نفت خيز همچون ايران مي توانند اين فرصت افزايش 
بهاي نفت را غنيمت ش��مرده و س��رمايه هاي حاصل از فروش نفت را 
براي س��اخت ش��هرهاي بزرگ صنعتي، تأس��يس مراكز مالي، و بويژه 
ايجاد اش��تغال زايي جوانان بكار گيرند. براي نيل به اين هدف مقامات 
و مديران مربوط مي توانند در اين مورد كش��ور عربستان را الگوي خود 

قرار دهند و از تجربيات آنها در اين زمينه استفاده نمايند.

كشورهاي حاشية خليج فارس از سرمايه گذاري هاي نادرست خود 
در ده��ة 1970 )يعني زماني كه بهاي نفت بس��يار افزايش يافته بود( 
درس گرفته اند،  با اين وجود اقتصاددانان نگران اين موضوع هستند كه 
اصالحات الزم در بخش هاي كاري و آموزش��ي اين كشورها براي ثبات 

بلند مدت صورت نگرفته است.
جورج بوش روز يكش��نبه در اج��الس اقتصاد جهان��ي خاورميانه 
به كش��ورهاي حوزة خليج فارس توصيه كرد ك��ه اقتصادهاي پوياتر و 

غيرنفتي تري را براي روزي كه نفت تمام مي شود ايجاد كنند.
كشورهاي حوزة خليج فارس كه در ثروت نفت غوطه ورند مي توانند 
با فروش نفت هر بشكه 130 دالر بستر مناسبي را براي كسب سرماية 
هنگفت فراهم آورند. درآمد حاصل از فروش نفت ش��ش كش��ور عضو 
ش��وراي همكاري خليج فارس در س��ال 2007 بي��ش از 381 ميليارد 

دالر، و درآمد حاصل از فروش گاز نيز 26 ميليارد دالر بود. 
به عنوان مثال، »شاه عبداهلل« به منظور افزودن 150 ميليارد دالر 
به سيستم اقتصاد اين كشور تا سال 2020 و ايجاد بيش از يك ميليون 
ش��غل، در حال طرح ريزي ساخت شش شهر جديد در كشور عربستان 

مي باشد.
فهدالرشيد، رئيس ساخت و ساز »شهر اقتصادي شاه عبداهلل،« كه 
تقريباً در 100 كيلومتري ش��هر جده واقع است در اين رابطه مي گويد: 
»عربس��تان قصد دارد در آستانة قرن بيست و يكم از لحاظ اقتصادي و 
اجتماعي رشد چش��مگيري نمايد.« الرشيد مي گويد ساخت اين شهر 
بال��غ بر 100 ميليارد دالر هزينه دربردارد و از لحاظ وس��عت به اندازة 
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ش��هر واشنگتن دي سي است. اين ش��هر داراي شش بخش مختلف از 
قبيل كش��تيراني، صنعتي، مالي، جهانگردي، آموزش��ي، و خانه سازي 

خواهد بود.
موسس��ة جهاني مك كنزي برآورد نموده كه كش��ورهاي حاش��ية 
خليج براي اينكه بتوانند براي نس��ل جوان خود اش��تغال زايي نمايند، 
بايد ساالنه 280000 ش��غل ايجاد كنند. اشتغال زايي براي كشورهاي 
كوچكتر حاش��ية خلي��ج همچون امارات، قط��ر، و بحرين چندان مهم 

نيست، اما براي كشور عربستان از اولويت زيادي برخوردار است.
عربستاني ها پيش از اين نيز هنگامي كه بهاي نفت در دهة 1970 
باال رفت، اقدام به اجراي طرح هاي بزرگي همچون ساخت شركت هايي 
براي نمك زدايي از آب در صنعت كشاورزي نموده اند، اما متأسفانه اين 

طرح ها هيچگاه موفق نشده اند.
به هر حال اكنون وضع متفاوت است، چراكه دولت ميدان بيشتري 
به بخش خصوصي داده اس��ت. س��اخت اين شش شهر جديد با بودجة 
بخ��ش خصوصي انجام مي گي��رد و دولت در حقيقت تنها تس��هيالت 
الزم براي شهرس��ازي را فراه��م مي نمايد. با اين حال اين منطقه هنوز 
دولتي است و براي پيشرفت، فرآيند خصوصي سازي بخش هاي دولتي 
كش��ورهاي حاشية خليج بايد س��ريعتر صورت پذيرد تا نتيجة مطلوب 

حاصل گردد.
دولت هاي نفت خيز بايد بخشي از درآمد حاصله از فروش نفت را به 
ارتقاء سطح آموزشي اختصاص دهند تا نظام آموزشي خود را متناسب 
با نيازهاي روز اصالح نمايند و فارغ التحصيالن موردنياز در اين كشورها 

پرورش يابند.
اين كشورها نبايد تمام بودجة خود را صرف شهرسازي نمايند، زيرا 
شهرسازي از ارزش چنداني براي اشتغال زايي برخوردار نمي باشد. يك 
استاد دانشگاه عربستاني نيز معتقد است كه قانون كار و مهاجرت بايد 
اصالح گردد، و گرنه با ساخت اين شش شهر نيز مشكلي حل نمي شود 
زي��را در آن صورت دوباره كارگران مهاجر با حقوق پايين تر ش��روع به 
كار خواهند كرد و به اصطالح س��ر عربس��تاني ها كماكان بي كاله باقي 

مي ماند.
يك كارشناس در اين رابطه مي گويد طرح ها و فرآيند هاي توسعه اي 
كنوني بس��يار بهتر از طرح هاي دول��ت در دورة قبل )دهة 1970( 
است زيرا به نظر مي رسد اين بار ديگر عربستان مانند تازه به دوران 

رسيده ها عمل نكرده است.

Reference:
1.Gulf states rise higher on oil boom )Associated Press Report( 21 May 2008
2. http://climate.weather.com/articles/oilcountries052108.html
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جايگزيني ديگر انرژي ها بجاي نفت

به عنوان مثال اس��تفاده از س��وخت بيوديزلي در مقايس��ه با سوخت 
نفتي، هم آس��انتر و پاكيزه تر و هم باب طبع كارشناس��ان زيست محيطي 
است، زيرا اين سوخت با استفاده از يك سري فرآيندهاي شيميايي كه در 
آن گليس��يرين از روغن نباتي جدا مي شود، تهيه مي گردد. در اين فرآيند 
ش��يميايي دو ماده حاصل مي ش��ود: يكي متيل اس��تر )كه نام شيميايي 
بيوديزل اس��ت(، و ديگري گليس��يرين كه در توليد مواد ديگري همچون 

صابون كاربرد دارد.
مش��كل اساسي اينجاست كه وقتي ما از نقش نفت در توليد فن آوري 
مدرن سخن به ميان مي آوريم، بايد در نظر داشته باشيم كه سيستم هاي 
جايگزين انرژي همچون تجهيزات خورشيدي يا نانوتكنولوژي، توربين هاي 
بادي، سلول هاي سوخت هيدروژني، تأسيسات توليد سوخت بيوديزلي، و 
ش��ركت هاي نيروي هسته اي، همگي با استفاده از استخراج و ذوب فلزات 
امكان پذير اس��ت. در حقيقت در تمام تجهي��زات الكتريكي از نقره، مس، 
آلومينيم، و پالتين اس��تفاده مي شود كه براي كشف، استخراج، و ساخت 
هر يك از آنها از دس��تگاه هايي اس��تفاده مي شود كه با نفت يا گاز طبيعي 

كار مي كنند.
توليد يك تن مس به 112 ميليون بي تي يو، يعني معادل 17/8 بشكه 
نف��ت نياز دارد. هزينة انرژي توليد آلومينيوم 20 برابر مس اس��ت. ميزان 
انرژي اي كه براي س��اخت آلومينيوم )كه در بيش��تر اين تجهيزات از آن 
اس��تفاده مي ش��ود( به كار مي رود دوازده برابر مقدار انرژي اي اس��ت كه 
براي س��اخت همان مقدار آهن مصرف مي شود. مصرف انرژي يك شركت 

آلومينيوم سازي معادل مصرف انرژي يك شهر 175 هزار نفري است.
تولي��د انرژي هس��ته اي به اورانيوم ني��از دارد، در حالي كه كش��ف، 
استخراج، و انتقال اين اورانيوم با استفاده از دستگاه هايي صورت مي گيرد 
كه سوخت آن نفت است. بيشتر محصوالت كشاورزي مانند غالت و سويا 
كه براي سوخت الكلي و بيوديزلي مورد استفاده قرار مي گيرند، با استفاده 

از روش هاي صنعتي سوخت نفتي توليد مي شوند.
پ��س، تيتر نوش��تة خود را ع��وض مي كنم، يعني بج�اي اينكه بگويم 
»جايگزين�ي ديگ�ر انرژي ه�ا بجاي نف�ت« مي نويس�م : »جايگزيني 

مشتقات نفت بجاي نفت.«

Reference:
What about the other resources?
http://www.lifeaftertheoilcrash.net 

به�اي نفت روز به روز در حال افزايش اس�ت. اين موض�وع موجبات نگراني 
دولت هاي غربي را فراهم آورده اس�ت، و آنها بر آن داش�ته كه در مقابل اين 
بحران تمهيدات الزم را انجام دهند. يكي از اين سياس�ت ها جايگزين كردن 
انرژي هاي ديگر به جاي نفت است. نويسندة اين مقاله شرح مي دهد كه اين 
سياس�ت تا چه حد مي تواند وابستگي كشورها به نفت و كشورهاي نفت خيز 

همچون ايران را كاهش دهد.
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سامسونگ كشتي حفاري مي سازد

رپسول و فناوري هاي جديد حفاري

صنايع س��نگين سامس��ونگ، يكي از بزرگترين شركتهاي پيمانكاري 
كره جنوبي، كش��تي حفاري آبه��اي عميق ب��ه ارزش 709 ميليون دالر 

خواهد ساخت. 
به گزارش سايت اينترنتي بلومبرگ، كشتي مذكور تا 31 ژانويه سال 
2012 ميالدي تحويل طرف آمريكاي جنوبي خواهد ش��د كه نامش ذكر 

نشده است. 
انتظار ميرود ش��ركت مذبور »پتروبراس« برزيل باشد كه پيش از اين 
برنامه هاي خود براي س��رمايه گذاري 30 ميليارد دالري به منظور توسعه 

ايجاد 40 دكل  حفاري دريايي را اعالم كرده بود. 
»پتروب��راس« 80 درص��د از دكل هاي حفاري آب ه��اي عميق جهان 
را ب��راي حفاري ميدان نفتي توپي برزيل اجاره كرده اس��ت. ميدان توپي، 

آوريل 2009 به بهره برداري مي رسد.
قيمت باالي اخير نفت و كاهش منابع نفتي آب هاي كم عمق بسياري 
از ش��ركت ها از جمله »اكس��ون موبيل« و »شل« را وادار كرده است تا در 
سال اخير 98/7 ميليارد دالر در پروژه هاي اكتشاف و توليد سرمايه گذاري 

كنند. 
منبع خبر : اينترنت

ش��ركت اس��پانيايي نفتي »رپس��ول« و »مركز ابر ريانه بارسلون« از 
موفق آميز بودن پروژه مشتركي خبر دادند كه سرعت و عمق حفاري هاي 

كنوني امروزي را به شدت تغيير خواهد داد. 
به گزارش س��ايت »آپ اس��تريم« آنالين در پروژه رپسول از ابر رايانه 
س��اخت دانشگاه فني ماساچوست ، ام آي تي ، استفاده شده است. رايانه 
مذكور با نام Badecenter QS22 رپس��ول را قادر خواهد كرد تا در عمق 

بيشتر و به ميزان 6 برابر سريع تر حفاري كند. 
بدين ترتيب »رپس��ول« قادر خواهد بود تا منابع نفتي را در عمق 30 
هزار پايي از س��طح زمين ) 10 هزار پا در آب و بعد از آن 20 هزار پا زير 

بستر خليج مكزيك( شناسايي كند. 
»رپس��ول« و »مركز رايانه بارس��لون« در تحقيقات خود از فرآيندي 
به نام انتقال معكوس زمان )RTM( اس��تفاده كرده اند. دانش��مندان ثابت 
كرده اند كه فرآيند مذكور در تصوير برداري از س��اختارهاي پيچيده مانند 
ذخاير غني از هيدروكربن آب هاي عميق خليج مكزيك ، برزيل و افريقاي 

غربي ضروري است. 
 Kaleidoscope فرآيند انتقال معكوس زمان، نتيجه تالش محققان پروژه
اس��ت كه توسط همكاري »رپس��ول«، »مركز ابر رايانه بارسلون«، شركت 
تصوير برداري 3DGeo ، يك ش��ركت تصوير برداري وابس��ته به دانشگاه 
اس��تنفورد آمريكا و ش��ركت تصوير برداري Biondo Biondi از پيشگامان 

صنعت تصوير برداري زمين شناسي به بار نشسته است. 
منبع خبر : اينترنت




