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 محموله  های تک قيمت
ماه تحويل در براي  (JKM)جي آسيا انمحموله ال ، شاخص قيمت تك2323ر بسپتام 17در تاريخ موسسه پالتس 

راي نيمه اول و دوم شود اين شاخص ببيني ميپيش. يو ارزيابي كرده استتيدالر در هر ميليون بي 55/7 را اكتبر

هر  دالر در 725/0اكتبر براي ماه نيز  TTFشاخص . يو باشدتيدالر در هر ميليون بي 6/7و  5/7ترتيب  ماه اكتبر به

 .خواهد بوديو تي ميليون بي

يو  تي دالر در هر ميليون بي 5/0ي ماه اكتبر برا (NWE)غرب اروپا  طبق ارزيابي پالتس شاخص قيمت گاز در شمال

دالر در هر  575/0و  525/0ترتيب  شود اين شاخص براي نيمه اول و دوم ماه اكتبر بهبيني مي پيشخواهد بود و 

  .باشد TTFبا شاخص سنت  15و  23و با اختالف يو  تي ميليون بي

دالر در هر  75/0 ماه اكتبرتحويل در براي ( FoB GCM)جي خليج مکزيك  ان محموله ال شاخص قيمت تك

دليل طوفان تعطيل شده بود به حالت  پاس كه به سازي سابين تاسيسات مايع. ارزيابي شده است يوتيبي ميليون

هايي از آن  دليل نياز به بازسازي بخش جي به ان ال كارخانه كامرون اندازي مجدد راهعادي بازگشته است وليکن 

 .تعويق افتد  احتماالً تا اواخر اكتبر به
 

 

 جي آسيا در مقابل شاخص قيمت گاز در اروپا و امریکا ان ه المحمول شاخص قيمت تک
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 در ماه اوت جیانالرشد واردات 

 .رسبيده اسبت   تبن ميليبون  2/25 درصبد افبزايش  ببه    0ببا  جبوالي  در ماه اوت نسببت ببه مباه     جيانال واردات جهاني

همبراه ببا افبزايش تااببا ببراي       نسبت به مباه قببل  درصدي  0/2جايي كه واردات با افزايش  ،آسيا بوده دربيشترين رشد 

ثبت شبده   ميزان ترينگرم ءجز جواليجهان در ماه هوا در دماي ميانگين . افزايش يافته است سرمايشي هوا هايسيستم

درصبد   7، متحبده اياالتخريداران از  هايمحمولهاروپا در همان دوره با لغو جي انال يافتدر همين حال، ميزان در .است

مصرف گاز در توليد برق نسبت ببه مباه   درصدي  2با كاهش  اوتاروپا احتماالً در ماه جي انال واردات. ه استكاهش يافت

 لولهخطدرصد بيشتر باشد زيرا  7به اين قاره  لهلوخطكه ورودي  شدهتخمين زده  زمانهم. يابدميدوباره كاهش  ،جوالي

 .گيردميفعاليت عادي خود را از سر  ،شده ريزيبرنامهپس از تعمير و نگهداري  استريمنورد

 و يافتبه درصد افزايش  15هند نسبت به ماه ژوئن جي انالواردات . وارد كردجي انال تنميليون 6/2 جوالي،هند در ماه 

افبزايش  . شبد  هنبد  و امارات وارد متحدهاياالتابافي از  هايمحمولهاين . است بيشتر مشابه سال گذشته درصد از ماه 26

ببا ايبن   . پايين مواد اوليبه اسبت   هايهزينه دليلبهگازي  هاييروگاهبنابت بزايش رقباف دليلهببسطح واردات هند احتماالً 

كباهش   جبوالي نسبت ببه مباه    اوتواردات هند در ماه  رودميتظار ان ،15-كوويد حال، با تالش دوباره كشورها براي مهار

 جنبوبي جي كرهانال واردات .دهدميماه اوت در هند را نشان در  جيانالدرصدي واردات  25اطالعات اوليه كاهش  .يابد

جبي  انال تبن يليونم 05/2بزرگ جهان فاط  جيانكننده الواردسومين  عنوانبهجنوبي كره .رو به كاهش است چنانهم

 درصبد  5/21و  جبوالي نسبت ببه مباه    درصد 5/5 استفاده نموده كه جواليدر ماه  كنندهخنك العادهفوقبراي چيلرهاي 

 .يافته استكاهش نسبت به ماه وات سال گذشته 

ط ببه قطبر،   فوريه است كه بيشتر ايبن كباهش مرببو   در ماه درصدي از باالترين ركورد  53حاكي از افت  هادادههمچنين 

 .در توليد ببرق اسبت   ايهستهاستفاده از انرژي در جنوبي كرهتمايل  دليلبهكاهش واردات احتماالً . مالزي و استراليا است

 ،فوريه و ژوئن هايماه توليد برق بين سبد انرژيدر  ايهستهكه سهم انرژي  دهدمينشان  ورد بررسيبم هايدادهآخرين 

در همين  .ه استباهش يافتبشابه كبدر مدت م درصد 5/21به درصد  1/02سهم گاز از  كهاليبحدر درصد افزايش يافته 5

ببا وجبود   . از اواسط مباه اوت افبزايش داده اسبت    15-كوويدبيماري با بيشتر را براي مبارزه  هامحدوديت جنوبيكره، حال

 15نسببت ببه مباه قببل     جنبوبي  جبي كبره  ناال ميبزان واردات كبه   شبود بيني ميپيش، اوتتجربه يك موج گرما در ماه 

 . كاهش يابددرصد
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 اوتجی کوئینزلند استرالیا در ماه انوضعیت صادرات ال

وام ببا كباهش ببوده و ببه     جباري تب  سال اوتهاي صادراتي سواحل شرقي آن در ماه تراليا از ترمينالبجي اسانصادرات ال

گير كرونبا باشبد   رسد علت اصلي اين موبوع بيماري همهمي نظربه. ترين سطح خود طي دو سال اخير رسيده استپايين

 .جي آسيا آسيب جدي رسانده استانكه به تااباي ال

ادر ايالبت كوئينزلنبد صبادر    جي از بنانميليون تن ال 67/1اعالم كرد كه  جاريابتداي ماهدر  Gladstone Portsشركت 

 .باشدجي در ساحل شرقي استراليا ميانهاي الشده است يعني همان مکاني كه محل استارار ترمينال

درصبدي مواجبه ببوده و از     7 دهد ميزان صادرات در اين ماه در ماايسه با ماياس ساالنه با كباهش بررسي آمار نشان مي 

بوده كه ايبن ميبزان حتبي از ميبزان      تنميليون 65/1 اوتميزان صادرات در ماه  كل. باشدسطح ماه جوالي نيز كمتر مي

نکته قابل توجه آن است كه از ماه مي به بعد اثرات . باشدبوده نيز كمتر مي تنميليون 57/1كه  2315 جواليصادرات ماه 

 .باشددر حال نمايان شدن مي (شدهكه در حال حابر با عربه بيش از حد به بازار مواجه ) جيانبيماري كرونا بر ال
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 .اندها آغاز نمودههاي تعمير و نگهداري را براي مهار توليد و به تعويق انداختن ارسال محمولهحابر دورهها در حالپروژه

جي به چين انسپتامبر منتشر نمود، حجم صادرات ال 7تاريخ  Energy Questبراساس گزارشي كه موسسه مشاور انرژي 

بوده كه نسبت به مدت مشابه سبال قببل    تنميليون 20/1 اوتباشد در ماه جي كوئينزلند ميانترين مشتري البزرگكه 

 . كاهش داشته است% 11جاري و نسبت به ماه جوالي سال% 15

ببوده   تبن ميليون 35/1رقم  ،جاريبه چين در سال Gladstoneجي انهاي صادرات الكمترين ميزان صادرات از ترمينال

 كببه مربببوط بببه مبباه     اسببتتببن ميليببون 07/1ميببزان آن نيببز رقببم    تببرينبببيشكببه در مبباه فوريببه ر  داده و   

ببه رقبم    وسباوط نمبوده    شبدت ببه كبه وارداتبش    استجنوبي ، كره Gladstoneجيانمشتري بعدي ال. باشدژانويه مي

كمتبر از مبدت مشبابه سبال     % 53ن ميبزان  ايب . كمترين مادار خود طي چهار سال اخير رسيده است يعنيتن  670/115

در  2316تبرين عملکبرد ماهانبه از مباه ژوئبن سبال       كمتر از ماه جوالي بوده است و اين به معناي بعيف% 75گذشته و 

 .تن بوده است 376/110باشد كه در آن ميزان صادرات جنوبي ميجي به كرهانصادرات ال

 ،اين مباه  در. خود اختصاص داده استرا به  Gladstoneجي از انردكننده الرتبه دوم وا اوتاز سوي ديگر مالزي در ماه 

جي دريافت نموده كه باالترين ميزان در سه ماه گذشته است اين ميزان نسبت به مبدت مشبابه   انتن ال157/155مالزي 

 .دهدافزايش نشان مي% 51و نسبت به ماه قبل % 53سال قبل 

نکته جالب در مورد ژاپبن آن اسبت    .است تن بوده152/107ميزان  باژاپن  اوتدر ماه   Gladstoneجيانماصد ديگر ال

نداشته اما در آمار ميزان واردات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغييبر   ترمينالكه از ماه ژوئن وارداتي از اين 

 .بوده است

 تبن ميليبون  5داراي ( ات مسبتار در شبرق اسبتراليا   ها و تاسيسب شامل همه زيرساخت) Gladstone هاي واقع درترمينال

 . استجي در سال انظرفيت ال
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 درکروواسی سازیذخیرهاز طریق تاسیسات شناور  شلجی به مجارستان توسط انعرضه ال

كروواسي امضا  KrKق ترمينال جي به مجارستان از طريانقراردادي براي عربه ال شلهلندي  –شركت بزرگ انگليسي

گاز طي يك دوره شش ساله خريداري  مکعبمترميليون 253معادل ساالنه طبق اين قرارداد، مجارستان . نموده است

مجارستان، اين نخستين باري است كه اين كشور يك قرارداد بلند مدت با يك  خارجهامورطبق اعالم وزارت . خواهد كرد

 مبنايبركه كرده ياز روسيه وارد م لولهخطمجارستان قبال گاز را تنها از طريق  .است مودهشركت انرژي غربي امضا ن

 .بوده است  پروم گاز با شركت مدتبلندقراردادهاي 

جاي  به زوديبراي انرژي پاک تامين نمايد و  ايتواند تااباي فزايندهمي طبيعيگاز شل،مديرعامل شركت گفته  بهبنا

 ميزانبه، ظرفيتي جاريسالمجارستان، اوايل  MFGKشركت دولتي  .هاي انرژي را خواهد گرفتير حاملو سا سنگزغال

و تبديل مجدد به گاز،  سازيذخيره منظوربهرا در تاسيسات كروواسي رزرو نموده كه جي انال مکعبمترميليارد 67/3

هاي بعد، تا سال براي تامين گاز در سالجي انالعب مکمترميليارد 31/1حجم  .باشدمي 2321ژانويه سال  ماهبراي 

 .رزرو شده استنيز  ،2327

 2321دهد، قصد دارد فعاليت اين ترمينال را اول ژانويه را توسعه مي KrKجي كروواسي كه ترمينال انشركت دولتي ال

 . رسما آغاز نمايد

 

 

 

 



 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

. ميل نموده استبيگان خود از جمله با كروواسي را نيز تکگاز اين كشور با همسا لولهخطوطمجارستان همچنين ارتباط 

تواند قيمت سازد و ميمي پذيرامکانبه مجارستان را  طبيعيگازاين امر، تنوع عربه  مجارستان خارجهاموروزير گفته  بهبنا

 وي افزود .ذكر نمود را هم قيمتي مناسب براي مجارستان شلقيمت خريد گاز در قرارداد با شركت  او كاهش دهد نيزرا 

براي انعااد قراردادهاي عربه گاز به مجارستان، روي امنيت عربه و همچنين قيمت گاز، تاكيد  گيريتصميمدرهنگام 

جي، از گاز انتوليد قيمت المازاد اشي از بحران نبشيوع جهاني ويروس كرونا و همچنين ب علتبه شده است وزيادي 

جي، ارتباط با انابل خريد البناسب و قبهاي م، قيمتچنين اعالم كرده استهمو ا. تتر رفته اسهم پايين لولهخط

ها و ارتباطات، در آينده نيز ادامه خواهد اين همکاري. تر نموده استرقي را بهتر و مستحکمبهاي انرژي غربي و ششركت

ربه گاز را تا حد ممکن بع هايسيربمنابع و بالش است كه مبنافع خود در تبهت مبجارستان در جبرا كه مبداشت چ

 .تنوع ببخشد
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 TANAP لولهخطآزمایشی گاز آذربایجان به اروپا از طریق  انتقالشروع  

 ولهلطبخوسط به اروپا تبجان ببايبآذرب 2-دنيزشباهاز ميدان  طبيعيگاز آزمايشي انتاالهاي تركيه، به گزارش رسانه

كند و سپس در مرز ، از درياي آدرياتيك عبور ميآدرياتيكترانسلوله خطاين گاز از طريق . آغاز شده است آناتوليترانس

 .  دهدشود كه گاز را به ايتاليا تحويل ميمتصل مي TANAPلوله خطيونان به  -تركيه

در آذربايجان را از طريق دنيز شباهازي عظيم باشد كه ميدان گ، قسمت مركزي كوريدور جنوبي گاز ميTANAPلوله خط

از اهميت استراتژيك برخوردار است لوله خطاين . نمايدبه اروپا متصل ميآدرياتيك ترانسلوله خطجنوب قفااز و لوله خط

 .سازدچرا كه امکان صدور گاز آذربايجان به اروپا را فراهم مي

، 2320باشد و سپس افزايش يافته و در سال در سال مي مکعبمترردميليا 16در مرحله اول،  TANAPلوله خطظرفيت 

 63رفيت بعه خود، به ظبوسبهايي تباز نبو در فمکعب مترميليارد 01به  2326ا سال بو تمکعب متبرميبليارد 20به 

 . در سال خواهد رسيدمکعب مترميليارد

پس از عبور از آلباني و درياي آدرياتيك به ايتاليا و  است كه نيز اشاره شدهآدرياتيك ترانس لولهخطدر گزارش مذكور، به 

به ظرفيت كامل   2321سال  نخستماهه  0آدرياتيك پس از انجام آزمايشات الزم، در ترانسلوله خط. رسدغرب اروپا مي

در مکعب مترميليارد 23افزايش تا  در سال است و قابلمکعب مترميليارد 13لوله خطظرفيت اوليه اين . خود خواهد رسيد

 .باشدسال مي
 

 0202 سپتامبر AZERNEWS ، 1: نبعم

 جی روسیه به ژاپنانجی یامال الانصادرات اولین محموله ال

. جي توليدي در كارخانه يامال از مسير درياي شمال به ژاپن حمل گرديدانشركت نواتك اعالم كرد كه اولين محموله ال

ريزي انجام شده با كشتي ق برنامهبخريداري شده است، طب (اسپات) محمولهتكجي كه تحت قرارداد انال اين محموله

اين . و به خريدار تحويل گرديد ارسالدر ژاپن  Ohgishimaجيانبه ترمينال ال Vladimir Rusanovبر جي انال

بوده كه به اين شركت   Arc 7جي در كالسانالقرارداد اولين تجربه موفق شركت نواتك در حمل و تخليه تانکرهاي 

شركت نواتك، اين  مديرههياتيس يطبق اظهارات ر. دهدبه ژاپن را ميجي  انالهاي امکان افزايش حجم حمل محموله

 . جي روسيه معطوف نموده استانال تاسيساتجي انال نالوحمل هايطرحاي را به توسعه و بهبود شركت توجه ويژه
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ويل بمل و تحببيشتري را جهت ح هايفرصت Kamchatkaاندازي ترمينال باري در ادامه اين شركت اميدوار است كه راه

 .تر فراهم نمايدرقابتي هايقيمتآسيا با  شرقجنوبجي به منطاه انال
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 تیگازی دریایی مواصال لولهخطتالش مصر و قبرس برای احداث 

برداري از ميادين گازي كشف شده در تنش ميان كشورهاي واقع در شرق درياي مديترانه بر سر مالکيت و چگونگي بهره

گازي در بستر دريا جهت انتاال گاز از  لولهخطخود براي شروع ساخت  هايتالشدر اين منطاه، دو كشور مصر و قبرس 

در اين راستا  وزير . اندو صادرات آن به اروپا را تشديد كرده جيانالبه تبديل  منظوربهميدان آفروديت قبرس به مصر و 

مستايم بين دو كشور با يکديگر گفتگو كردند و بر هماهنگي  لولهخطنفت مصر با وزير انرژي قبرس در خصوص احداث 

 ايفشرده يهابحث ،صربم تييك ماام دولبه نال از . مستمر براي پيگيري اقدامات الزم جهت اجراي پروژه تأكيد نمودند

 لولهخط اظهار نمود از آنجايي كه چنينهمماام مسئول  نيا .در حال انجام است لولهخطبراي اجراي اين  دو كشور نيب

كرونا كمك خواهد  ريهمه گ يماريب ياقتصاد يامدهايجبران پبه و  اقتصادي شده رشد منجر بهانتاال گاز مصر و قبرس 

 .ي آن تسريع شوداجرادر الزم است  كرد،

 دالر ميليارد 0/1 لولهخطهزينه ساخت اين . بين دو كشور به امضا رسيد  2315در سپتامبر  لولهخطنامه اوليه اين توافق

دريايي، گاز از ميدان  لولهخطاندازي اين با راه. برداري برسدبه بهره 2325 حداكثر تا سالرود يانتظار مبرآورد شده و 

صادرات مجدد به اروپا، در  منظوربهبه سواحل مصر انتاال داده شده و ( مکعبمترميليارد 125با ذخيره )برس آفروديت ق

اول  .وجود دارد طبيعيگاز سازيمايعمصر دو كارخانه  در. شودتبديل مي جيانالگاز اين كشور به  سازيمايعتأسيسات 

متعلق به  Damietta و ديگري كارخانه سازيمايعدو واحد  با مصر عيما طبيعيگازمتعلق به شركت  EDCOكارخانه 

 . است سازيمايعواحد  كي با اسپانيايي -ايتالياييشركت 

 به ثمر وپروژه  اجراي اين يالزم برا يهارساختيو ز ييقاهره، مصر توانا ييکايد دانشگاه آمراتياس بنا به اظهارات يکي از

 يرهبا ذخ ترانهيمد يايدر يگاز هايدانيم ترينبزرگ يکي از عنوانبه Zohr يگاز دانيمداشته و با توسعه  راآن رساندن 

البته بايد توجه داشت . را كسب كرده است قيعم هايآبدر  گازي هايپروژهتوسعه  تجربه ،مکعبفوتتريليون 03 يبيتار

با خريداران در مصر منعاد فروش گاز  ير برامعتب يتوافق تجار كي ديساخته شود، ابتدا با ايلولهخط نيچن نکهيا يبرا

نسبت به خريد ( دانيم نياز ا برداريبهره يمجاز برا هايشركت)شورون، شل و دلك  هايشركتبه عبارت ديگر . گردد

 .گاز اطمينان حاصل نمايند

 مکعبفوتتريليون 063 تا 073 ترانهيمد يايدر در طبيعيگاز رهيذخ زانيم، 2317طبق برآوردهاي صورت گرفته در سال 

برداري در تکاپوي بهره ترانهيمد ي واقع در شرق دريايكشورها. باشدميدالر  ونيليتر 0 تا ارديليم 733 نيب يبا ارزش مال

 هيژانو در بدين منظور. كنندکاري ميبه رقابت و همبو توسعه اين ذخاير كشف شده هستند و با يکديگر در اين زمين

را در تالش  يشرق ترانهيمجمع گاز مد ،نيخودگردان فلسط التي، اردن و تشکايتالي، الي، اسرائنانوي، مصر، قبرس، 2315

عالوه بر اين كشورهاي . كردند سيتاس يرقابت هايقيمته يو ارا رساختيز هايهزينه، كاهش يامنطاه گازبازار جاديا يبرا

برداري از تشاف و بهرهبهستند تا فرآيند اكخود  مابين يانحصار يو مناطق اقتصاد ييايدر يمرزها نييتعمذكور درصدد 

گاز  دانياز م طبيعيگازانتاال  يمصر و قبرس برا نيب ييايدر ميمستا لولهخطپروژه . ميادين كشف شده را توسعه دهند

 . ستا هابه مصر از زمره اين پروژهدر قبرس  تيآفرود
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از قبرس براي صادرات مجدد، در راستاي هدف اين كشور براي تبديل  و واردات گاز لولهخطتالش مصر براي احداث اين 

 .شودتفسير ميو تجارت در منطاه  يتبادل انرژ جهت يناطه كانونو عمده گاز به اروپا  كنندگانصادراز  يکي شدن به
  

  0202سپتامبر  Al- monitor  ،41: منبع
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  :گزارش ویژه بازار
جوالي  15در . را فراهم آورده است 2 استريمنوردبيشتر بر پروژه  هايتحريمبا اصالح قانون قبلي، شرايط  متحدهاياالت

زمينه  CAATSAموسوم به   "ماابله با دشمنان آمريکا از طريق تحريم"، آمريکا با ايجاد تغيرات جديد در قانون 2323

مشاركت داشته باشند را فراهم آورده  استريمترکو همچنين  2رد استريم نو لولهخطكه در ساخت  هاييشركتتحريم 

به تصويب  2317 اوتروسيه كه قبل از دوم  لولههاي خطپروژهشامل  هاتحريمدر قانون قبلي تصريح شده بود كه . است

 .نخواهد شد، اما در قانون جديد چنين شرطي وجود ندارد اندرسيده

بخش  چنينهمدانمارک و  هايآبدر  2استريم نوردفعال در پروژه  هايشركتر بيشتري بر قانون جديد، فشا اساسبر

وزير . ، خواهد شدشودميكه از مسير بلغارستان و صربستان به مجارستان وارد  ايلولهخطشامل  استريمترک ايتوسعه

است كه در ساخت  هاييشركتخطار صريح به هشدار داد كه اين قانون يك ا هاتحريمدر توبيح اين  متحدهاياالتخارجه 

با استفاده از  لولهخطكه مارر شده بود نسبت به كارگذاري بخش آخر  Allseasشركت . مشاركت دارند هاپروژهاين 

از  2315غربي، در دسامبر  هايشركتديد آمريکا به تحريم هاقدام نمايد، با ت Solitaireو  Spiritپيشرو خود  هايكشتي

 .نمود گيريكنارهپروژه 

انکر  هايكشتيبا استفاده از  گذاريلولهدر اوايل سال جاري نماينده بخش انرژي دانمارک با شروع مجدد عمليات 

(anchor )كمتر پيشرفته و كندتر  هايكشتيبا استفاده از  تواندميمعني اين موافات آن است كه روسيه . موافات نمود

برآورد شده است كه استفاده از . پروژه را كامل نمايد گذاريلولهعمليات  Fortuna و Akademic Cherskiyخود مانند 

كه در مجموع  2استريم نوردبخش آخر پروژه . خواهد كرد ترطوالنيزمان ساخت پروژه را به اندازه سه ماه  هاكشتياين 

 هاگزارشس از اعالن موافات دانمارک، پ. شودميدانمارک را شامل  هايآبكيلومتر از  123كيلومتر طول دارد،  1203

 . از آلمان به بندر مکران در درياي بالتيك عزيمت نموده است Fortunaحاكي از آن است كه كشتي 

است با اين استدالل كه اين  2استريم نوردتحريم و متوقف كردن پروژه  دنبالبهمديدي است كه  هايمدت متحدهاياالت

با دور زدن  لولهخطاين . اندازدمينرژي روسيه را افزايش داده و لذا امنيت انرژي اروپا را به خطر پروژه وابستگي اروپا به ا

، منابع انرژي گاز در روسيه را مستايم به شودميمسير سنتي صادرات گاز روسيه به اروپا كه شامل اوكراين و لهستان 

بوده است كه در بخش دريايي پروژه مشاركت  هاييكتشرآمريکا بيشتر متوجه  هايتحريماگرچه . كندميآلمان وصل 

 هايشركتاز جمله تجاري  هايفعاليته ساير برا ب هاتبحريممول بشمحوزه  CAATSAداشته اند، تغييرات جديد در 

 . و پيمانکاران نيز گسترش داده است كنندهبيمه

الش براي متوقف كردن اين پروژه به معناي ناديده اظهار نمود كه ت 2استريم نورد، سخنگوي هاتحريمدر واكنش به اين 

 هايتالشنخست وزير آلمان نيز تصريح كرد كه . انرژي خود است هايسياستاروپا براي  گيريتصميمگرفتن آشکار حق 

 . مطابات ندارد و پروژه بايد تکميل شود الملليبينآمريکا براي متوقف كردن اين پروژه با تفسير آلمان از قوانين 

با همتاي خود در دانمارک مذاكره نمود و اعالم كرد  متحدهاياالتپروژه، وزير خارجه  سازيمتوقفبراي  هاتالشدر ادامه 

اين موبوع از آن جهت اهميت دارد كه دانمارک . كه طرف دانماركي بر استاالل عربه انرژي به ويژه از روسيه تاكيد دارد

تصويب  فعاليت خود را آغاز نمايد، 2315را قبل از آنکه در دسامبر  2استريم ردنو لولهخطآخرين كشوري بوده است كه 

همسويي سياست . و آلمان تحت فشار قرار گرفته است متحدهاياالتكه دانمارک از دو سمت  رسدميبه نظر . نمود

 . دانمارک با هركدام از كشورها تاثير قابل توجهي بر سرنوشت اين پروژه خواهد داشت

نعت براي صبدهاي اقتصادي است كه ببانجام شده به دليل پيام هاياستداللفارغ از  2استريم نوردا بريکا ببفت آممخال

ام شده توسط شركت وودمکنزي، صادرات گاز روسيه به اروپا در سال بمطابق با برآوردهاي انج. آمريکا دارد جيانال

 ادرات سال جاريبص ينيببشبپيشتر از ببي عببمکتربمميليارد 5ه بود كبد ببواهبخمکعب تربميلياردبم 176، 2321
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 2321ا در سال به اروپبيه بباز روسبادرات گبص 2م باستريوردبنروژه بپ اندازيراهاگرچه با . است (مکعبمترميليارد 165) 

زايش صادرات از روسيه به سه اين اف. افزايش خواهد يافتمکعب مترميليارد 27ميليارد مترمکعب يعني به ميزان  230به 

دالر  7از  TTFباعث كاهش قيمت  هاقيمتاول آنکه افزايش عربه گاز با فشار بر . طريق در بازار اروپا جذب خواهد شد

روند  چنينهمكاهش قيمت . شودمياين كاهش قيمت خود باعث افزايش تاابا براي گاز  و دالر خواهد شد 0به 

 متحدهاياالت جيانالبخشي از صادرات  رودميو انتظار  دهدميرا افزايش  هانيروگاهدر  سنگزغالجايگزيني گاز به جاي 

 .خواهد بود 2استريم نوردتنها بازنده پروژه  متحدهاياالتبه عبارت ديگر . با گاز ارزان روسيه جايگزين شود

 
 0202، اوت  World Pipelines ،Wood Mackenzie: منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 

 
 

 

 

 

 

 Energy Intelligence Group :منبع 

        

   

  :کنندگانتهیه
 دارایی -آریانا -تمیزی :ها انمخ                       

 سیاهی -بهشتی -قنبری -نژاداکبر -کیاییمنصور: آقایان                       

 ضرایب تبدیل

Ton جی ان ال  m3 of جی ان ال  Kilowatt Hour G J Therm Million Btu ft3 Gas m3 Gas 
 

725×10-6 171×10-5 10.54 0.038 0.36 0.036 35.3 1 m3 Gas 

2×10-5 5×10-5 0.299 108×10-5 102×10-4 102×10-5 1 2.83×10-2 ft3 Gas 

192×10-4 0.048 292.7 1.054 10 1 981 27.8 Million Btu 

192×10-5 48×10-4 2927 105.448×10-3 1 0.1 98.1 2.78 Therm 

0.018 0.045 277.5 1 9.5 0.95 930 26.3 GJ 

65×10-6 162×10-6 1 36×10-4 34.18×10-3 3415×10-6 3.3 949×10-4 Kilowatt Hour 

0.405 1 6173 22.19 210.4 21.04 20631 584 m3 of جی ان ال  

1 2.47 15222 54.8 520 52 48690 1379 Ton جی ان ال  


