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 المللي گاز تحوالت بين خبرنامه
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   محمولهبازار تکتحوالت 

 اخبار 

  جي استراليا انصادرات الادامه 

 جي ژاپن در ماه آوریلانال کاهش ميزان واردات 

 جي در خاورميانه و شمال آفریقاانمدت واردات الکوتاهنداز اچشم 

 در خاورميانه و شمال آفریقاجي انعرضه ال مدتکوتاهانداز چشم 

  درصدی صادرات گاز پروم روسيه 01افت 

 مشتریان خود  به بلغارگاز بازپرداخت   

 های گازی همراه و غيرهمراهعراق در پي توسعه پروژه 

  رکت  شبرگزاری مناقصهGail جي انهند  برای خرید و فروش ال 

 هاحمل دریایي هيدروژن از برونئي توسط کنسرسيوم ژاپني برای سوخت نيروگاه 

  لوله ترانس آدریاتيک درصدی پروژه خط 15پيشرفت(TAP) 

 جي هندانمدت واردات الهای ميانتاخير در برنامه 

  جي نالدر زمينه تکنولوژی ابا توتال زیمنس همکاری 

 هاو ش ساخرهای پایينعلت قيمت جي مصر بهانهای التعليق بارگيری محموله  :گزارش ویژه 

 خام نفتهای جهاني  قيمت 

 
 

 .باشند یو می تی بر حسب دالر در هر میلیون بیارقام                       

 .از برخی اخبار استخراج شده ست  گردد، حدود قیمت های ماهانه که در نشریه پالتس منتشر می علت عدم دسترسی به رقم دقیق میانگین قیمت به *                  

 

 ((.باشد نمی این معاونتمنعكس کنندة نقطه نظرات  الزاماًو   است المللی استخراج گردیده از نشریات معتبر بین اخبار مندرج))

 

 برنتنفت  (JKM)* شرق آسیاشمال  *اف هلندتیتی نایمكس - هابهنری 
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 آسيا جي ان المحموله  های تک قيمت

 

در آخرین گزارش . ترین حد خود رسید به پایین 2222جی وارداتی به ژاپن در ماه می  ان محموله ال های تک قیمت

 ”contract-based“راردادی پایه ق، متوسط قیمت ”METI“ماهانه وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن 

 8/2درصد کاهش از قیمت  3/7یو بوده که با  تی دالر در هر میلیون بی 2/2جی در ماه می  ان ال های محموله تک

جی در ماه می  ان های ال محموله دالر در ماه آوریل نیز کمتر شده است و در مقایسه با  قیمت پایه قراردادی تک

 . درصد کاهش داشته است 3/95یو اعالم شده بود،  تی میلیون بی دالر در هر 8/9سال گذشته که 

به ازای هر  ”arrival-based“ در زمان تحویلجی  ان ، قیمت ال2222دهد در ماه می  گزارش مذکور نشان می

درصد کاهش داشته است و در قیاس  3/13دالر در ماه آوریل  3دالر بوده که نسبت به قیمت  6/2یو  تی میلیون بی

 .درصد کاهش یافته است 5/92دالر بوده  3/9که  2215ا ماه می ب

مدت،  های قراردادهای کوتاه است و محموله  جی در نظر گرفته شده ان های ال محموله در این ارزیابی تنها قیمت تک

  . اند، لحاظ نشده است هایی که به شاخص قیمت خاصی مرتبط بوده مدت و بلندمدت و نیز محموله میان
  

 خام  نفت و سنگ در مقابل قيمت زغال جي آسيا ان محموله ال وند شاخص قيمت تکر

 
 

                   Source: NGI LNG Insight, 12 June 2020  
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 جی استرالیا انصادرات الادامه 

به قوت خود جی استرالیا همچنان ان، صادرات الهای اقتصادییتبر فعال 15-دویکو بیماریثیر ناشی از انتشار أرغم تعلی

 5/6ل ـرالیا در ماه آوریـجی استانای الـهروژهـ، پEnergy Questبراساس گزارش موسسه مشاوره انرژی . باقی است

 82رات به چین با صاد. محموله ارسال گردیده است 121جی با انکه این میزان ال اند کرده عرضهجی انتن ال یلیونـم

محموله  25جاری میالدی  حالی است که  در ماه مارس سالدرمحموله کماکان جایگاه برتر خود را حفظ نموده است این

 .محموله به چین ارسال گردیده است 35نیز  2215و در ماه آوریل سال 

کدام از فازهای تولید رسد که هیچظر مین، در گزارش خود افزوده، برخالف ایاالت متحده بعید بهEnergy Questموسسه 

(Train )البته . رخ دهدجی اندلیل پایین آمدن قیمت نفت و ال های استرالیا بهدر تولید پروژه ایمتوقف و یا کاهش عمده

عالوه . ها قطع خواهند شدگذاشته است و احتماالً این محموله( Spot)ها محمولههای فعلی تاثیر خود را بر روی تکقیمت

 Santosو همچنین بازگشت Woodside Scarborough LNGپروژه  محدودیتهای پایین، باعث براین قیمت

Barossa  از مجموعهDarwin LNG شده است. 

قایسه با مدت مشابه ـاه مارس در مـجی استرالیا در مان، درآمد صادرات الABSضمن اینکه براساس آخرین برآوردهای 

، Gladstone LNG: ها، از جملهبرخی پروژهدر تولید  نوسانود ـا وجـب. ته استـدرصد رشد داش 7ذشته حدود ـال گـس

Moomba  و حوزه دریاییVictoria ،نظر هـمچنین بـه. در کل میزان تولید نسبت به سال گذشته ثابت مانده است

 .گاز در استرالیا اثرگذار باشدبر تقاضای داخلی  15 -دویکوهای ناشی از انتشار ویروس رسد که محدودیتمیـن
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 جی ژاپن در ماه آوریلانکاهش میزان واردات ال

جاری میالدی در مقایسه با ماه جی این کشور در ماه آوریل سالانهای اولیه وزارت دارایی ژاپن، واردات البراساس داده 

جی ژاپن در اندهد میزان واردات البررسی اطالعات این گزارش نشان می. سال گذشته با کاهش مواجه شده است مشابه

گر  این آمار بیان .بوده است تن میلیون 62/9بوده که این میزان برای ماه آوریل سال قبل  تن میلیون 13/9ماه آوریل امسال 

همچنین ارزش  .نموده استدرصدی را تجربه  7/7جی در مدت مذکور از نظر حجمی، کاهش انآن است که واردات ال

میلیارد دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش  85/2جی ژاپن در ماه آوریل امسال انواردات ال

 .دهددرصدی را نشان می 2/18

ت جی ژاپن از کشورهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته که حاوی اطالعااندر ادامه این گزارش میزان واردات ال

که در حالی .رخ داده استجی این کشور انکنندگان المینأای در تتغییرات گسترده دهد که می و نشان است مهمی

افزایش یافته واردات از منابع  تنهزار 385درصدی به رقم  6/192متحده با افزایش  جی از ایاالتانمیزان واردات ال

وضعیت . تنزل یافته است تنهزار 552درصدی به رقم  33و برونئی با کاهش آسیایی مانند مالزی، اندونزی، پاپوا گینه نو 

جی از انتن در ماه آوریل کاهش یافته، واردات الهزار  661درصدی به رقم  32واردات از منابع خاورمیانه نیز با کاهش 

رف نیروگاهی در ماه سنگ جهت مصاواردات زغال. است رسیدهتن هزار 353میزان  درصدی به 2روسیه نیز با کاهش 

 . دهددرصدی را نشان می 1/7بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش  تن میلیون 13/5آوریل نیز حدود 
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 جی در خاورمیانه و شمال آفریقاانمدت واردات ال انداز کوتاه چشم



 

 

میانه و منطقه خاور. از آنگوال وارد کرده است جیانالت یک محموله در ماه آوریل، کشور کوی FGEبر اساس گزارش  

در مقایسه با ماه قبل تغییری  هامحمولهوارد نموده که تعداد  جیانالمحموله پنج شمال آفریقا طی ماه آوریل در مجموع 

تامین شده و  KPCو  شل مدتندبلسه محموله از این پنج محموله به احتمال قریب به یقین از محل قرارداد . نکرده است

اردن  NEPCO، شرکت جیانالپایین  هایقیمتمنظور استفاده از  به. است دریافت کردهاردن نیز یک محموله از شل 

 . نمود در ماه می جیانالاقدام به برگزاری مناقصه برای خرید یک محموله 

را دریافت نمود و این در  2222در سال  جیانالاولین محموله  ADNOC LNGدبی در اوایل ماه می از شرکت 

یک محموله با مبدا ترینیداد از محل قرارداد  شلو شرکت  جیانالدو محموله  ADNOCست که تاکنون، ا حالی

وارد نموده و میزان واردات آن  جیانال تن میلیون 8/1، 2215دبی در سال . اندنمودهتحویل  DUSUPخود به بلندمدت 

های جدید با توجه به تولید برق از نیروگاه. گردیده است بینیپیش تن میلیون 5/1تا  7/1ی میالدی در سال جار

 . کاهش یابد 2221دبی در سال  جی ان الکه میزان واردات  رودمیخورشیدی و زغال سنگ، انتظار 

به  2215در سال  تن میلیون 3/8ز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با اندکی کاهش ا جیانالدر مجموع، میزان تقاضای 

خواهد رسید که این کاهش در راستای افزایش صادرات گاز اسرائیل و مصر به اردن  2222در پایان سال  تن میلیون 1/8

 شودمی بینیپیشهستند که  2222در سال  جیانالکویت و دبی در تدارک افزایش میزان واردات . گرددمیارزیابی 

 .        توسط مصر و اردن را جبران نماید جیانالکاهش تقاضای 
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جی در خاورمیانه و شمال آفریقاانمدت عرضه ال انداز کوتاه چشم

در فاصله . توجهی نداشته است جی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیر قابلانبر عرضه ال 15-دیوشیوع ویروس کو

جی از این منطقه صادر گردیده است که در مقایسه با مدت انال تن میلیون 2/36ژانویه تا آوریل سال جاری میالدی، 

گیر دلیل شیوع ویروس همه جی قطر به آسیا در دوره مورد اشاره بهانتحویل ال. باشددرصد کمتر می 2مشابه سال قبل 

در مجموع . بوده، لیکن این کاهش با تحویل تناژ بیشتر به اروپا جبران گردیده استکاهش همراه  تن میلیونکرونا با یک 

رسیده  تن میلیون 6/26درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته میالدی، به  9/2جی قطر با انمیزان صادرات ال

          شور در سال جاری میالدیرود این کجی قطر، انتظار میانبینی کاهش صادرات البا توجه به عدم پیش. است

 . جی عرضه نمایدانال  تن میلیون 8/87

، 2221و  2222جی در بازه زمانی انمیزان صادرات ال SKIKDAولید در واحد ـوقف تـیرات و تـرغم تعم هدر الجزایر ب

 تن میلیون 8/3ی میالدی الجزایر هـمچنین در بـازه زمـانی ژانـویه تا آوریل سال جار. گرددبینی مـیپیش تن میلیون 12

با در نظر . درصد کاهش همراه بوده است 13جی بارگیری نموده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با انال

جی این انجی تا پایان سال، میزان صادرات الانال تن میلیون 2/1تا  1داشتن توان کشور الجزایر در عرضه ماهانه تقریباً 

          رقم 2215جی این کشور طی سال انمیزان صادرات ال. برسد تن میلیون 12تواند به می 2222ر سال کشور د

 . بوده است تن میلیون 8/12
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  درصدی صادرات گازپروم روسیه 99افت 



 

 

توسط شرکت گازپروم  لولهخطاز طریق  طبیعیگازصادرات  2222سال  نخستبر اساس گزارش رویترز در سه ماهه 

ه شده توسط منبع یاطبق اطالعات ار. افت مواجه گردیده است% 15 با کنندگانمصرفکاهش تقاضای  دلیل بهروسیه 

 2222نخستماهه  3در  مکعبمترمیلیارد  82د، به باش می نیزرویترز حجم گاز صادراتی گازپروم به اروپا که شامل ترکیه 

و  کندمیاز گاز اروپا را تامین درصد  39این شرکت . دهدافت را نشان می% 15رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

انتشار ویروس کرونا   دلیل  به افت تقاضای جهانی  به خاطردرصدی در صادرات به این قاره را  16برای امسال افت 

 .بینی نموده است پیش
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 به مشتریان خود بلغارگاز پرداختباز

در جلسه لغارستان ب ریوز  نخست. شده استخود  انیمشتر به مجبور به بازپرداخت گاز متیآمدن ق نییپا لیدل بلغارگاز به

 نیدر ا .سال گذشته استزمان مشابه از  ترپاییندرصد  93 طبیعیگاز متیقاعالم کرد در حال حاضر دولت  العادهفوق

گاز خریداری مارس  31 تا هیژانو ابتدایکه در دوره  یانیمشتر به ،بلغارگاز ،ستانبلغار یگاز اپراتورجلسه مقرر شد که 

. رسیده است( وروی ونیلیم 123از  شیب) BGN 221،679،228به  مجموع مبالغ رای، زنمایدمبالغی را پرداخت ، اندکرده

که مسئول تامین گرمایش مناطق هستند  هاییشرکت یبرا وروی ونیلیم 32از  شیب ای BGN ونیلیم 95از این مبلغ 

 .گیردتعلق میگاز  عیتوز ایهای منطقهشرکتبه  وروی ونیلیم 11از  شیو ب Toplofikatsiya Sofiaمانند 

درصد  82 با بیش ازبه بلغارستان تحویلی گاز  متیبر کاهش ق یشرکت گازپروم از ماه مارس مبن میامر تصم نیا لیلد

 یو اپراتور گاز ه استمبلغ اضافه پرداخت شده را به بلغارگاز بازگرداند یشرکت روس نیا. باشدمی( 2215 اوتاز ) کاهش

 .اعالم کرده است به مشتریانش ختبازپردا یخود را برا یآمادگ نیز بلغارستان
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 ی همراه و غیرهمراههای گازها عراق در پی توسعه پروژه

مدت  میان ییها برنامه دنبال توسعه این کشور به ،2222ژوئن  5در  عراق وزارت نفت رسمی از مقاماتاساس اعالم یکی بر

کننده بزرگ نفت اوپک دیتول نیعنوان دوم بهعراق  .باشد افزایش تولید گازهای همراه و غیرهمراه می یبرا (ساله 3تا  2)

 اعالم کرد مصاحبه با پالتس، در عراق نفت ری، معاون وزونسیحامد . است رانیبه واردات گاز از ا یگدنبال کاهش وابست به

هایی  همراه برنامهگاز  در روز مکعب فوت اردیلیم 2/1 توسعه جهت ییها انجام پروژهبرای وزارتخانه  نی، ادر حال حاضر

 یو .باشد می در روز مکعب فوت اردیلیم 8/2ل حاضر حجم تولید روزانه در حادر حال حاضر ریزی نموده است و  طرح

مکعب در روز  میلیون فوت 322، هیریدر نصمکعب در روز  میلیون فوت 222ایی شامل؛  های توسعه این پروژه: افزود

 مکعب در روز در سایر میادین گازی عراق میلیون فوت 322 و Ratawiدر  مکعب در روز میلیون فوت Halfaya ، 822در

 .دهد یم لیکشور را تشک اینگاز در ریدرصد از کل ذخا 82 گاز همراهدر حال حاضر . دهستن

از  ادامه واردات یکشور برا نیا. است یمتک رانیبه گاز و برق ا در این کشور برق یکمک به کمبود گاز و کسر یعراق برا

به  یدر هفته منته .کرده است افتیرا در متحده االتیموقت ا معافیت، یمربوط به بخش انرژ یها میتحر دلیل ایران و به

متحده  االتیا. نمود دیتمد 2221و  2222 یها سال یبرا رانیا از ادامه واردات برق یرا برا یا نامه ، عراق توافقششم ژوئن

دولت  رای، زکرد دیرا تمد معافیت واردات از این کشورروز  122 به مدت رانیا از واردات برق یبرا میماه  8 خیدر تار

خواهان برقراری ثبات در جامعه منصوب شده و  یداًجدعراق است که  دیجد ریاز نخست وز تیدنبال حما دونالد ترامپ به



 

 

 باشد چرا که در حال کاهش می هایی که به عراق تعلق گرفته است معافیتمدت زمان . باشد ی عراق می چندوجهی شده

 .را تحت فشار قرار داده است این کشور، رانیا یبع انرژبه منا عراق یکاهش وابستگ یمتحده برا االتیا

  
 0202 ژوئن  Platts ، 9: منبع

 جی انهند برای خرید و فروش ال Gailشرکت برگزاری مناقصه 

 یـک مـحموله  تحویل امریکا و جی درانمحموله ال دوبرای بارگیری  ندـه Gail رکتـ، شیع خبرـادعای دو منب بربنا

  از کارخانه محموله این دوپیشنهاد مناقصه جهت بارگیری . کشور هند مناقصه برگزار کرده استمقصد  جی بهانال

Cove Point  تالش برای تحویل  همچنین این شرکت در. باشدبرای اواخر ماه ژوئن و جوالی می فوب روشه در امریکا ب

سررسید مناقصه تاریخ . باشد می DESبه روش  2221سال می یا اوت  هایماههندوستان برای  درجی انال یک محموله

 . بوده است می 28
 

 0202می  CEDIGAZ ،00: منبع

 ها حمل دریایی هیدروژن از برونئی توسط کنسرسیوم ژاپنی برای سوخت نیروگاه

بین ، اولین محموله هیدروژن  (AHEAD)عنوان بخشی از زنجیره انتقال هیدروژنژاپنی، به هایشرکتکنسرسیومی از 

با شروع عرضه هیدروژن جدا شده . گازی تولید برق ژاپن ارسال نمود هایتوربینای جهان را، از برونئی، برای سوخت قاره

ژاپن در ساحل  TOAاز شرکت نفت  Keihin در واحد هیدروژن زدایی پاالیشگاه (MCH) از متیل سیکلو هگزان

  .ه عنوان سوخت رقم خورده استعطف مهمی در استفاده از هیدروژن ب  نقطه کاوازاکی،

اندار مثبتی از مصرف انبوه هیدروژن در بخش  گازی از منبع خارجی، چشم هایتوربینعنوان سوخت  تأمین هیدروژن به

 .گردداستفاده می  Mizueگازی نیروگاه هایتوربینعنوان سوخت  هیدروژن به .نمایدمیتولید برق ژاپن ایجاد 

چیودا، میتسوبیشی، میتسویی و نیپون یوسن کابوشکی کایشا و همچنین برخی  هایتشرکاعضای کنسرسیوم شامل 

 .سهامداران کوچک هستند
 

 0202 ژوئن Pipelineoilandgasnews، 9 :منبع

 (TAP)لوله ترانس آدریاتیک   درصدی پروژه خط 91پیشرفت 

ترانس آدریاتیک موسوم به  لولهخطپروژه دریایی در دریای آدریاتیک،  لولهخطکیلومتر  129با تکمیل عملیات ساخت 

TAP را از اوایل سال جاری  لولهخطگذاری در این بخش از شرکت سایپم عملیات لوله. برداری نزدیک شدبه مرحله بهره

 طبق اظهارات کنسرسیوم .گذاری در بستر دریا انجام داده استکیلومتر لوله 2/1طور متوسط روزانه  بهآغاز نموده بود و 

رود نخستین جریان گاز شده انتظار میانجام  ریزیبرنامهدرصد پیشرفت داشته و طبق  59این پروژه  در حال حاضرپروژه، 

 .شود انجام جاری ان سال، در پایلولهخطاروپا از این  آذربایجان به

، ونانیبا عبور از شمال  وشروع  هیو ترک ونانیمرز بخشی از  پروژه کریدور جنوبی است که از ( TAP)ترانس آدریاتیک 

، (TANAP)ترانس آناتولی  لولهخطبا اتصال به  لولهخطاین . شودمتصل می ایتالیبه جنوب ا ،کیاتیآدر یایو در یآلبان

        کیلومتر طول و 787 لولهخطاین . کندمیمنتقل را به اروپا  (آذربایجان خزر واقع در دریای) 2میدان شاه دنیز گاز 

درصد و  22کدام  رـهم هـبا س  Snamو  BP  ،SOCARهایشرکتروژه ـاصلی این پ دارانسهـام. قطر دارداینچ  36

 .باشنددرصد می 9و  16، 15ترتیب با سهم  به هر کدام  Axpoو  Enagas و Fluxys  هایشرکت



 

 

 020 2ژوئن  www.kallanishenergy.com ،90:منبع

 جی هندانال مدت وارداتهای میانتأخیر در برنامه

 ریخأت هند، بابه مراکز مهم تقاضا در داخل  جیانال دریافت هایپایانهاز  جیانالانتقال  یبرا یلوله داخل حداث خطوطا

از  شیسال گذشته ب 12 یط آنواردات  تیظرف که استدر جهان  جیانالکننده وارد نیهند چهارم .استمواجه شده 

به  این کشور منوطرشد واردات . درصد افزایش یابد 32نیز بیش از  ندهیسال آ سه در رودمیدو برابر شده است و انتظار 

  .باشدمی لولهخط قیتقاضا از طرعمده به مراکز  جیاندریافت ال هـایپـایـانهصال ـاتانی و ـازرسـگکه ـشب لیـتکم

این کشور  جیانهای واردات الانهیپا نیشتریبو برخوردار است  ایپیشرفته طبیعیگاز هایساختزیرهند از  یشمال غرب

 جیانالواردات  هایپایانهاز  طبیعیگازانتقال  یبرا لولهخطفاقد  آن یو شرق یمناطق جنوب اما. دارند در این منطقه قرار

ه انتقال گاز از و خطوط لول جیانالهای دریافت های احداث پایانهبه همین منظور پروژه. باشدمی ابه مراکز عمده تقاض

 .باشدها به مراکز عمده مصرفی در جنوب غربی و شمال شرقی این کشور در حال اجرا میپایانه

این  جیانالدریافت  تیظرفبرداری رسید و کل هند به بهره جیانال یواردات نالیترم نی، ششمیسال جار لیاوا در

 اردیلیم 9/2به ظرفیت  گرید جیانالواردات  انهیهار پاچ .مکعب در روز افزایش یافت فوت اردیلیم 2/9 کشور به

. اندشدهاین کشور واقع  یدر سواحل غرب همگی از آنها یکیجز  باشند که بهمیدر دست ساخت مکعب در روز  فوت

طبق . باشدرا میـهای وارداتی به مراکز مصرف در این مناطق در دست اجبرای انتقال گاز از پایانه لوله همچنین خطوط

 .برداری برسندبه بهره 2223تا سال  هااین پروژه شودیم ینیبشیپ بندیزمانبرنامه 

در سال  مکعب فوت اردیلیم 8/8 که تولید روزانه این کشور از طوری بهروبرو است  طبیعیگاز دیکاهش مداوم تول با هند

این کشور افزایش یافته  جیانالیزان واردات و در عوض م کاهش یافته 2215در سال  مکعب فوت اردیلیم 5/2به  2212

درصد در  92از  شیبه ب 2212درصد در سال  31از  که سهم واردات گاز از کل عرضه گاز در این کشور طوری بهاست 

تا سال  ٪19به  2217در سال  ٪2/6از  طبیعیگازسهم  شیافزا برای 2215دولت هند در سال . است دهیرس 2215سال 

 .مصرف شودبرق  دیو تول ینعتص هایبخشدر  رود عمده آنریزی نموده است که انتظار میبرنامه 2232

 
 0202می  CEDIGAZ، 00 :منبع

  جیانالدر زمینه تكنولوژی  با توتال زیمنسهمكاری 

توتال سبز توافقی را با  جیانال جدید برای تولید هایو طرح منظور پیشبرد مفاهیم به( Siemens G&P)شرکت زیمنس

 هایطرحررسی انواع ـرای بـعاتی بـجام مطالـال انـعنوان بخشی از قرارداد، شرکت زیمنس در ح به .است به امضا رسانده

  .باشدمی کربناکسیددیسازی و تولید برق با هدف نهایی کاهش تولید گاز مایع

و انتشار گازهای  طبیعیگاز سازیعـیمحیطی تأسیسات ماهای کلیدی مانند کاهش اثرات زیستحوزه ،این مطالعات

، مطابقت با (Maintainability) ، قابلیت نگهداشت(Reliability) ای مربوط به آن، قابلیت اطمینان کارخانهگلخانه

مفاهیمی که باید مورد مطالعه قرار گیرند در این راستا  .دهدرا مورد بررسی قرار می توسعه هایهزینهقوانین و مقررات و 

سردسازی با  های آوریالکتریکی به همراه فنموتورمحرک سازی با فشرده واحدهایهای گازی و ل استفاده از توربینشام

انتخاب تجهیزاتی که فلرهای فرایندی را حذف یا به حداقل برساند  ،دنباشیک سیکل یا دو سیکل از ماده مبرد مخلوط می

، خنک یسیستم بازیافت حرارت) سات تولید برق در سایت را بهبود بخشدهایی که راندمان تأسی ها و روش و توسعه تکنیک

دیجیتالی و اتوماسیون برای  بسترهایگیری از این مطالعات همچنین به بررسی چگونگی بهره...(. کردن هوای ورودی و 

  .پردازدسازی طراحی کارخانه و دستیابی به اجرای یکپارچه پروژه میبهینه



 

 

تجهیزات مورد  انتشار کربن از طریق استفاده از برای کاهش جیانال های صنعتست تا از تالشازیمنس متعهد شده

مشتریان در مراحل اولیه توسعه مفهومی و مراحل  ازفنی و پشتیبانی استراتژیک و  تأیید و فراهم آوردن توسعه اقتصادی

   .عمل آورد الزم را به حمایت ،هاپروژه  FEEDمطالعات  قبل از
 

www.lngindustry.com
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 های پایينعلت قيمت جي مصر بهانهای التعليق بارگيری محموله:  گزارش ویژه

را  Idkuسیسات عملیاتی این کشور واقع در جی از تنها تأانهای الکنون، هنوز محمولهتا 2222مارس 5مصر از تاریخ 

ترین حد محموله به پایین های تکخاطر این است که قیمت جی مصر بیشتر بهانتعلیق صادرات ال. نکرده است بارگیری

های  در حقیقت قیمت. جی را غیراقتصادی ساخته استانیو رسیده و صادرات التیدالر بر هر میلیون بی 2خود در سطح 

های ثابت سرچاه است که به متصدیان عملیات نفت و گاز مصر پرداخت تر از قیمت جی بسیار پایینانبک ال نت فعلی

 . شود می

مدت پایین خواهد ماند و احتماالً فعالیت  درکوتاه جیانمحموله ال های تک، قیمتFGEبینی موسسه  طبق پیش

های سرچاه در جی به باالتر از حداقل قیمتانهای الشود قیمت یبینی م تا ماه اکتبر سال جاری که پیش Idkuتاسیسات 

یا % 81تن خواهد بود که  میلیون دوحدود  2222جی مصر برای سال انعرضه ال .این کشور برسد، متوقف خواهد ماند

رضه نموده که جی عانتن ال میلیون 8/3میزان  بهمصر  2215در سال . تن نسبت به سال گذشته کاهش دارد میلیون 8/1

 . به اروپا و بقیه به خاورمیانه و آمریکای مرکزی صادر شده است% 35آن به آسیا، % 99

 

 
 

تاثیر  Damiettaجی انسیسات صادرات الأعالوه بر عامل فوق، شیوع ویروس کرونا نیز بر محدودیت فعالیت و تعطیلی ت

درخصوص  EGASو  ENI ،Naturgyاسیسات مذکور یعنی در ماه فوریه شرکای ت .داشته و وضعیت را بدتر نموده است

اگرچه بعضی از شروط انجام نشده و  .صورت مشروط برای ماه ژوئن به توافق رسیدند بهتأسیسات شروع به کار مجدد این 

 .هم غیر فعال باشد 2222در سال تأسیسات رسد این نظر می به ولی ه استاین برنامه در ماه آوریل بهم خورد

شیوع جهانی  تأثیرعلت  در بخش تقاضا، به. چند سال اخیر، مصر با وضعیت مازاد عرضه در بازار گاز روبرو استبرخالف 

طور متوسط       به 2222های گازی، مصرف داخلی از اوایل سال ویروس کرونا بر روی تقاضای گاز در صنایع و نیروگاه

درنتیجه مصر به . باشدر میکمتنسبت به سال گذشته % 7مکعب در روز بوده است که تقریبا  میلیارد فوت 6/9

دستور کاهش تولید گاز را داده تا بازار در غیاب صادرات  Shellو  ENI ،BPتولیدکنندگان اصلی این کشور مانند 

مکعب در روز است که نسبت به  میلیارد فوت 9/9در حال حاضر تولید گاز مصر . جی، تعادل خود را حفظ نماید ان ال

 .افت شدیدی داشته است( مکعب در روز میلیارد فوت 7/6) 2215ثر آن در دسامبر حداک



 

 

 
امضا شده  2217برطبق قراردادی که در فوریه . صر درخصوص افزایش واردات گاز از اسراییل نیز با مشکالتی مواجه استم

طور  به 2238تا  2222از سال بایست مصر می Dolphinusنظر قرار گرفته شرکت  و در اکتبر سال گذشته مورد تجدید

لوله، به  قرار است واردات گاز مصر از طریق خط. مکعب گاز از اسراییل وارد نماید میلیون فوت 682متوسط روزانه حدود 

 .مکعب باشد میلیون فوت 292تا  222، روزانه بین 2221و  2222های حداقل حجم قراردادی، کاهش یابد و در بین سال

از  شود بینی می و پیش مکعب در روز بوده است میلیون فوت 222در اواسط ژانویه حدود  Leviathanان جریان گاز از مید

کنسرسیوم  2238تا  2222از جوالی . مکعب در روز برسد میلیون فوت 387به  2222تا جوالی  2222جوالی 

Leviathan مکعب در روز گاز به  میلیون فوت 892میزان  نهایتاً روزانه بهDolphinus چنانکه در باال . عرضه خواهد نمود

  .وارد نماید 2221و  2222های رسد مصر احجام توافق شده را در سالنظر نمی نیز ذکر شده، به

    برای عرضه گاز تا میزان Dolphinusقرارداد با . دارد Tamarنیز با شرکت اسراییلی  یقرارداد Dolphinusشرکت 

میلیون  58براساس این قرارداد این شرکت بایستی میزان . باشدسال می 18و به مدت مکعب در روز  میلیون فوت 153

. نمایدبه بعد دریافت  2221مکعب در روز از سال  میلیون فوت 153و سپس میزان  2222مکعب در روز در سال  فوت

تواند با استفاده از می Dolphinusیو برسد، تیدالر در هر میلیون بی 92خام برنت به کمتر از  چنانچه متوسط قیمت نفت

در حال حاضر . کاهش دهد% 92را به  Leviathanاز میدان  take or payهای مفاد ذکر شده در قرارداد، ظرفیت

 . شودتر معامله میخام برنت با قیمتی خیلی پایین نفت
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 Energy Intelligence Group :منبع        

 

 مظفری -پهلوانی -برکه -تمیزی: هاخانم: همكاران این شماره        

 قنبری -سیاهی -حدادی -بهشتی -نژاداکبر:  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  


