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 معاونت بازاریابی و عملیات گاز

 ایران نفتشرکت ملی الملل  امور بین
 

 المللي گاز تحوالت بين خبرنامه

 51/40/5311 – 6شماره 

  :شماره ایندر       

   محمولهبازار تکتحوالت 

 اخبار 

 صادرات گاز از لهستان به اوکراین 

 جي هند در ماه مي سال جاریانکاهش واردات ال 

  کار شرکت آلسيز در چيناولين 

 های نفتکنندگان نفت شيل با وجود افزایش قيمتمشکالت توليد 

 جي آمریکا، جایگزین گاز ایران و روسيه در ترکيه انال 

 لوله تاپي در ترکمنستان تا مرز افغانستاناتمام عمليات خط 

  جي بالتيک انچندین قرارداد در ارتباط با پروژه الامضای 

  از روسيهين چواردات گاز 

 کاهش قيمت فروش گاز روسيه به گرجستان  عدم 

 جي آمریکا در ماه اوتانهای الادامه لغو برداشت محموله 

 تکميل پروژه  بر آمریکا عدم تاثيرNord Stream-2   

   گاز پروم عليه اقامه دعوایEni  به بالروس اخطار و 

  گازپرومتوسط گاز پروم اجرای حکم قيمت گاز یک ميليارد دالری 

 گيری آلمان درخصوص تهدید  امریکا برای توقف تصميم Nord Stream-2 

 بررسي اجمالي مصونيت دولت در قراردادهای حوزه نفت و گاز :گزارش ویژه حقوقي  

 51 -مدت گاز پس از کوویدتغييرات دورنمای کوتاه :بازار گزارش ویژه  

 خام نفتهای جهاني  قيمت 
 

 

  .باشند یو می تی ارقام بر حسب دالر در هر میلیون بی                   

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

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

 

 برنتنفت  (JKM)* شرق آسیاشمال  *اف هلندتیتی نایمكس - هابهنری 

 2/3 7/1 78/1 59/1 آوریل

 9 2/2 7/1 89/1 می

 



 

 آسيا جي ان المحموله  های تک قيمت

 

غییرات خیلی کمی داشته زیرا حتی افزایش تقاضا از سوی برخی از جی آسیا باز هم تانمحموله ال های تکقیمت

متوسط قیمت . کافی نبوده که بتواند عرضه بیش از حد در جهان را خنثی نماید قدر بهخریداران در منطقه هم، 

د شده که یو برآورتیدالر بر هر میلیون بی 33/2تا  19/2شرقی آسیا بین  جی برای تحویل در ماه اوت به شمالان ال

 .یو بوده است تغییر اندکی داشته استتیدالر بر هر میلیون بی 13/2در مقایسه با تحویل ماه جوالی که 

علت هوای گرم در سه ماهه سوم سال جاری و کمتر شدن میزان قرنطینه، در برخی از  شود که بهبینی میپیش

محموله آسیا، کمتر از آن  ی کوچک برای تقاضای تکاما این امیدها. محموله باال رود بازارهای آسیا تقاضای تک

 . است که بتواند جای قراردادهای بلندمدت واردات و اثرات ناشی از ادامه افت تقاضا را بگیرد

جوالی  31تا  28جی برای تحویل در  ان ای برای خرید یک محموله الچین مناقصه Gas Guangzhouشرکت 

 Shenzhen Energyشرکت . یو را اعالم کرده استتیدالر در هر میلیون بی 23/2برگزار کرده و قیمتی کمتر از 

 بررسیبرخی منابع بازار اعالم کردند، خریداران در حال . باشددنبال یک محموله برای تحویل در ماه اوت می نیز به

یا نه و  آورد ترپایینمحموله را  خرید تک هایقیمتتواند هستند که آیا موج جدید شیوع ویروس کرونا در پکن می

 .اضافه کردند که هنوز این موج تاثیری روی قیمت نگذاشته است

مشخصی نسبت به شاخص  "اضافه ارزش"پا هر دو با یک در ارو NBPو  TTFهای  درحال حاضر، شاخص

 در کهها حاکی از این است  بینی پیش .شود هر چند حجم صادرات امریکا بسیار محدود است هاب معامله می هنری

هاب  های گاز در اروپا نسبت به شاخص هنری تر شدن عدم تعادل عرضه، شاخص قیمت زمستان سال جاری با مالیم

 . باالتر خواهد رفت
 

 اروپا و امریکاگاز در های  شاخص قيمتدر مقابل  جي آسيا ان محموله ال روند شاخص قيمت تک
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 صادرات گاز از لهستان به اوکراین

حدود  2323سال  نخستماهه در سهاین کشور  ،PGNIGبنابر اعالم مدیر اجرایی شرکت دولتی نفت و گاز لهستان، 

سال  نخستماهه سته در سه، این شرکت توانیوبه گفته  .طبیعی به اوکراین صادر نموده استمیلیون مترمکعب گاز 833

از % 8بفروشد و میزان گاز فروخته شده به اوکراین، حدود  مشتریان خودبه گاز مکعب میلیارد متر 6/13 میزانبه جاری

 یطبیعی از طریق ترمینال وارداتتولید داخلی گاز، واردات گاز .رودشمار میطبیعی فروخته شده بهکل حجم گاز

Swinouyscieلوله از از طریق خط، ترانزیت گBaltic های شرکتعمده فعالیت ،ارج از مرزـمچنین فروش گاز در خـو ه 

 PGNIG باشدیم. 
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 جاریجی هند در ماه می سالانکاهش واردات ال

تن تنزل یافته اما با  یلیونم 9/1گذشته به رقم نسبت به مدت مشابه سال% 03می با کاهش  جی هند در ماهانواردات ال

بررسی اتفاقات مهم  .درصدی را تجربه نموده است 0جاری افزایش این وجود نسبت به سطح واردات در ماه آوریل سال

-Petroمتعلق به شرکت  Kochiو  Dahejداهج و کوچی های، ترمینالدهدماهه اخیر نشان میجی هند در سهانبازار ال

net LNG  بازار خود را به ترمینال بخشی از سهمHazira  شرکت شل و ترمینال تازه تاسیسMundra اندواگذار کرده .

گذاری مشترک بین دولت محلی گجرات و باشد که یک سرمایهمی GSPC LNGمتعلق به  Mundraترمینال 

 .استتن  نمیلیو 01جی هند ساالنه انهای واردات الظرفیت کل عملیاتی ترمینال. باشدمی  Adaniشرکت

باشد که در ماه تن در سال می میلیون 3/16با ظرفیت ساالنه  Dahejجی هند، ترمینال انبزرگترین ترمینال واردات ال

طور  هتن که ب میلیون 9با ظرفیت ساالنه  Dabholترمینال . کار بوده استظرفیت خود مشغول به% 63الی %99می با 

دلیل فرا رسیدن فصل موسمی بسته شده است نکته  ماه می به 26از تاریخ باشد می NTPCو  GAILمشترک متعلق به 

علت وجود مشکل در تاسیسات  تن در سال به میلیون 9که با وجود ظرفیت ، آنDabholدیگر درخصوص ترمینال 

 . باشدجی را دارا میانتن ال میلیون 8/1  تنها شکن درحال حاضر ظرفیت دریافت موج

های گذاری مشترک بین شرکتجی هند یک سرمایهانعنوان یک بازیگر عمده در بازار البه Petronet LNGشرکت 
Bharat Petroleum Corporation Ltd ،GAIL ،Indian Oil Corporation Ltd  وOil and Natural Gas 

Corporation باشدمی. 

که در  بوده درحالیمصرف گاز میزان % 93 طبیعیازگواردات به  هند وابستگی میزان 2323فوریه در  ،براساس آمار منتشره

 2316جی از فوریه انواردات النرخ رشد مرکب ساالنه همچنین میزان  .بوده است% 08مدت مشابه سال گذشته این رقم 

علت این امر آن است که دولت هند قصد دارد اقتصاد خود را تا  .درصدی روبرو بوده است12با افزایش  2323تا فوریه 

 .به اقتصادی مبتنی بر گاز تبدیل نماید 2333سال 

که درصدی داشته است ضمن این 18رشد  گازسوزهای جی جهت مصرف در نیروگاهانواردات المیزان  2323در فوریه 

 ارزش واردات در فوریه .برندجی بهره میانمحموله الهای بازاریابی گاز از مزیت قیمت پایین تکگران و شرکت پاالیش

و  قطر، امارات، نیجر، آنگوال: جی هند عبارتند ازانعمده منابع واردات ال. میلیارد دالر رسید 9/5به % 7/8با کاهش  2323

 .ایاالت متحده
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 اولین کار شرکت آلسیز در چین

 دریای عمیق هایآب در را 18-2ینگشوی ل گازی میدان گذاری درلوله عملیات آلسیز دریایی اندازیراه و نصب شرکت

 که حالی در .است کرده آغاز Calamity Jane و Audacia هایخود به نام کشتی فروند دو از استفاده با جنوبی چین

 پروژه، کشتی این طی در .است چین در آلسیز کار اولین این است، داشتهجهان  سراسر در فعالیت هاسال شرکت این

Audacia کشتی. کرد واهدـخ تری نصبـم 1933ق تا ـرا در عم یـیدریا سازه دینـچن و لولهخط لومترـکی 163 حدود 

Calamity را دارد انیـشتیبـش پـنیز نق. 

 (COOEC)  به نمایندگی از شرکت مهندسی نفت فالت قاره چین 18-2آلسیز در حال انجام کار در میدان لینگشوی 

 17 و قطر کیلومتر 53 طول به صادراتی لولهخط نصب شامل آلسیز کار شرح .باشد یماست که پیمانکار اصلی این پروژه 

به  کیلومتر 93 طول به اینچی 13 لولهخط چهار بخش عمیق، نصب انتهای در”J“مانیفولد انتهایی خط از نوع  و اینچ

مانیفولد  6و  کیلومتر 15 ه طولمجموع ب در اینچی مونو اتیلن گالیکول 0.9خط  سه نصب مانیفولد انتهایی خط، 6 همراه

 .است ”S“انتهایی خط از نوع 

 193 فاصله حدود و در آب متر عمق 1933 حدود چیونگ دونگنان، حوضه لینگشوی از منطقه در 18-2میدان لینگشوی 

 زا پس. شد اعالم 2310 این میدان در سال کشف. است شده واقع چین جنوبی دریای در هینان استان جنوب کیلومتری

-2لینگشوی  بردارسینوک بهره .خواهد کرد تولید سال در گاز مترمکعب میلیارد 9/3 تا 3 حدود میدان این اتمام پروژه،

 .شناور انجام شود تولیدی واحد یک طریق از 2321 سال در گاز تولید اولین شودمی بینیپیش. است 18

 تجهیز زیرسطحی خواهد 11 لینگشوی، شامل رسطحیزی تولید سیستم اولیه فاز ،WorldEnergyReports گزارش طبق

 زیرسطحی سیستم توسعه دوم، در فاز .متصل خواهند شد گاز فازهای جدید تولید به مانیفولد طریق چهار از که بود

میدان  از که موجود لولهخط طریق از توسعه، از حاصل گاز. شده است بینیپیش 29-2لینگشوی  و 17-1لینگشوی 

چین  قاره فالت نفت مهندسی شرکت .یابدمی انتقال کنگ و به منظور تولید برق هنگ به گیردمی نشأم 13-1 یاچنگ

ظرفیت . شوندمی ساخته چینگدائو تأسیسات در تجهیزات شناور. کندمی مدیریت را تجهیزات شناور نصب و ساخت

 .است میعانات نبه میزا تجهیزات شناور
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 های نفتکنندگان نفت شیل با وجود افزایش قیمتمشكالت تولید 
با  متحدهایاالتنفت شیل  کنندگانتولیدتقریباً یک سوم از با توجه به شرایط فعلی جهانی، ،  Deloitte LLPطبق گفته

با  در روزهای اخیر. شدبادالر می 39استخراج هر بشکه نفت شیل در حدود  هزینه. اندشدهفشار اقتصادی حاد مواجه 

مراتب باالتر از قیمت نفت در  که به ،دالر در هر بشکه36/03تا  West Texas Intermediate وجود باالرفتن قیمت نفت 

امکان بازگشت سرمایه  هاقیمتاین : یک مطالعه اظهار داشت براساس  Deloitte، گذشته به ویژه ماه آوریل بود هایماه

وجود  های آنها را بهبدهیو امکان ورشکستگی و ایجاد مشکالتی برای بازپرداخت مشکل مواجه کرده  باا ر کنندگانتولید

اگرچه قیمت زیر صفر یک جابجایی  ": واین دیکسون، کیت هاردین و آنشومیتال در این گزارش گفتندد. آوردخواهد 

 ".دکنمیموقتی بود، اما این نوسانات شدید وضعیت شکننده صنعت را برجسته 

خود را  هایداراییاموال و  میزاننفت شیل مجبور شوند   کنندگانتولیدممکن است ، 15-کووید گیریهمهبا وجود 

جدید است که با وام و تأمین مالی  هایفناوریشیل ناشی از هزینه استفاده از  کنندگانتولیدمشکالت مالی  .کاهش دهند

متحده را  میلیارد دالر بود، ایاالت 302که درحدود  2313ه هنگفت از سال نیاین هز .گسترده از وال استریت تأمین گردید
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اندن هزینه دازگرـرای بـمی را بـرصت کـر فـاما شرایط حاض. نفت و گاز جهان تبدیل کرد کنندهتولید ترینبزرگبه 

 .ایجاد کرده است گذارانسرمایه

ه ـگی بـکستـلوگیری از ورشـبرای ج Chisholm Oil & Gas and Extraction Oil & Gas ازـفت و گـن هایرکتـش

 و Chesapeake Energy Corp شرکت ه است وپیوست Ultra Petroleum Corp رولیوم وـگ پتـتینـوای هـایشرکـت

California Resources Corp   انددادهبرای انجام تعهدات بدهی هشدار  گذارانسرمایهبه. 
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 جی آمریكا، جایگزین گاز ایران و روسیه در ترکیهانلا

اصلی بازار گاز آن یعنی ایران و  کنندهمینأتدو  از این کشور طبیعیگازواردات  ، میزانهیترک ی دولترسم یهاطبق آمار

دو تنها   2323 سال نخستدر سه ماهه  میزان واردات گاز ترکیه از ایران. کاهش یافته است طور چشمگیری هروسیه ب

این میزان با انفجار . کمتر شده استدرصد  19به  کیمدت مشابه سال گذشته نزددر مقایسه با  که بوده مکعبمتر اردیلیم

 عنوان واردات گاز از روسیه نیز به. طور کامل قطع گردید هب، سالسه ماهه دوم  یابتدا واردات گاز از ایران در لولهخط

که نسبت به ماه مارس سال  بوده گاز مکعبمتر ونیلیم 353ماه مارس تنها  در آنکارا عیطبیگاز کنندهمینأت نیبزرگتر

 . یافته استدرصد کاهش  82گذشته 

، جهینت در .است یجهان یدر بازارها جیانال متیافت قابل توجه ق ،هیو روس رانیاز ا ترکیهگاز  دیکاهش خر اصلی لیدل

 جیانالواردات  بار نیاول یو برا سال قبل افزایش یافتهبا  سهیر در ماه مارس در مقااز دو براب شیب هیترک جیانالواردات 

ترکیه  جیانال کنندگانمینأتکی از بزرگترین ـریکا یـآم .گرفته است یشیپ لولهخط قیاز طر طبیعیگاز وارداتاز  آن

 .سه برابر گاز به ترکیه صادر کرده است بیش از  ،نسبت به مدت مشابه سال قبل سال جاری ماه مارسباشد که در می
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 لوله تاپی در ترکمنستان تا مرز افغانستاناتمام عملیات خط

به . دهدصادرات گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند موسوم به تاپی را ادامه می لولهخطترکمنستان ساخت 

تاپی در کشور ترکمنستان تا مرز افعانستان به  لولهخطخت و انرژی ترکمنستان، عملیات اتصال وزیر سا گفته معاون نخست

ساخت  رـکنترل بو  تیریمد ینیـشرکت چ کی .پایان رسیده و شیرهای گاز مربوطه در این منطقه نصب شده است

 جمهور ترکمنستان سیرئ .کرد گاز نظارت خواهد هایساخت کمپرسور و بر داشتهرا بر عهده در ترکمنستان  لوله خط

پروژه به معاون  نینفت و گاز در ا هایشرکتو  یمؤسسات مال ،المللیبین هایسازمانلزوم گسترش مشارکت  ضمن

 . را ادامه دهد لولهخطتا نظارت بر روند ساخت  هکشور دستور داد نیا رینخست وز

 نهیهز شود بامی بینیپیشکه  است گاز در سال مکعبمتر اردیلیم 33 لولهخط نیادر نظر گرفته شده برای  تیظرف

آن در  لومتریک 239 کیلومتر طول دارد که 1703 لولهخطاین . انجام پذیرد دالر اردیلیم 7حدود  گذاریسرمایه

 ازبا عبور )کیلومتر در پاکستان  715و ( هرات و قندهار یشهرها با عبور از) کیلومتر در افغانستان 716ترکمنستان، 

 .  آغاز گردید 2319از سال  لولهخطعملیات ساخت بخش ترکمنستان . قرار دارد (و مولتان تهیکو یشهرها
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 بالتیک  جیانال چندین قرارداد در ارتباط با پروژهامضای 

بوط به پروژه ایجاد مجتمع فرآوری تعدادی از قراردادهای اصلی مر 2323 ژوئن 5مطابق اعالم شرکت گازپروم، در تاریخ 

طبیعی و همچنین یک مجتمع شیمیایی سازی گازمشتمل بر یک مجتمع یکپارچه برای فرآوری و مایع)گاز حاوی اتان 

 . واقع در منطقه لنینگراد به امضا رسید( گاز

که با ایجاد شرکت سازی گاز بوده متولیان اصلی اجرای بخش فرآوری و مایع RusGazDobycha شرکت گازپروم و

در این راستا گازپروم  .نمایندجی بالتیک را راهبری میان، پروژه ال( RusKhimAlyans) عنوان مجری به SPV/ مشترک

 تولیدی را امضا کردند که به موجب آن، خوراک و گازساله تجاری برای تأمین گاز 23قراردادهای   RusKhimAlyansو

پس از فرآوری گاز و استخراج اتان و  .شودسال از میادین گازپروم تأمین میدر  مکعبمتررد میلیا 09طبیعی به میزان گاز

مکعب در سال وارد سیستم میلیارد متر 17جی، گاز تولیدی مازاد به میزان تقریبی انارزش و تولید ال سایر محصوالت با

و مجتمع شیمیایی بالتیک که   RusKhimAlyansنساله بی 23عالوه بر این، قراردادی  .شودانتقال گاز شرکت می

سیسات شیمیایی أنیاز جهت فرآورش بیشتر در ت باشد به منظور تأمین اتان موردمی RusGazDobychaشرکت فرعی 

 .باشد، منعقد شدجی یکپارچه میانگازی که از لحاظ فنی با مجتمع ال

بخشی از ) NIPIGAZبا  EPCرآوری گاز، قرارداد برای ایجاد تأسیسات مربوط به ف  RusKhimAlyansهمچنین

برداری و خدمات اندازی و شروع بهرهپیمانکار کلیه اقدامات اجرایی الزم تا مرحله راه .منعقد نمود(  SIBURگروه

طبیعی، تأسیسات سازی گازبرای ساخت تأسیسات مایع ЕРС انتخاب پیمانکاران .دهدسازی را ارائه مییکپارچه

برای . مورد نیاز در مراحل بعدی صورت خواهد پذیرفت هایبخشی مواد اولیه و محصوالت، اسکله و سایر ساز ذخیره

این مجتمع از نظر فرآوری گاز بیشترین ظرفیت را در  .شدانتخاب خواهد   ЕРСМ مدیریت یکپارچه پروژه، یک پیمانکار

غربی اروپا بزرگترین خواهد  تن در سال در منطقه شمال ونمیلی 13جی با ظرفیت انروسیه خواهد داشت و از نظر تولید ال

  .بود
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 از روسیه چین واردات گاز

ماهه گذشته حجمی  6که در شمال چین واقع شده، این کشور در  Heilongjiangاستان  Heiheطبق اعالم گمرک 

 شرقی روسیه لولهخطاز مسیر  طبیعیگاز مکعبمترمیلیارد  97/1حدود 
_

شرقی در مرز  لولهخط. چین وارد نموده است 

بخش شمالی . کیلومتر آن در خاک چین قرار دارد 9111کیلومتر آن در خاک روسیه و  3333و دو کشور احداث گردیده 

 هایهمکاریی از در راستای شروع دور جدید 2315 باشد در دسامبر سال کیلومتر می 1368لوله که طولش این خط

 . دوجانبه این دو کشور در بخش انرژی عملیاتی شد

 شودمیچین متصل  طبیعیگازاستان به شبکه داخلی  5وارد خاک چین شده و با گذشتن از  Heiheاز شهر  لولهخطاین 

 مکعبمترمیلیارد  9این خط برای واردات . نمایدتوزیع می Yangtze Riverوارداتی از روسیه را تا منطقه  طبیعیگازو 

در سال  مکعبمترمیلیارد  37این حجم به  2320از سال  رودمیریزی شده و انتظار برنامه 2323گاز در سال برای سال 

گازپروم  توسط 2310می ماه در است که میلیارد دالر  033 ،سال 33ارزش کل این قرارداد برای مدت . افزایش یابد

 .ه استامضاء رسیدروسیه و شرکت ملی نفت چین به 
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 کاهش قیمت فروش گاز روسیه  به گرجستان  عدم

و اعالم  را ندارد گرجستان به روسیه گاز فروش  قیمتقصد کاهش   گازپروم، TASSانس خبری روسیه ژبه گزارش آ

که جهت  اظهار نمود، NatiaTurnava ،وزیر اقتصاد گرجستان. مانند دوره قبل خواهد بودهکه قیمت فروش است کرده 

مکعب مترمیلیون  233دنبال خرید  همود و بـواهد نـه تالش خـقیمت قراردادی واردات گاز از روسی کاهشو  بازنگری

گرجستان  ،TASSخبری انسژآطبق گزارش . باشد میدرصد مصرف ساالنه گرجستان  7اضافه است که معادل  گازطبیعی

تا سال گذشته  2336اما از سال  است، از روسیه وارد نموده طبیعیمکعب گازمترلیون می 163حدود  2315در سال 

طبق گزارش این آژانس خبری گرجستان بابت ترانزیت گاز روسیه به . به حالت تعلیق درآوردواردات خود از روسیه را 

 .نمایدیماز روسیه دریافت را الوه مبلغ ساالنه ترانزیت ع هگاز بحجم درصد  13ارمنستان 
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 آمریكا در ماه اوت جیانهای المحمولهلغو برداشت  یادامه

در آسیا و اروپا که مقاصد اصلی محموالت  جیانالی آن بر تقاضا برای با گسترش ویروس کرونا و تاثیرات گسترده

صادراتی این  هایترمینالاز  ها محمولهر، لغو برداشت کاهش قیمت شدید آن در این دو بازانیز صادراتی آمریکا هستند و 

جوالی  ماهمحموله در  09برداشت  یبرنامهژوئن  23 تاریختا . ادامه خواهد داشت جوالیکشور در ماه اوت هم همانند ماه 

 . لغو شده است

دالر در  729/1 ق آسیا بهشر تحویلی ماه ژوئن برای بازار شمال های لهمحمو تکبرای  JKMقیمت شاخص  ،در ماه آوریل

 های لهمحمو تکغرب اروپا و مدیترانه برای  برای شمالقیمت شاخص  نیز یدر اواخر ماه م. رسید یو تی هر میلیون بی

تاکنون بوده  جیانالقیمت  ترین پایینهر دو عدد . رسید یو تی دالر در هر میلیون بی 338/1 به جوالیتحویلی در ماه 

 .است

                ماه اوت پس از آن صورت گرفت که تا مهلت مقرر، در کنار سایر  های همحمول تکبرداشت  کاهش بینیپیش

این شرکت . هم کنسل گردید Cheniere Energyتولیدی شرکت  های همحمول تکتولیدکنندگان، تعداد زیادی از 

 .صادراتی آمریکا را در اختیار دارد های همحمول تکبیشترین حجم 

را لغو کرد، لغو برداشت  Cheniereآوریل و پس از آنکه اسپانیا برداشت دو محموله از دو تاسیسات تولیدی شرکت  از ماه

این بود که در ماه  محموله برداشت نشد و انتظار بر 12که در ماه اوت  طوری هماه به ماه افزایش یافت ب های همحمول تک

و اوت هم این  جوالیر ماه د شودمیبینی  پیش. هم عبور کرد 03 از تعداداین  .محموله کنسل شود 39تا  33ژوئن 

    . محموله برسد 09وضعیت ادامه داشته باشد و لغو برداشت به 

تولید  یهزینهافزایش منجر به خوراک در داخل آمریکا هم بازارهای مقصد، افزایش قیمت گاز عالوه بر کاهش تقاضا در

خام، تولید  در آمریکا با کاهش تولید نفت .ه استقتصادی آن برای صادرات شدکاهش جذابیت اسبب و شده  جیانال

در  یو تی دالر در هر میلیون بی 6/1 از NYMEXو موجب شد قیمت قراردادهای ماه اول  هگازهای همراه هم کاهش یافت

 . افزایش یابد یدر اول ماه م یو تی دالر در هر میلیون بی 2 اول آوریل به
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  Nord Stream-2تكمیل پروژه برآمریكا عدم تاثیر

کان ـروسیه تقـریبا تـکمیل شـده و آمـریکا ام  Nord Stream-2لوله گاز، خطDie Welt روزنامه آلمانی به نوشته

سیه با بکارگیری لوله شود اما فدراسیون رومانع ساخت این خط هآمریکا فعاالنه سعی کرد. تاثیرگذاری روی آن را ندارد

متعلق به   Akademic Cherskyاین مقاله در ادامه اضافه کرده که کشتی . اقداماتی همچنان به ساخت آن ادامه داد

ها نیز در های ناشی از تحریمدهد و محدودیتگذاری و تکمیل پروژه را انجام میعملیات اصلی لوله Gazpromشرکت 

به تصویب رسانده که در آن بر  Nord Stream-2لوله ای را بر ضد خطآمریکا الیحه اخیرا سنای. عملکرد آن تاثیر ندارد

هچنین ذکر شده که از این پس،  .لوله نیز تاکید شده استهای قبلی درخصوص ساخت این خطاجرای تمامی تحریم

دهند نیز مورد تحریم مـیگذاری پروژه مـذکور را پـوشش های مورد استفاده بـرای لـولهای که کشتیهای بیمهشرکت

 .قرار گرفته و عملیاتشان محدود خواهد شد

که باشد مکعب گاز در سال میارد مترمیلی 99لوله گاز با مجموع ظرفیت شامل دو خط  Nord Stream-2لولهپروژه خط

طبیعی مایع خود در زدنبال توسعه فروش گا آمریکا که به. رسداز سواحل روسیه و با عبور از دریای سیاه به آلمان می

هایی را بر این آمریکا تحریم 2315در اواخر سال . استباشد، به شدت مخالف این پروژه کشورهای اروپایی و اکراین می

تقریبا  Swiss All seasطوری که شرکت  پروژه تحمیل کرد تا بتواند سریعا از ساخت این پروژه جلوگیری کند به

تواند پروژه در همان زمان، روسیه اعالم کرد که این کشـور بـه تـنهایی مـی. ا اعالم کردبالفاصله تعلیق عملیات ساخت ر

 .است، انجام دهدکه در حال حاضر در آلمان  الذکرفوقکشتی  بارا 
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  Nord Stream-2گیری آلمان درخصوص تهدید  امریكا برای توقف  تصمیم

               ی روند تهدیدآمیز دونالد ترامپ برای متوقف کردن پروژه قدام متقابل با امریکا درصورت ادامهآلمان برای ا

Nord Stream-2 گفته دو مقام مطلع، دولت آنگال مرکل در حال  به. شود های جدیدتر، آماده می از طریق وضع تحریم

ارشی که از وزارت اقتصاد آلمان منتشر شده است، چنین طبق گز. بررسی اقدامی هماهنگ از سوی اتحادیه اروپا است

های آلمانی و اروپایی و  توجهی به شرکت تواند آسیب قابل امریکا کامال جدید بوده و می متحده اقداماتی از سوی ایاالت

 .های دولتی بزند آژانس

 این. کند یرا فراهم م النتیک و امریکاای ترنس آت متحدان فرامنطقه نیب شتریب بحران دیآلمان امکان تشد دیجد یاستراتژ

از  یدالر اردیلیم 1/3 بر روی وارداترا  یاحتمال یها تعرفهوضع  ،هفته نیا کایآمر متحده االتیکه ا است یحال در

کاهش تعداد  یمجدداً قصد خود را برا نیترامپ همچن .ه استداعالم کر را ییاروپا یکشورها گریمحصوالت آلمان و د

از طریق عوارض باالتر را بیان نموده آلمان  یضربه زدن به صنعت خودرو یبرا دیتهد دیدر آلمان و تجد ییکایسربازان آمر

های او در اجالس گروه هفت کمپ دیوید در ماه ژوئن کمک کرد،  برهم زدن برنامه که مرکل به یترامپ از زمان. است

ما قرار است از آلمان در برابر "خطاب کرده و گفته است که ترامپ آلمان را مقصر . حمالت خود به آلمان را افزوده است

 ."خواهد میلیاردها دالر به روسیه ارسال کند لوله می لمان به خاطر یک خطآروسیه محافظت کنیم، اما 

را  دگاهید نیها ا دولت آلمان مدت": گفت نیژوئن به خبرنگاران در برل 12 خیدر تار ، وزیر اقتصاد و انرژی آلمانریآلتما

 یها یهمکار شبردیدر پ یسهم ها هیچ این تحریماست و  یالملل نیب نیبا قوان ریمغا مرزیها با اثرات فرا میکه تحر هداشت

 ."این دیدگاه اصال تغییر نکرده است .ندارند یالملل نیب
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 به بالروس اخطار و  Eniگازپروم علیه اقامه دعوای 

از ادعای  عالوه بر این، این شرکت .کندایتالیا اقامه دعوی می Eniم روسیه فاش کرده که این شرکت علیه ورگازپ

احتمالی درخصوص قرارداد  نظر نموده و نسبت به اختالفقیمت فروش گاز علیه یونیپر آلمان صرف تجدیدنظر در

 . ه استگذاری با بالروس اخطار داد سرمایه
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  توسط گازپرومحكم قیمت گاز یک میلیارد دالری اجرای 

میلیارد دالر به شرکت گاز دولتی  9/1گازپروم روسیه توافق کرده است براساس رای داوری تجدیدنظر در قیمت گاز، 

و سوئد به چالش بکشد  هایدادگاهتالش خواهد کرد این نتیجه را در این شرکت حال  در عین .لهستان پرداخت نماید

 .مذاکره نماید مجدداًقیمت گاز در مورد همچنین 
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 ولت در قراردادهای حوزه نفت و گازبررسی اجمالی مصونیت د: گزارش ویژه حقوقی

ها از رسیدگی ها در مقابل یکدیگر دارند به این مفهوم است که دولتها که ریشه در اصل برابری دولتمصونیت دولت

توان علیه یک کشور در دادگاه کشور دیگر اقامه دعوی نمود و یا قضایی در کشورهای دیگر مصون هستند و لذا نمی

ها با یکدیگر، امکان اعمال صالحیت سرزمینی قوانین یک کشور دلیل برابری دولتبه عبارت دیگر به. دمتوسل به داوری ش

 .ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی است، وجود ندارددر پرونده

های دولتطور مثال اغلب  به .نمایندگری خود مبادرت به عقد قراردادهای بازرگانی میها نیز با توجه به بعد تصدیدولت

نمایند، در قراردادهای فروش تولیدکننده عمده نفت و گاز که بخشی از بودجه کشور را از محل فروش این منابع تأمین می

گیرند و این نگرانی برای و صادرات منابع هیدروکربوری دخالت مستقیم داشته و طرف مستقیم اینگونه قراردادها قرار می

شود که چنانچه دولت صاحب نفت، مبادرت به نقض تعهدات خود هستند ایجاد می هایی که طرف قراردادسایر شرکت

 .نماید چگونه امکان احقاق حق وجود خواهد داشت

 ای با عنوانماده( الخصوص در بخش باالدستیعلی)لذا برای پوشش این نگرانی، عموماً در قراردادهای نفت و گاز 

(sovereign immunity )نظر کردن از  شود که به بیان توافق طرفین قرارداد مبنی بر صرفی میبیندر قرارداد پیش

 .پردازدهای طرف قرارداد در صورت بروز اختالف، میمصونیت دولت

الزم به ذکر است که شرط انصراف از مصونیت دولت ممکن است صراحتاً در قرارداد گنجانده نشود اما با توجه به قانون 

ها باشد و لذا بر قرارداد حاکم روط الزم تدوین شده برای قراردادهای بازرگانی و تجاری دولتحاکم بر قرارداد، ازجمله ش

بینی شود به منزله انصراف از اصل آمریکا، چنانچه شرط داوری در قرارداد پیش متحده تطور مثال در ایاال به. گردد

 .باشدصورت ضمنی می مصونیت دولت طرف قرارداد به
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 51-مدت گاز پس از کوویدتغييرات دورنمای کوتاه:  بازار گزارش ویژه

به واسطه  2329تا  2323 هایسالکه تقاضای جهانی گاز در  دهدمیگاز نشان  مدتکوتاهاز دورنمای  IEAگزارش 

کاهشی بوده و این در حالی است  2315تقاضای گاز در سال . توجهی را تجربه خواهد کرد کاهش قابل 15ید وویروس کو

این تحوالت با . نیز تشدید شده است 2323در نیمکره شمالی در اوایل سال  معمولغیرکه کاهش تقاضا با زمستان مالیم 

همراه شده که منجر به کاهش رشد  15 -یدوویروس کو گیریهمهبخشی یا کامل کشورها در پاسخ به  هایمحدودیت

کاهش تقاضا را در میان کشورها داشته  ترینبیشاروپا . کشورها در نقاط مختلف جهان شده است اقتصادی بسیاری از

. دهدمیدرصد کاهش را نشان  8نسبت به زمان مشابه در سال قبل  2323 ژوئنای که تقاضای گاز در ماه  گونه است به

که اقتصاد به همان  رودنمیاما انتظار  شدبامیوضع شده در بسیاری از کشورها در شرف برداشتن  هایمحدودیتاگرچه 

درصدی مواجه خواهد شد که یک رکورد  0با کاهش  2323بنابراین تقاضانی جهانی گاز در سال . سرعت بازیابی شود

 . شودمیمحسوب 

اهش درصد ک 89  اسیاراگرچه همه مناطق جهان از کاهش تقاضا متاثر خواهد شد اما اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و او

 احتماالًی برق است که ش تولید الکتریسیته یا نیروگاههابخ ،نگاه بخشی در. به خود تخصیص خواهند دادتقاضا را 

 هایبخش. افتدمـیفاق ـخش اتـن بـش در ایـدرصد کاه 93و تقریبا  داشتخواهند را کاهش تقاضا برای گاز  بیشترین

 .د شدنگاز کاهشی خواه تقاضایه هستند ک هاییبخشخانگی، تجاری و صنعتی از دیگر 

ماندگار خواهد  تریطوالنیبرای مدت  15 -یدوبهبود خواهد یافت اما اثر کو 2321در سال  جهانی اقتصاداینکه  رغمعلی

پایین گاز  هایو قیمتو اقتصادهای نوظهور از بازیابی نرخ رشد  شودمیبا بهبود مواجه  2321تقاضای گاز در سال . بود

میلیارد مترمکعب در تقاضای گاز تا  89منجر به کاهش  15 -یدوبا این وجود پیامدهای ناشی از کو. خواهند شد مندبهره

درصدی در مقایسه با نرخ رشد اولیه که 9/1به عبارت دیگر تقاضای گاز در این مدت با نرخ رشد . خواهد شد 2329سال 

  .افزایش خواهد یافت درصد برآورد شده بود 7/1
 

 91 -یدوبرآوردهای  افزایش تقاضای و نرخ رشد تقاضای گاز قبل و بعد از کو مقایسه

 
ن ایجاد ـطور عمده توسط کشورهای آسیای پاسفیک یعنی هند و چی به 2322-2329افزایش تقاضا برای گاز در دوره 

وسط کشورهای خاورمیانه یک چهارم افزایش تقاضای گاز ت اًتقریب. شوندمیدرصد افزایش تقاضا را شامل  93که  شودمی

بخش عمده باقیمانده تقاضای گاز نیز توسط آفریقا و آمریکای شمالی برای رفع . شودمیمانند عربستان و ایران ایجاد 

 .  صادراتی صورت خواهد گرفت هایبخشنیازهای داخلی یا تقاضای 
 



 

 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 

 91 -یدوقبل و بعد از کو -پیش بینی تقاضای گاز 

 
 MENAمنطقه . تقاضا توسط کشورهای تولیدکننده خاورمیانه و شمال آفریقا تامین خواهد شد بخش عمده این افزایش

از این افزایش  توجهی قابلبخش . به ظرفیت تولید گاز اضافه خواهد کرد مکعبمترمیلیارد  123، 2315 -2329در دوره 

    در مجموع اق، اسرائیل، قطر و ایرانکشورهای عربستان سعودی، عر. تولید برای رفع نیازهای داخلی صرف خواهد شد

 ایتوسعههای  افزایش تولید از تعداد معدودی پروژه .ظرفیت تولید را برعهده خواهند داشتدر درصد این افزایش  89

  Leviathanدر عراق،  Ar-Ratawi و  Halfayahدر عربستان سعودی،  Marjanو  Hasbah ، Hawiyaامل ـبزرگ ش

 .جنوبی در ایران صورت خواهد گرفت ل، برزان در قطر و پارسدر اسرائی Karish و
 

 0205-0291افزایش تولید گاز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
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 برکه-تمیزی -مظفری -هرویان -پهلوانی: هاخانم: این شماره  همكاران       

 شهبازی -راد -بهشتی -اکرمی -سیاهی -قنبری -اکبری -نژاداکبر -منصورکیایی:  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  


