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 معاونت بازاریابی و عملیات گاز

 ایران نفتشرکت ملی الملل  امور بین
 

 المللي گاز تحوالت بين خبرنامه

 1/50/1311 – 7شماره 

  :شماره ایندر       

   محمولهبازار تکتحوالت 

 اخبار 

  لوله خطتکميل ظرفيت تحویل گازTANAP   ترکيهبه 

 ختار نخجوانخيزش ترکيه برای تامين گاز جمهوری خودم 

 جي در حمل و نقلانکاهش کنترل مرکزی بر قيمت گاز و افزایش مصرف ال: هند 

  شرکت  ميانانعقاد قرارداد تامين گازBP  وENN 

  جي اننيجریه از روند کنوني صادرات العدم پيروی 

 طبيعي رو به رشد استمتحده در بخش گازتسلط ایاالت 

  طبيعيگازراهبری پروژه توليد هيدروژن از  H2H  Saltend   توسط شرکتEquinor 

 لوله آتالنتيکمنتفي شدن پروژه خط 

 لوله و مخازن ذخيره شرکت دومينيون انرژیفروش خطوط 

  آمادگي صاحبان کشتي برای پروژهMozambique   توتالشرکت 

 

 ا را به جي آمریکا  به اروپانصادرات ال 2استریملوله نوردآیا تکميل خط :بازار گزارش ویژه

 مخاطره خواهد انداخت؟

 (یو تي ميليون بي/دالر  :دواح) 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 های ماهانه که در نشریه پالتس منتشر می 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))
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 محموله  های تک قيمت

های  رغم لغو محموله علی. باشدمحموله گاز در اروپا و آسیا همچنان تحت فشار  تک های قیمتشود که میبینی  پیش

تواند ناشی از  دلیل حاشیه سود منفی، هر افزایش احتمالی قیمت در بازارهای اروپا و آسیا می جی امریکا به ان ال

سازی  شود در اوایل ماه اوت سال جاری مخازن ذخیره بینی می پیش. تابستان باشدشرایط نامطمئن تقاضا در فصل 

از سال  بیشترتوجهی  طور قابل به ظرفیت کامل برسند و میزان گاز ذخیره شده برای باقیمانده سال به گاز در اروپا

 22تا  52، 5151سالمحموله در اروپا و آسیا در نیمه دوم  های تک قیمت شده است کهبینی  پیش .باشد 5111

 .باشد 5111های نیمه دوم سال  تر از قیمت درصد پایین

تاثیر قرار داده و مخازن  لوله را تحت دهد که کاهش تقاضای گاز در اروپا ابتدا گاز خط تحوالت اخیر نشان می

وجود دلیل  به. پذیری برای جذب احجام اضافی عرضه بوده است جی نیز ابزار انعطاف ان ال سازی ذخیره

های منفی در اروپا برای  ، وجود قیمت”interconnected“هم متصل  های گسترده در یک بازار گاز به زیرساخت

 .رسد نظر می تابستان جاری بعید به

   

 (یو تي بي دالر در هر ميليون)محموله گاز  المللي تک های بين مدت در قيمت تحوالت کوتاه
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار های منتخب خاممت نفتيق

 ترکیهبه  TANAPلوله خطتكمیل ظرفیت تحویل گاز 

تا پایان  TANAPآناتولی یا همان طبیعی ترانسگاز لولهخطرود انتظار می Kallanish Energy براساس گزارش موسسه

 3حـجم یده و ـرکیه رسـو تAzeri Gas  تـرکـین شـرارداد بـده در قـگذاری شدفـطه هـقـه نـاه جاری بـم

           با عرضه اولیه 5118 میلیارد دالری در ژوئن 5لوله خط .را به ترکیه منتقل نمایدطبیعی گازکعب ـمترـمیاردـیلـم

 6211شود، یک شبکه این پروژه که اصطالحاً کریدور جنوبی گاز نیز نام برده می. اندازی شدمکعب گاز راهمترمیلیارد 5

جمهوری آذربایجان تا جنوب در  5قال گاز از مخزن گازی شاه دنیز ـانتلوله خطندین ـامل چـری است که شـکیلومت

 .باشداروپا می

 TAP لولهلوله از طریق اتصال به خطاین خطاست که گفته ، TANAPلوله یکی از مدیران خط، Saltuk Duzyoآقای 

 5/51ه اخیراً ـزوده کــین افـمچنـواهد بود و هـه اروپا خـبطبیعی ازـگمکعب مترمیلیارد 11ساالنه قادر به ارسال 

با استناد به  .لوله تزریق شده است، به این خطاندازی خطهای نهایی و آزمایش راهمکعب گاز جهت انجام تستمترمیلیون

هفته گذشته بخش دریایی خود را تکمیل  نموده و پروژه در حال  TAPلوله خط Kallanish Energy گزارش موسسه

ترین پروژه انتقال گاز در کیلومتر طوالنی1821به طول  TANAP لولهخط .باشدهای خود میایر بخشتکمیل نهایی س

ن خط ابتدا با ظرفیت ـای که تـاس ترکیه گفته دولتی همچنین به خبرگزاری وی .باشدخاورمیانه و اروپا می

این امر کمک شایانی به  .مکعب خواهد رسیدمتراردمیلی 61تا  55مکعب و در ادامه با توسعه خود به ظرفیت میلیاردمتر13

 . نمایدطبیعی از آذربایجان و روسیه میلوله و با دریافت گازترکیه در تبدیل به یک هاب عرضه گاز به اروپا از طریق خط
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 خیزش ترکیه برای تأمین گاز جمهوری خود مختار نخجوان 

در این راستا شرکت بوتاش . برای عرضه گاز به جمهوری نخجوان را در برنامه خود قرار داده است ولهلخطترکیه ساخت 

نخجوان  جمهوری تا مرز هیشرق ترک واقع در ایغدیرشهر  از لولهخط لومتریک 81حدود فراخوان مناقصه مربوط به طراحی 

تا اوایل سال  لولهخطشود کار طراحی این می بینیپیش. گاز را برگزار نموده است مکعبمترمیلیارد  5با ظرفیت تقریبی 

 لولهخطنامه اولیه احداث این موافقت. برداری برسدو به بهرهشده ساخته  5155تا اوایل سال  لولهخطانجام شود و  5151

در )آن ساخت  در عیسربرای ت جانیو آذربا هیترکدو کشور جمهور  یروسابه امضا رسیده بود که با تأکید  5111در سال 

 .  ، این پروژه وارد فاز جدیدی شده است(ماه فوریه سال جاری

بین تهران و  5115جمهوری نخجوان در حال حاضر گاز مورد نیاز خود را از طریق ایران و طی قرارداد سوآپی که در سال 

بی آستارا در مرز با کشور آذربایجان بر اساس این قرارداد، ایران گاز را در شمال غر. کندبه امضا رسیده تأمین می باکو

درصد باقیمانده را در مرز جمهوری نخجوان تحویل  82حق تعرفه عبور گاز،  عنوانبهدرصد آن  12دریافت و پس از کسر 

دیدی برای عرضه گاز ایران به همذکور با این حجم ظرفیت که بیشتر از نیاز نخجوان است ت لولهخطساخت . دهدمی

 . شودو تمدید قرارداد سوآپ گاز بین ایران و آذربایجان محسوب می جمهوری نخجوان
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  در حمل و نقلجی انال کاهش کنترل مرکزی بر قیمت گاز و افزایش مصرف: هند

 خواهد داد هند به تدریج و با هدف جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی، کنترل دولت مرکزی بر قیمت گاز را کاهش

درصد در سال  12د فعلی به ـدرص 3/5شور از ـرژی کـبد انـم گاز را در سـی وزیر نفت این کشور، سهبنا به گفتهتا 

دنبال آن است تا با ایجاد کند بهمی گذاریقیمتهم اکنون گاز را در نظامی چندگانه که این کشور  .برساند 5161



 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار های منتخب خاممت نفتيق

به . گذاران خارجی به این صنعت را فراهم نمایدی الزم برای ورود سرمایهد انگیزهگذاری بازار آزاقیمتچندگانه مکانیسم 

های مورد نیاز، از جـمله احـداث کارخـانجات ساخـتهمین دلیل و با هدف افزایش مصرف گاز، هند در حال گسترش زیر

 .های مسکونی استی گازرسانی به خانهجی و شبکهانجـدید واردات ال

جی برای وسایط نقلیه، نیازی به مجوز خاصی انهای توزیع المچین اخیراً اعالم کرد که برای احداث جایگاهاین کشور ه

جی، اعالم کرد که در نظر دارد با همکاری انی هندی الکنندهدر همین ارتباط شرکت پترونت، بزرگترین وارد. نیست

مدت های بین شهری عرضه نماید و در بلندها و کامیونا به اتوبوسجی رانها، الگیری در کنار بزرگراههای سوختجایگاه

 . برساند 1111ها را به تعداد این ایستگاه

فروشی خود را های خرده، هم اعالم کرد که از اول ماه جوالی، عرضه گاز در جایگاهIOCزمان شرکت دولتی نفت هند هم

تا  5151ی اکتبر درصدی در مصرف گاز کشور طی دوره 5تا  6 بینی افزایشبا پیش شرکت گیل هم. آغاز خواهد کرد

 31حدود  5111هند در سال مالی منتهی به مارس . جی استانی الهای عرضهدر حال ساخت ایستگاه  5151مارس 

ایـن . تجی از خـارج از کشـور وارد شده اسانمکعب گاز مصرف کرده است که بیش از نیمی از آن در قالب المیلیارد متر

 . ای در جهان پیشتاز استی کاهش تولید گازهای گلخانهکشور در زمـینه

 
 0202 ژوئن، Reuters :منبع

 ENNو  BPانعقاد قرارداد تامین گاز میان شرکت 

برای تامین مشترک نیازهای رو به رشد انرژی منطقه گواندونگ جنوبی چین، توافقنامه تامین گاز را با گروه  BPشرکت 

ENN (ترین شرکت خصوصی چینی در بخش توزیع انرژی پاکزرگب )بر اساس شرایط این توافقنامه، . امضا نموده است

به گاز تبدیل شده است را به مدت دو  جیاناللوله که مجدداً از هزار تن در سال از گاز خط 611در حدود   BPشرکت

های از طریق ترمینال جیانالشایان ذکر است . در منطقه گواندونگ تهیه خواهد نمود 5151سال از ابتدای سال 

شود و دوبـاره به گاز تبدیل دریافـت می Guangdong Dapeng LNG (GDLNG)شرکت  جیانالکننده دریافت

 .باشدتبدیل مجدد به گاز را دارا میدر آنجا ظرفیت   BPشود که شرکت می

ارزش انرژی  هایزنجیرهاستراتژی ما ادغام  "مینه اظهار نمود که در این ز BPمعاون اجرایی گاز و انرژی کم کربن شرکت 

با این اقدام ما یک مدل خالقانه ایجاد نمودیم که منابع گاز باالدست، حمل و نقل و تجارت را در بازارهای پایین است و 

ریق ترمینال چینی مجدداً به را از ط جیانال این اولین بار است که یک شرکت انرژی بین المللی، .دست چین ادغام نماید

 ENNما منتظر همکاری بیشتر با شرکت . کندنماید و همچنین مستقیماً گاز را به مشتریان عرضه میگاز تبدیل می

همکاری اخیر، شرکت ":نموداظهار  ENN رییس گروه" .هستیم و به تقاضای روز افزون انرژی چین کمک خواهیم کرد

ENN  شود اصالحات و این امر همچنین باعث می. تری را به مشتریان خود ارایه دهدو خدمات به تا منابع سازدمیرا قادر

 ".توسعه صنعتی انرژی در چین تقویت شود

رشد  درصد دو، 5111در سال طبیعیگاز، مصرف جهانی 5151از انرژی جهانی در سال  BPق بررسی آماری شرکت بمطا

که این رشد قوی توسط چین تقویت شده تا جایی. افزایش یافته استمکعب مترمیلیارد  25 جیانالصادرات  داشته و

یک کشور  جیانالافزایش در واردات  بیشترین میزان ،مکعب افزایشیلیارد مترـم 6/11ور با ـاین کش جیانالواردات 

 .بوده است

در چین  جیانعملیاتی ال ک ترمینالـه در یـرژی است کـالمللی اننـت بیـاولین شرک BPشرکت  در حال حاضر

ی ـرمینال وارداتـبر تـدرصد از سهام آن را داراست، اولین راه BP 61که  GDLNGرکت ـش. نمایدیـگذاری مسرمایه

است که بیش  GDLNGترین مشتریان شرکت یکی از مهم  ENNشرکت. و تبدیل مجدد به گاز در چین است جیانال



 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار های منتخب خاممت نفتيق

درصد از مصرف تجمعی گاز را در  21تقریباً  GDLNGی یک دهه گذشته، شرکت ط. کندسال با آن همکاری می 11از 

 .ها در چین تبدیل نموده استترین پایانهمنطقه گواندوگ به مشتریان خود تحویل داده و آن را به یکی از کاربردی
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 جی انروی نیجریه از روند کنونی صادرات العدم پی

طبیعی مایع خود را در سطوح فعلی نگه دارد، برخالف کاری های بسیار پایین قصد دارد عرضه گازرغم قیمتنیجریه علی

 جی نیجریه قصد دارد به تولید خود درسطوحانشرکت دولتی ال. دهندکه صادرکنندگان از آمریکا به استرالیا انجام می

میلیون تن  8/1در ماه قبل، این کشور بیش از . های اوت و سپتامبر را افزایش دهدفعلی ادامه دهد وحتی صادرات در ماه

 .باشدمیلیون تن می 5/1جی صادر کرده که بیش از متوسط ماهانه سال گذشته با  انال

های خود در ماه ژوئن را ا شده بود، تحویلکه انتشار ویروس کرونا سبب افت تولید گاز آنهکنندگان جهانبیشتر عرضه

کننده تنها تعداد کمی از کشورهای صادر. کاهش پیدا کرد% 6/3محدود کردند و میزان صادرات جهان نسبت به سال قبل  

 .مانند قطر و الجزایر توانستند تولید خود را افزایش دهند

دهد میزان اند که به آنها اجازه میمدت خود گنجاندهندبرخی از خریداران گاز نیجریه، شرایطی را در قراردادهای بل

تاسیسات نیز این امکان را داشته است که احجام اضافی را . کمتری نسبت به آن چیزی که در اصل توافق شده را بردارند

ه آسیا ختم شده و بیشتر از نیمی از صادرات نیجریه در ماه می ب .محموله و معموالً با تخفیف به فروش برسانددر بازار تک

های یکی از مقامات تاسیسات نیجریه اعالم کرد، هزینه. در مقایسه با سال گذشته این میزان، کمتر از یک سوم بوده است

بدیهی . تواند سود کندهای ضعیف هم مینیجریه به قدری پایین است که با قیمت Bony Islandتولید در تاسیسات 

 .ای حمل برای تمامی بازیگران اصلی، بازار اهمیت اساسی داردهاست دسترسی به بازار و هزینه
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 است رشد به رو طبیعیگاز بخش در متحدهایاالت تسلط

 عرضه از جامع تصویری بررسی این. است 5151 جهانی انرژی از BP آماری هایبررسی مجموعه از دوره سومین مقاله این

 را نفت تقاضای و عرضه و انرژی کلی مصرف قبلی مقاالت. دهدمی ارائه کشور برای هر را انرژی اصلی نابعم برای تقاضا و

به لحاظ  فسیلی سوخت ترینسریع همچنین سوخت این. است فسیلی هایسوخت تریناز پاک طبیعیگاز .دادمی پوشش

 دهه یک طی نفت مـصرف مقایسه، در .ارددرا  گذشته دهه طول در 3/5 ساالنه رشد میانگین که است رشد مصرف

 که باشد فسیلی سوخت تنها طبیعیگاز ،شودمی بینیپیش. ه استکرد رشد درصد 8/1 سنگ زغال و درصد 6/1 گذشته

 .باشدهمراه  تقاضا توجهقابل رشد شاهد آینده دهه دو طی

ه داد سوق طبیعی کنندگانتولید بین در جهانی صدر به رااین کشور  متحدهایاالت شیل گاز رونق گذشته، دهه یک طی

 جلوتر بسیارکه  داشت اختیار در را طبیعیگاز جهانی تولید از ٪1/56 توجهقابل سهم متحدهایاالت ،5111 سال در. است

در مجموع معادل  5111 سال در طبیعیگاز برتر کنندهتولید ده .باشدمی( ٪5/15) خاورمیانه کل حتی و( ٪15) روسیه از

 رشد درصد 5/11 گذشته سال در متحدهایاالت تولید. اند داده اختصاص خود به را جهان طبیعیتولید گاز از درصد 51

 . است یافته افزایش درصد 88حدود  5112 سال به نسبت میزان این که رسید روز در مکعبفوتمیلیارد 1/81 به و یافت
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 ROBERT RAPIER - 0291طبیعی در سال کننده اول گازده تولید

 زمانی دوره این در که است داشتهرا  درصد 5/5 ساالنه رشد میانگین متحدهایاالت طبیعیگاز تولید گذشته، دهه یک طی

کننده عمده  شش مصرف .است مانده عقب( ٪5/5) چین و( ٪6/8) قطر ،( ٪1/15) استرالیا در ساالنه رشد نرخ متوسط از

 .اند ولیدکننده اول قرار گرفتهت 11گازطبیعی نیز در میان 

 
 ROBERT RAPIER - 0291طبیعی در سال ده مصرف کننده برتر گاز

 

 مایعات گازی تولید در جهان سطح در اول مقام به را این کشور نیز آمریکا متحدهایاالت در طبیعیگاز تولید افزایش

(NGL )تولید در جهانی ٪51 سهم دارای متحدهایاالت. است رسانده NGL اکثر که است NGL یا هاپاالیشگاه برای ها 

 .اندشده گرفته نظر در هاپتروشیمی تولید

از  مایع طبیعیگاز ادراتـص در کند،یـممصرف  را خودتولیدی  طبیعیگاز بیشتر متحدهایاالت اینکه دلیلبه حال، این با

 ،(٪3/51) استرالیا آن از پس ،جیانال صادرات از ٪1/55 سهم با جهان اول رتبه در قطر. تر استعقب دیگر کشور دو

 .دارند قرار( ٪5/5) مالزی و( ٪1/8) روسیه ،(٪8/1) متحدهایاالت

 گذشته دهه یک طی آن ساالنه رشد میانگین که داشته هانـج در جیانال را در صادرات بیشترین رشد متحدهایاالت اـام

 بزرگ ادرکنندهـص ینـومـس مـتحدهایـاالت 5111 الـسدر . ده استبـو( 5111 تا 5118 سال از ٪33 افزایش) 51٪

 صادرات در هانیـج طحـس در هجدهم هـرتب در متحدهایاالت آن از بلـق الـس نجـپ تـدرس کهدر حالی بود، جیان ال

 .گرفت قرار جیانال
  

 0202ژوئن  FORBES5 ، 5: منبع
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 Equinorتوسط شرکت  H2H Saltend طبیعیگازراهبری پروژه تولید هیدروژن از 

در  Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend) ای به نامدر حال توسعه پروژه  Equinorشرکت نروژی

پروژه در پارک این  .باشدمی( CCS) فناوری جذب و ذخیره کربن همراهبهطبیعی تولید هیدروژن از گاز منظوربهانگلیس 

در نزدیکی شهر هال در حال توسعه است و مرحله اول آن مشتمل بر  (Saltend Chemicals Park) سالتند شیمیایی

طبیعی به با جذب کربن برای تبدیل گاز  واتگاـم 311ا ظرفیت ـب (ATR)ودکار ـی خـرمر حرارتوساخت یک ریف

، این امکان را به مشتریان برداریدر صورت بهره .کارخانه در نوع خود در جهان است ترینبزرگاین . بود خواهد هیدروژن

کامل به هیدروژن تغییر دهند و نیروگاه موجود در پارک نیز امکان  طوربهدهد تا سوخت خود را صنعتی در پارک می

بینی در نتیجه پیش. را خواهد داشت( طبیعیگازبه صورت مخلوط با ) از سوخت گازی با هیدروژن ٪61جایگزینی حداقل 

در سال کاهش  هزار تن 111سالتند نزدیک به  ای دی اکسید کربن از پارک شیمیاییاز گلخانهشود میزان انتشار گمی

 .یابد

صنعتی در پارک و در سراسر منطقه  کنندگانمصرفتواند در خدمت سایر می  H2H Saltendتوسعه، در مراحل بعدی

این امر منجر به ایجاد شبکه . ه صفر برسدب 5151ای تا سال شود انتشارات گازهای گلخانههامبر باشد و این باعث می

تولید شده از الکترولیز آب با استفاده )و هیدروژن سبز  (CCS  فناوریطبیعی با تولید شده از گاز)بزرگی از هیدروژن آبی 

 . گرددجذب شده می  CO2ای برای انتقال و ذخیره به عالوه شبکه( پذیرتجدید هایانرژیاز 

به  بایستیا آالیندگی کمتر نیاز دارد و ـرژی بـکه جهان همچنان به ان بیان داشت Equinor یکی از مقامات شرکت

 فناوریاین مقام افزود که . که این امر مستلزم کاهش قابل توجه انتشار کربن در صنایع است بود نامه پاریس پایبندتوافق

این پروژه . باشدیع برای این منظور بسیار موثر میطبیعی در صناو جایگزینی هیدروژن با گاز (CCS) جذب و ذخیره کربن

و اولین مجتمع با آالیندگی  5161برای ایجاد حداقل یک مجتمع صنعتی با آالیندگی کم تا سال  یساز هدف دولت انگل

 .کندپشتیبانی می 5151صفر در جهان تا سال 
 

 0202ژوئیه  theengineer، 9 :منبع

 یکلوله آتالنتمنتفی شدن پروژه خط
تاخیر مداوم و عدم  دلیلاین تصمیم به .منتفی اعالم نمودندرا  (ACP) آتالنتیک لولهخطدومینیون و دوک انرژی اجرای 

با وجود پیروزی قاطع ماه  .اخذ گردیده است ،که اقتصادی بودن پروژه را زیر سوال برده است هاهزینهاطمینان در افزایش 

مبنی بر تایید تصمیمات اخذ شده در مورد پروژه، اما عدم اطمینان و تأخیرهای  ،متحدهایاالتگذشته در دیوان عالی 

 .سبب عدم اطمینان از اجرای پروژه گردید ACPدر اجرای  شدهبینیپیش

هزینه پروژه و تأخیر  توجهی درقابلباعث افزایش  ،مجوزهای فدرال و ایالتیدریافت قانونی برای  هایچالشاز  ایمجموعه

میلیارد دالر  8 و سپس به 2دالر به میلیارد  2/5 در نتیجه، موارد اخیر، هزینه پروژه از برآورد اولیه .شدبندی آن زماندر 

 .مواجه خواهد بود سه سال و نیمتقریباً با تاخیر   5155سال در اوایل  برداریبهرهدر صورت  وافزایش یافته 

تقاضا برای . تعریف گردیدن انرژی در کارولینای شمالی و ویرجینیا در پاسخ به عدم تأمی 5115آتالنتیک درسال  لولهخط

کم هزینه و تقاضای رو به رشد گسترده برای کاربردهای  طبیعیگازبا  سنگزغالبا تغییر تولید برق از  ،اجرای این پروژه

 .مسکونی، تجاری، دفاعی و صنعتی بود 
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 لوله و مخازن ذخیره شرکت دومینیون انرژیفروش خطوط

Dominion Energy  گاز  سازیذخیرهبخش انتقال و  هایداراییاعالم کرده است که به توافق قطعی برای فروش کل

میلیارد  5/2میلیارد دالر از جمله فرض  5/1در یک معامله به ارزش  Berkshire Hathaway فرعییک شرکت  اخود ب

-میلیارد 111انتقال گاز و حدود  لولهخطمایل  5511مزبور شامل بیش از  هایدارایی. رسیده استدالر بدهی موجود 

 .باشدمی گازمخازن ذخیره  مکعبفوت

سال آینده  12در طی  .اخذ گردیده است (٪61حدود )این شرکت  مدتدرازرشد سود در جهت تمرکز برای این تصمیم 

از جمله تولید کربن صفر و  ایگلخانهکاهش تولید گازهای  هایآوریفنر در میلیارد دال 22این شرکت قصد دارد تا 

هدف این شرکت حذف تولید . کند گذاریسرمایه پذیرتجدید هایانرژی و طبیعیگازذخیره انرژی، جایگزینی خط توزیع 

 .بوده است  5152و  5118بین سال های سوز سوز و زغالهای نفتنیروگاهبیش از چهار گیگاوات برق از 
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 توتالشرکت  Mozambique LNGآمادگی صاحبان کشتی برای پروژه 

با  .نمایدمنعقد می طبیعی به اروپا و آسیا راقراردادهای اجاره کشتی برای حمل گاز توتال، ،شرکت بزرگ انرژی فرانسه

طبیعی برخی از بزرگترین صاحبان کشتی برای حمل گاز ،در شرق افریقا توتالمیلیارد دالری شرکت  56پیشرفت پروژه 

 .کننداز موزامبیک خود را آماده میشده مایع 

میلیارد  1/5کشتی جدید برای این امر استفاده خواهد شد که حدود  13، حداقل توتالیک مقام آگاه در شرکت  گفتهبه

ای ـهرکـتـر کـدام از شـه .اله اجاره کشتی نیز بایستی منعقد شوددالر نیز هزینه خواهد داشت و قراردادهای چند س

رار است در ـق Nippon Yusen Kaisha ،Mitsui OSK Lines ،Kawasaki Kisen Kaishaنی ـحـمل و نقـل ژاپ

ه که ب Maran Gas Maritime Incمایند و شرکت ـضا نـی امـکشت 5 نمودنافه ـرای اضـراردادهایی را بـاه جاری قـم

هایی که هر کدام قیمت متوسطی کشتی .کشتی دیگر بسازد 5یک شرکت حمل و نقل یونانی تعلق دارد نیز قرار است 

 . ساخته شوند جنوبیکره سامسونگو  هیونداهای صنایع سنگین میلیون دالر دارند بایستی توسط شرکت 111حدود 

( روناـروس کـرنطینه ناشی از ویـر قـدر اث)های اخیر اهـضا در مافت شدید تقا علتبهاین پروژه در بازار گاز پر شتابی که 

گذاری شرکت ها مانند سرمایهبرای مثال، برخی از پروژه. تواند رونقی دوباره ایجاد نمایدکامل از رونق افتاده، می طوربه

Sempra Energy جی اندر ترمینال صادرات الPort Arthur ستتگزاس به حال تعویق افتاده ا. 

به ارزش  جیانالکشتی  چندقرارداد برای  خصوصدرعربستان نیز تصمیمات خود  آرامکوها سبب شده که شرکت تعویق

% 52ساله که سال پیش امضا شده،  51بر اساس یک توافق  آرامکوشرکت . میلیارد دالر را به تاخیر  بیاندازد 52حدود 

 .نمایدرا هم منتقل می طبیعیگاز تنمیلیون 2ه میزان را خواهد خرید و ساالن Sempraسهم در تاسیسات 

اظهار داشتند که ممکن است این شرکت، کار بر روی پروژه مذکوررا به  توتالچند تن از مقامات پروژه موزامبیک شرکت 

با  این پروژه. تعویق اندازد بهیک سال  مدتبهعلت رکود جهانی اقتصاد و افزایش حمالت نظامی در کشور، حداقل 

 .درصدی در این پروژه را، در دست دارد 2/53سهم  توتالدر حال حاضر  ه ودر جریان بود هاسال سهامداران متعددی

 .باشدمی گذارانسرمایهدرآن سهم دارد و بقیه سهام، متعلق به سایر % 51موزامبیک میزان   Mitsui E&Pشرکت محلی 

گاز تولید خواهد نمود و بیشتر خریداران آن  تنمیلیون 16میزان ساالنه  5156این تاسیسات، پس از تکمیل در سال 

 .اروپایی و آسیایی خواهند بود
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 مریکا به اروپا را به مخاطره خواهد انداخت؟آجي انصادرات ال 2لوله نورد استریم آیا تکميل خط: بازار گزارش ویژه

لوله های آمریکا بر خطگزار از هر دو حزب آمریکا قانون جدیدی را به تصویب رساندند که تحریمقانون هایروهـگ اًاخیر

 6/2با ظرفیت  5استریمنورد لوله خط. بخشدباشد را شدت میکه بین روسیه و آلمان در دست ساخت می 5استریمنورد

. برداری شودهرهـتکمیل و آماده ب 5151بایست تا اواخر سال ریزی زمانی انجام شده میطبق برنامه مکعبفوتمیلیارد

که هم  استریمنوردلوله اصلی همان مسیر خط شود اما دقیقاًلوله از مبدا متفاوتی در روسیه آغاز میرغم اینکه این خطعلی

ات گاز روسیه به آلمان را کند و ظرفیت کل صادرباشد را دنبال میبرداری میبالتیک در حال بهرهدریای اکنون در بستر 

لوله تکمیل شود روسیه توانایی افزایش اگر خط. در روز افزایش خواهد دادمکعب فوتمیلیارد 3/11به دو برابر یعنی 

تواند از مسیرهای صادرات گاز سنتی خود یعنی می کهحالیترین بازار اروپا را خواهد داشت در صادرات گاز به بزرگ

 . از هزینه بیشتری برخوردار است، اجتناب نماید اکراین و لهستان که

جی انآمریکا با نگرانی از افزایش نفوذ روسیه در اروپا و وابستگی اروپا به واردات گاز روسیه و همچنین کاهش سهم ال

ه روسیه تحت بهترین سناریوی ممکن برای آمریکا این است ک .لوله کرده استآمریکا در بازار اروپا اقدام به تحریم این خط

. سربار یا سانک تلقی نماید هایهزینهمیلیارد دالری را رها کرده و هزینه انجام شده را  2/11فشارهای موجود پروژه 

از سوی کشورهای  ایعمدهبا موانع مقرراتی  پرومگازا شرکت ـام رسدمـی نظربـهمل ـه این سناریو غیر محتـاگرچ

این کشورها را از ادامه پروژه که  تواندمی متحدهایاالت هایمـحریـتالوه بر ـکه عده است ـواجه شـدانمارک و آلمان م

در شرق روسیه،  Power of Siberia لولهخطهرچند همانند . مایل به تکمیل آن مانده است منصرف نماید 111فقط 

 نظرصرفو لذا احتمال اینکه پروژه  باشدمی نیز ئوپولیتیکیژبه همان اندازه که اقتصادی است  لولهخطساخت  هایانگیزه

 . از مقدار هزینه به سرانجام برسد، بیشتر است

گاز اضافی در روز به بازار گاز اروپا که از قبل  مکعبفوتمیلیارد 6/2با فرض اینکه پروژه تکمیل شود، امکان صادرات 

از  جیانالکه واردات  ایگونهشباع قرار دارد به حجم ذخایر گاز در بازار اروپا تقریبا در حد ا. اشباع شده است وجود دارد

 طوربه تواندمیدر چنین شرایطی افزایش عرضه گاز ارزان روسیه در بازار اروپا . آمریکا  با کاهش مستمر روبرو بوده است

جایگزین  رودیمانتظار  5استریمنورد لولهخطدر نتیجه، بخش بزرگی از گاز عرضه شده توسط . اثرگذار باشد توجهیقابل

 .عرضه موجود در بازار شود تا اینکه به بازار اضافه شود

. شودمیمابقی گاز توسط نروژ و هلند عرضه . کندمیدرصد گاز مصرفی خود را از روسیه تامین  11آلمان در حال حاضر 

. شود لولهخطوطاز سایر  روسیهجایگزین بخشی از عرضه گاز  5استریمنوردلذا طبیعی است که افزایش عرضه گاز توسط 

 6/3میزان گاز عرضه شده از طریق اکراین از  5استریمنورد لولهخط ازیدـانراها ـال اعالن کرده است که بـه قبـروسی

عرضه گاز از  تواندمیروسیه همچنین . یافتاهش خواهد ـدر روز ک مکعبفوتمیلیارد 82/6در روز را به  مکعبفوتمیلیارد

این احتمال با توجه . کاهش دهد کندمیدر روز را که از لهستان عبور  مکعبفوتمیلیارد 5/6با ظرفیت  Yamal لولهخط

به جریمه اخیری که لهستان بر شرکت گازپروم روسیه به واسطه عدم همکاری در تحقیقات ضد انحصار بازار وضع کرده 

 . بیشتر شده است

در آینده پیشنهاد شده  جیانالچهار طرح ساخت ترمینال واردات ) را ندارد  جیانالبا اینکه آلمان هنوز امکان واردات 

. اروپا شود جیانالمنجر به کاهش واردات  تواندمی 5استریمنورد لولهخطاما افزایش عرضه گاز روسیه از طریق ( است

 مکعبفوتتریلیارد 1/1هستان با پس از ل مکعبفوتمیلیارد 551بزرگ اروپا با حجم  سازیذخیرهآلمان دومین ظرفیت 

دگی بر واردات ـاثیر بازدارنـام تـسرانج شودمـیوسط آلمان ذخیره ـه تـه کـعرضه اضافی گاز روسی. باشدمیرا دارا گاز 

 متحدهایاالت جیانالبر را یشترین تاثیر طور که در دو سال گذشته مشهود بوده است بو همان خواهد داشت جیانال

 رغمعلی انددادهرقبایی که نشان . قطر و روسیه در بازار اروپا رقابت کند جیانالآمریکا باید با  جیانال .اشتدخواهد 



 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار های منتخب خاممت نفتيق

گوی رقابت را در  جاریسالقطر که در چند ماه اول . سطح باالی ذخیره گاز در اروپا تمایلی به کاهش عرضه خود ندارند

 .جایگاه نخست خود را بازیافته است داًمریکا واگذار کرده بود مجداروپا به آ جیانال محمولهتکبازار فروش 
 

 اروپا به تفكیک کشورهای صادرکنندهجی انالواردات 

 
آمریکایی دوباره  کنندگانتولیدآمریکا توجه  جیانالبه بازار اروپا و عدم توانایی اروپا به جذب  5استریمنوردبا عرضه گاز  

 .  شرق آسیا معطوف خواهد شد به سمت بازارهای آسیا و
 

 Wood Mackenzie: منبع
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 Energy Intelligence Group :منبع       

 

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

 قنبری -اکرمی  -بهشتی -اکبری -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  


