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 معاونت بازاریابی و عملیات گاز

 ایران نفتشرکت ملی الملل  امور بین
 

 المللي گاز تحوالت بين خبرنامه

 1/60/1399 – 9شماره 

  :شماره ایندر       
   محمولهبازار تکتحوالت 

 اخبار 

 انتخاب کمپرسورهای شرکت زیمنس برای پروژه ذخيره گاز توسط شرکت آرامکو عربستان 

 قاضای جهاني گاز در دوره سقوط تاریخيوضعيت ت 

 اروپا با وجود عدم اطمينان از موارد زیست محيطيهای گازی ادامه پروژه 

 لوله گاز مدیترانه شرقي یک قد م به جلوترساخت خط 

 گر عصر تاریخي گازقبرس نظاره 

  0606متحده امریکا  در تابستان جي ایاالتانالکاهش صادرات 

 لولههای خطصوص اخذ ماليات جهت کمک به پروژهختصميم پاکستان در 

 جي وارداتي از امریکاانمکزیک در فکر صادرات مجدد ال 

 اهداف ترکيه از اعمال تغييرات ساختاری در بخش انرژی و تاثير آن بر  :گزارش ویژه بازار

 قرارداد صادرات گاز ایران

 خامنفتهای جهاني  قيمت 
 

 

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

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

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

 

 برنتنفت  (JKM)* شرق آسیاشمال  *هلند افتیتی نایمك  - هابهنری 

 11/3 52/5 8/1 36/1 ژوئن

 77/7 2/5 7/1 77/1 جوالی

 



 

 محموله  های تک قيمت

 

های  محموله تاکنون شاخص قیمت تک 5252اه ژانویه بر اساس ارزیابی موسسه پالتس برای نخستین بار از اواخر م

دالر در هر  7به دلیل افزایش حجم معامالت روند افزایشی داشته و به حدود  ”JKM“جی در شمال آسیا  ان ال

جی  ان ال گفته منابع خبری، علت اصلی افزایش تقاضا، تعطیلی کارخانه گورگن به. یو رسیده است تی میلیون بی

دوم کارخانه گورگن از ماه می تعطیل شده  تولید خط. لیل انجام عملیات تعمیرات و نگهداری بوده استد استرالیا به

ها و  اندازی مجدد آن از جوالی به سپتامبر به تعویق افتاده است و مشتریان به دنبال جایگزین کردن محموله و راه

 .محموله هستند خرید از بازار تک

دالر در هر میلیون  8/6تا  3/6جی در ماه سپتامبر بین  ان های  ال مولهبرای تحویل مح JKMمتوسط شاخص 

براساس . یو ارزیابی شده است تی دالر در هر میلیون بی 7تا  8/6های تحویلی در ماه اکتبر  یو و برای محموله تی بی

ای برای بارگیری و  در حال زیاد شدن است و انگیزه TTFو  JKMمنابع فعال در بازار، اختالف میان قیمت شاخص 

 .  غرب اروپا و ارسال به بازار آسیا شده است جی از شمال ان های ال صاردات مجدد محموله
 

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

 انتخاب کمپرسورهای شرکت زیمن  برای پروژه ذخیره گاز توسط شرکت آرامكو عربستان

 (HUGRS) مخزن گاز هویا اونایزا سعودی آرامکو سازیذخیرهگریز از مرکز شرکت زیمنس برای پروژه  کمپرسورهای

تجهیزات برداشت و  در روز مکعبتفومیلیون 1222شامل تجهیزات تزریق گاز با ظرفیت پروژه این  .سعودی انتخاب شد

این سفارش را از شرکت  ،زیمنس انرژی .از گاز است در روز مکعبفوتمیلیون 5222با ظرفیت حداکثر   گاز تولیدو 

واگذار شده آن کل پروژه به   (EPC)تهیه و ساخت قرارداد مهندسی، جاری سالسامسونگ دریافت کرده است که اوایل 

است که تاسیساتی واقع شده است که شامل  ،، ریاضسعودیعربستانکیلومتری شرق پایتخت  532 این پروژه، در .است

و گاز موجود در صورت لزوم برای  کندمیاضافی را به میدان تخلیه شده موجود تزریق  لولهخطزمستان گاز  هایماهدر 

 .تأمین تقاضای زیاد تابستان برداشت شود

  ردیف دیگر نیز  12ردیف برای مصارف تزریق واحد و  12.کندمییی مورد نیاز را تأمین ردیف فشارافزا 52زیمنس انرژی 

 هایپروژهکمپرسور زیمنس برای سایر  هایردیف آمیزموفقیتتأمین . برای بخش برداشت از واحد استفاده خواهد شد

پاتریس الپورت،  .ورت گرفته استآرامکو سعودی، از جمله کارخانه جدید گاز فاضل و پروژه گسترش گاز حوییه نیز ص

این سفارش را دریافت که زیمنس انرژی مفتخر است ":یس محصوالت کاربردی صنعتی آمریکای شمالی نیز گفتیر

در نهایت  ،و نقص عیببیه عملکرد بهتر کمپرسور و اجرای یتوانایی اثبات شده در ارا دلیلبه، چرا که ما معتقدیم کرده

 ".شودمیچرخه عمر  یهاهزینهمنجر به کاهش 
      
  0202 جوالی pipeline oil and gas news، 02 :منبع

 وضعیت تقاضای جهانی گاز در دوره سقوط تاریخی

العاده و یک زمستان فوق 11-در جدیدترین گزارش خود اعالم کرده است که بحران کووید( IEA) المللی انرژیآژانس بین

االنه در طول تاریخ خود ـش سـاهـترین کـزرگـعرض بـطبیعی را در مـهانی گازمعتدل در نیمکره شمالی، تقـاضای ج

مکعب مترمیلیارد 122و معادل % 7به میزان  5252شود که تقاضای جهانی گاز در سال بینی میپیش .قرار داده است

 .، کاهش یابد5228بحران مالی جهانی در سال  دلیلبهیعنی به دو برابر میزان افت قبلی 

جاری همه  ، تا اواخر ماه ژوئن سال5252گاز در سال  جهانیبازاراز  انرژیالمللی آژانس بینبراساس گزارش ساالنه 

سال نیز بازارهای  کلبرای . طبیعی در سراسر جهان با کاهش تقاضا یا توقف در رشد مواجه خواهند شدبازارهای بزرگ گاز

% 72طوری که بازارهای مورد اشاره ترین میزان کاهش را نشان خواهند داد بهشاصلی در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا بی

 .دهندرا به خود اختصاص می 5252از کل میزان کاهش تقاضای گاز در سال 

سنگ خام و زغالطبیعی تاکنون تاثیر کمتری نسبت به نفتکه گازافزاید با وجود آنالمللی انرژی میگزارش آژانس بین

رود که آژانس در ادامه گزارش خود آورده که اگرچه انتظار می .باشده است اما از بحران بوجود آمده، مصون نمیتجربه کرد

اتفاق بیفتد اما نباید انتظار داشت که شرایط به سرعت به مسیر قبل از بحران  5251بازگشت شرایط به تدریج در سال 

 .بازگردد 5252سال 

جاری میالدی، طبیعی در سالرکورد میزان کاهش تقاضای گاز ،(IEA) المللی انرژیبینس ـرایی آژانـدیر اجـمبه گفته 

ی بیش از عرضه. بودگیر شرایط برای صنعتی است که به افزایش شدید تقاضا عادت کرده تغییرات چشم یدهندهنشان

 در حال. سازدای پایین رهنمون میسمت رکوردهطبیعی را بههای اصلی بازارهای گازحد گاز در بازارهای جهانی، شاخص

 توجهقابلگذاری است تا بتواند کاهش ها و تعویق تصمیمات سرمایهکاهش هزینه دنبالبهصنعت نفت و گاز حاضر 

کند که تقاضای جهانی گاز به تدریج بینی میایشان در ادامه تحلیل خود، پیش. درآمدهای خود را به نحوی جبران نماید

-بحران کووید. ه بهبود یابد اما این بدان معنی نیست که در بحث تجارت گاز همه چیز عادی خواهد شدطی دو سال آیند



 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 5251پس از سال . خواهد داشت نا اطمینانی، تاثیر ماندگار بر توسعه بازارهای آتی، کاهش نرخ رشد بازار و افزایش 11

ره یعنی چین و هند رخ خواهد داد چرا که در این دو کشور ترین افزایش تقاضا در آسیا و در بازارهای نوظهور این قابیش

در هر دو کشور مذکور بخش صنعت منبع اصلی رشد تقاضا خواهد . باشدها برخوردار میبازار از حمایت قوی سیاسی دولت

 .بود و این امر بستگی به سرعت بهبود در بازارهای داخلی و صادرات کاالهای صنعتی دارد

با  5252احتماالً قرار است تا سال  11-ی بازگشت از بحران مربوط به کوویدالمللی انرژی دورهنس بینبراساس گزارش آژا

مکعب از میزان تقاضای گاز کاهش یافته به بازار، یعنی دقیقاً برابر با مقدار افزایش در میزان مترمیلیارد 72بازگشت ساالنه 

 .اتفاق بیفتد 5211تقاضای مربوط به سال 

های بزرگ گاز متعارف در خاورمیانه و متحده و پروژهایاالت گازشیل)ی آتی در بازار گاز ای اصلی رشد عرضههمحرک

مـدت و خام و عـدم اطـمینان در مـورد رونـد تقـاضا در کـوتـاههای نفـتنیز تحت فشار سقوط فعلی قیمت( روسیه

ظرفیت اضافی صادرات  5211و  5218های جی در طول سالانهای الگذاری در پروژهموج سرمایه .باشندمدت میمیان

تقاضای جهانی گاز در ( از حدمعمول ترآهسته)رشد کند . همراه داشته استالی، آفریقا و روسیه بهـرا در آمریکای شم

پیشی  5252طبیعی تا سال د که از میزان واردات گازـواهد شـرفیتی خـجاد ظـه ایـجر بـهای آینده احتماالً منسال

تر از پایین توجهیقابلطور های تولیدی و در دست ساخت احتماالً با وجود روندهای رشدی که بهپروژه .خواهد گرفت

  .ایدـنمهای پایین را تقویت میانداز وجود ظرفیت اضافی در بازار و قیمتشمـ، چاستانتظارات قبلی 
 

 0202ژوئن   ،CEDIGAS: منبع

 اروپا با وجود عدم اطمینان از موارد زیست محیطی یهای گازادامه پروژه 

طبیعی معروف به ترانس آدریاتیک، اروپا لوله گازدر جنوب ایتالیا محلی است که خط  MELENDUGNOمکانی به نام

اعتراضات چند ساله  رغمعلیلوله این خط. نمایدهای فسیلی در دریای خزر متصل میرا به مخازن دور دست سوخت

آن، به  محیطیزیستمحیط زیست و سیاستمداران محلی و همچنین نتایج تحقیقات رسمی در خصوص مضرات  فعاالن

های اتحادیه اروپا را به خود ها دالر از صندوقلوله گاز، میلیاردتامین مالی برای توسعه این خط. مرحله تکمیل نزدیک است

، به محیطیزیستامی اظهاراتشان در مورد مقابله با تغییرات تمرغم علیدهد که رهبران اروپا اختصاص داد و نشان می

  Pugliaمدت منطقه حداقـل در کوتاه .کنندهای فسیلی دنبال مـیهایی را برای تامین انرژی از سوختشدت استراتژی

، روسیه را که مدتها کندلوله گازی که از آن عبور میمرکزی برای تامین گاز اروپا درآمده است و خطوط صورتبهدر ایتالیا 

 .زندکننده بزرگ گاز در این منطقه بوده، دور مییک تامین

میلیارد  72باشد که به کوریدور جنوبی گاز معروف است و هزینه آن لوله ترانس آدریاتیک بخش آخر سیستمی میخط

مایل و از  5522رار دارند به طول ای که در این سیستم قلولهخطوط. نمایددالر بوده و اروپا را به دریای خزر متصل می

طبیعی در دریای شمال و در سایر مناطق با کاهش تولید گاز. کندیونان، آلبانی، ترکیه، گرجستان و آذربایجان عبور می

مصرف گاز اتحادیه %  71،  5222در سال . باشدمنابع جدید می به دنبالاروپا، این قاره واردات گاز را افزایش داده است و 

 .رسیده است% 72به در حال حاضر و این میزان باالتر رفته و  از طریق واردات تامین شده استوپا ار

وارداتی را افزایش گاز  میزانبراساس اعالم انستیتوی انرژی آکسفورد، اتحادیه اروپا برای پاسخگویی به نیازهای خود باید 

اما اتکا زیاد به . کنداز گاز اتحادیه اروپا را تامین می% 61کننده گاز اروپا است و حدود ترین تامینروسیه بزرگ. دهد

های اند که راهها و موسسات اروپا در تالش بودهتا به امروز، شرکت. روسیه، خیلی از مقامات اروپایی را نگران کرده است

اند به طوری که حمایت کردهدیگری برای تامین گاز خود بیابند و بیشتر از یک دهه است که از پروژه کوریدور جنوبی گاز 
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میلیارد دالر به صورت وام برای توسعه میادین گاز خزر و  2/7گذاری اروپا میزان توسعه اتحادیه اروپا و بانک سرمایه بانک

 .اندداده اختصاصلوله احداث خطوط

لوله جدید به توسعه یک خط نماید که شامل تامین مالی برایاتحادیه اروپا در حال حاضر، در مسیر دیگری نیز تالش می

لوله جدید است که به پروژه این طرح برای یک خط. باشدهای عمیق شرق مدیترانه میمنظور واردات گاز از آب

Poseidon های عمیق مدیترانه را به قبرس، یونان و شرق مدیترانه معروف است و میادین گازی در آبPuglia  درایتالیا

ها صحبت از اقداماتی در های اروپا گفت، از یک طرف اروپاییزیست در خصوص این تالشحیطیکی از فعاالن م. آوردمی

های کنند و از طرف دیگر، با انجـام تـعداد زیـادی از پروژهزیست میخصوص کاهش نشر کربن و حمایت از محیط

 .باشدکاری میکنند که این نوعی ریاهای فسیلی در مناطق مختلف، موافقت میسوخت

 
 0202اوت  Courthouse News Service، 1: منبع

 لوله گاز مدیترانه شرقی یک قدم به جلوترساخت خط

 نامهموافقتاین . در کابینه اسرائیل به تصویب رسید East Medگاز مدیترانه شرقی موسوم به  لولهخطاحداث  نامهموافقت

قبرس، یونان و  شرق دریای مدیترانه به اروپا، بین سه کشور در ابتدای سال جاری میالدی با هدف انتقال گاز از میادین

 به طول جهان گازی دریایی لولهخطترین  بزرگ عنوانبه گاز مدیترانه شرقی لولهخط پروژه. به امضا رسیده بود اسرائیل

 طبیعیگازو احداث خواهد شد ( مترهزار 6 بیش از عمق) عمیق دریای مدیترانه هایآب، با عبور از کیلومتر 1122

  2بیش از هزینه ساخت این پروژه گازی . کنداز طریق یونان و ایتالیا به اروپا منتقل میو قبرس را  اسرائیل

 .تکمیل گردد 5252شود تا سال میبینی  برآورد شده و پیش یورو میلیارد

. سرزمینی کشورهای واقع در منطقه شرق دریای مدیترانه مواجه است هایآباین پروژه با چالش اساسی اختالف بر سر 

گذشته  هایماهاما این کشور توانسته است طی . رددا اراضی جدیو  ییایونان و قبرس اختالفات درترکیه با دو کشور ی

 تواندمیاین معاهده  گرانتحلیلای آبی ما بین خود به امضا برساند که به اعتقاد پیمانی با لیبی در خصوص محدوده مرزه

 . مدیرانه شرقی تلقی گردد لولهخطمانعی برای اجرای پروژه 

 

 
 

 0202جوالی  The Jerusalem Post، 71 :منبع
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 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

 گر عصر تاریخی گازقبرس نظاره
به وجود  Covid-19 یکه پاندم های صنعت نفت و گازپروژه ریو تأخمشکالت مربوط به کاهش تقاضا  انیقبرس در م

با  جیانو ترمینال ال Cynergyبا نام  FSRUساخت . است جیانالتجارت  یبرا نظیربیروشن  نقطه کی، آورده است

، یانرژ عسازی مناب، متنوعگاز نیاول 5255جوالی آغاز شده است و بناست تا سال در ماه گذاری اتحادیه اروپا سرمایه

 .برای این جزیره به ارمغان آوردو کاهش انتشار کربن را  تولید شتریب تیامن

  16بر روی حداقل ،دا شده استـجاروپا  هیحادـات یرژـان ایـهلینککامل از  طوربه باًیتقر حالی کهدر  کشور نیا

 6/2 پسویکال دانیم، مکعبفوتتریلیون 7/2تیآفرود دانیاز جمله م :دور از ساحل قرار گرفته استگاز مکعب فوتتریلیون

اکتشافات  نیا یبه طور متناقض. کشف شد 5211در میدانی که در فوریه مکعب فوتتریلیون 8تا  2  ومکعب فوتتریلیون

به  شتریکه قبرس همچنان ب است یدر حال و این شده استوخت ـس عنوانبهورود گاز  افتادن ریتأخ منجر بهفقط 

 دانیمپس از کشف  جیانالپروژه واردات  یطرح قبل .کندمی هیتک کورهنفتو  زلیمانند د یواردات عیما هایسوخت

در اما به سرانجام نرسید و  استحصال سریع و بومی این گاز کلید خوردبه  امید اشتباهبا  و 5211در سال  تیآفرود یگاز

 .این گاز مورد دسترس قرار نخواهد گرفتنیز  5253-5252 هایسالکه قبل از  زنندمی نیکارشناسان تخمحاضر حال

، به نفع باشد زیچالش برانگ اریبس یشرق ترانهیمد یایدر یکه باعث شده اکتشافات گاز دروکربنیه نییپا هایقیمت

 مقدار کم رغمعلی مندی خود را در این پروژهعالقهمختلف  کنندهتامین هاده تاکنون. خواهد بود Cynergy نالیترم

 هایتنـش شیه افزاـک رودنمـیظار ـانت. انداعالم کرده سالدر مکعبفوتمیلیارد 7/17یعنی قرارداد مورد نیاز این پروژه 

 .این پروژه بگذاردبر  یریچشمگ ریتأث این کشور است، یباالدست یاکتشاف هایبرنامه یعارضه برا کیکه  ایمنظقه

 یبرا لولهخطساخت  یبراپیشنهادی  Energeanشرکت یونانی ت که اس دیبه قبرس چنان شد گازعالقه به فروش 

با  رسدنمیهنوز روی کاغذ است و به نظر گفته مقامات قبرس  بهه است، پیشنهادی که ه دادیارا لیاز اسرائ گازواردات 

 .شود رفتهی، پذدارد FSRUتوجه به انعطاف بیشتری که 

تغییر یافته است که توسط مهندسین  جیانالدارد، یک تانکر  مکعبمترهزار 163معادل که حجمی  FSRUاین 

رییس . مورد استفاده قرار گیردجی انالتجهیز شده است و به سادگی میتواند برای صادرات  پترولیومچاینا لولهخطوط

در جی انالهارات اضافه کرده است که این پروژه امکان بانکرینگ ظمدیره شرکت دولتی گاز قبرس با بیان این ا هیات

 .آینده را نیز خواهد داشت
 0202  اوت  Petroleum-Economis ،71 : منبع

  0202امریكا در تابستان  متحدهایاالت جیانالکاهش صادرات 

به طور  متحدهایاالتدر  جیانال ، صادرات5252در روز در ژانویه سال  مکعبفوتمیلیارد 8ی رکورد باال ثبتپس از 

-انال ادراتـشابه صـم جـوالیاه ـادرات مـص. کاهش یافت این سال جوالیدر  در روز مکعبفوتمیلیارد 1/6متوسط  به 

، صادرات 5252طی هفته سوم ژوئیه  .فعلی بود تقریباً یک سوم ظرفیت سازیمایعبود که ظرفیت  5218 یدر ماه م جی

برابر با میزان بارگیری در دومین هفته دسامبر  در روز  مکعبفوتمیلیارد 5فقط با چهار کشتی به میزان  جیانال هفتگی

چند ماه  برای متحدهایاالت جیانال صادرات (EIA) متحدهایاالتاداره اطالعات انرژی بینی بنابر پیش. انجام شد 5213

لغو شده و تخمین زده  اه اوتـم هایمولهـمحمحموله برای  72، هاگزارشبراساس  .ماندمیآینده در سطح پایین باقی 

 .گرددسپتامبر لغو  هایمحمولهبرای نیز محموله  62 شودمی

موجودی باالی  .ستکاهش یافته ا 11 _یدوبیماری کو اـقابله بـم هایعالیتـف دلیلهـب طبیعیازـگتقاضای جهانی 

ش ـه کاهـز بـجهانی نی جیانال ازیـسایعـمرفیت ـداوم ظـدر اروپا و آسیا و گسترش م طبیعیگاز سازیذخیره

    بیشتر صادرات .تاریخی برسند هاینرخ ترینپایینکمک نموده تا به  جیانال و طبیعیگاز الـمللیهـای بـینـیمتـق

https://www.petroleum-economist.com/


 
 

 ت گازايابی و عمليمعاونت بازار اخبار

صادرات  انداز آنچشمهانی و ـپایین ج ایـهقیمت و شودمیاسپات معامله به صورت  جهانیزاربادر  متحدهایاالت جیانال

 .ساخته است اقتصادیغیررا 

   ، برداریبهرهدر دسترس برای  سازیمایعو ظرفیت  جوالیژوئن و های ماهبارگیری شده در  هایمحمولهبا توجه به تعداد 

در  .لغو شده است 5252 جوالیمحموله در  22حدود و محموله در ماه ژوئن  73که حدود  دهدنشان می EIAبرآورد 

به طور  متحدهایاالتدر  جیانال سازیمایعاز تأسیسات  برداریبهرهکرده است که میزان  بینیپیش EIAتابستان امسال، 

است که تقاضای فصلی به ( کتبر، سپتامبر و ایآوریل، م)خارج از اوج مصرف  هایماهیا مشابه استفاده در  ٪62متوسط 

 .رسدمیسطح خود  ترینپایین

 جیانال واردات. ادامه یافته است 5252رشد داشته و تا فوریه  5211و  5218 هایسالدر  جیانال میزان مصرف جهانی

هش یافته است به سطح سال گذشته کا 5252، تا ماه ژوئن دهدمیرا تشکیل  جیانال از واردات جهانی ٪72در آسیا که 

 ه، وارداتـذشتـال گـی دو سـطگاز رف ـپس از رشد مص .که بیشتر به دلیل کاهش تقاضا در ژاپن و کره جنوبی بوده است

زمستان معتدل  به دلیل مخازندر  طبیعیگازو مقادیر باالی  طبیعیگازدر اروپا نیز به دلیل پایین آمدن تقاضای  جیانال

در  طبیعیگازتقاضای . درصد رسیده است 82به  5252 جوالیاروپا در اواخر  طبیعیگازیره میزان ذخ .کاهش یافته است

آینده  هایماهرا در  جیانال مچنان تحت فشار قرار گرفته است و واردات اضافیـا هـیدی واردات اروپـای کلـبازاره

 .کندمیمحدود 

در ماه ژوئن و  .انددادهرا کاهش  هامحوله، جیانال انیدر پاسخ به کاهش تقاضای جه جیانال جهانی کنندگانعرضه

را به  جیانال در جهان، صادرات جیانال کنندهصادر، دومین و سومین کشور متحدهایاالت، استرالیا و جاریسالژوئیه 

 هایمحمولهدر جهان،  جیانال کنندهصادرروسیه، چهارمین  .انددادهکاهش  در روز مکعبفوتمیلیارد 2/1و  5/1ترتیب 

سال جاری در مقایسه با  جوالیژوئن و  هایدر ماه (درصد52) در روز مکعبفوتمیلیارد 1/2را به طور متوسط  جیانال

 .مدت مشابه سال گذشته کاهش داد
 

در روز در  کـعبموتـفـمـیلیارد 2/2وسط ـرا به طور مت جیانال در جهان، صادرات جیانال کنندهصادر ترینبزرگقطر، 

 ت که صادراتـر اسـایان ذکـش. ش دادـدر مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاه 5252سال  جوالیژوئن و  هایماه

 .دیگر امسال نسبت به سال گذشته نسبتا بدون تغییر باقی مانده است هایماهاین کشور در  جیانال

 
 0202  اوت LNG Industry، 70: منبع

 لولهخطخذ مالیات جهت کمک به پروژه های ا خصوصدرصمیم پاکستان ت 

های گازی که به حالت تعلیق درآمده دادگاه عالی پاکستان به دولت اجازه داده است تا مالیات مربوط به توسعه زیرساخت

، این اقدام اوت 16طبق حکم دادگاه در . کندخذ اسیمان  و شیمیاییموادتولید کود شیمیایی، برق،  هایشرکتاز را بود 

 . های گازی استفاده کنندتا از منابع حاصله برای توسعه پروژه کندمیکمک  گذارانسیاستبه 

جهت  لولهخطوطگازی را با هدف تأمین بودجه مورد نیاز برای توسعه  هایساختزیرمالیات توسعه  5211دولت در سال 

. رفع کمبود انرژی کشور وضع نمود منظوربهسایر کشورها  گازیشبکهمختلف کشور و همچنین اتصال با  هایبخشاتصال 

در نتیجه، دولت از . ارایه دادنددادگاه عالی  را بهاین مالیات  خصوصدر نظرتجدیددرخواست  هاشرکت، 5213اما در سال 

میلیارد  7/5)میلیارد روپیه  727اسناد دادگاه، مبلغ مربوطه  براساس. آوری نکردمالیات زیرساختی گاز را جمع 5213سال 

  .بوده است( دالر

https://www.lngindustry.com/
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مجاز خواهند بود ظرف دو سال آینده، به  هاشرکت، هابدهیچگونگی وصول  خصوصدربر مبنای اعالم مقامات رسمی 

 8/6در حال حاضر حدود  میزان تولید داخلی گاز پاکستان .های خود را پرداخت کنندقسط بدهی 57صورت ماهانه در 

در  مکعبفوتمیلیارد 8/3زمستان  هایماهو در  5/3در روز است، در حالی که تقاضا در تابستان حدود  مکعبفوتمیلیارد

 Gasportو  Elengy  ترمینال هاینامجی به انال پاکستان دارای دو ترمینال عملیاتی دریافت .دهدرا نشان میروز 

Pakistan Ltd دالر در  222،222دولت در حال حاضر مبلغ . باشدمی در روز مکعبفوتردامیلیـ  322فیت هر یک با ظر

 طبیعیگازمختلف از مصرف  هایبخشسهم  .کندمیت ـپرداخ (use it or lose it)ت بر مبنای ـروز بابت بهای ظرفی

با توجه به  .درصد 87/7و حمل و نقل  درصد 23/17درصد، کود  87/18درصد، صنایع  77/67بخش برق  :از است  عبارت

اند که تسریع در گران بر این عقیده، تحلیل5212جی در پاکستان از زمان آغاز واردات در سال انبازار رو به رشد ال

 .باشدهای داخلی گاز و گسترش ظرفیت واردات بسیار ضروری میاحداث زیرساخت

 
 0202آگوست  Platts  ،41: منبع

 جی وارداتی از امریكاانصادرات مجدد ال مكزیک در فكر

حجم گاز طبق این . است جنوبیامریکایجی وارداتی از امریکا به آسیا و اندولت مکزیک در فکر صادرات حجم مازاد ال

هر چند . صیص یابدـتخاخته شود ـبایست سیـکه م ییاـهنیروگاهارف ـمص هـبرفته قرار بود ـورت گـص هایریزیبرنامه

ای شود که با تواند موجب ایجاد یک هاب منطقهسازی نشده اما این حرکت میطرح صادرات مجدد شفاف خصوصدر

ت ـایسـبیـکزیک مـرح، دولت مـبرای نهایی شدن این ط. رقابت قیمتی داشته باشد Sempra Energyپروژه امریکایی 

به . ذاکره نمایدـم ،است Sempra مجموعهزیر هایشرکتکه از  IEnovaگاز با شرکت با  لولهخطتغییر مسیر  خصوصدر

جی را در سواحل اقیانوس آرام دارد تا با اناین کشور امکان احداث دو ترمینال صادراتی ال ،مکزیکجمهور رییسگفته 

نشان خاطر  طی یک کنفرانس خبری دولت مکزیک. ندصادر ک جنوبیامریکایاتکا به آنها بتواند گاز ارزان را به آسیا و 

سال آینده مورد نیاز  62که دولت پیشین خریداری نموده و تا  هست طبیعیمازاد گازکرد که در حال بررسی موضوع 

که  وجود دارد Topolobampo دربندر هاترمینالامکان احداث یکی از جمهور مکزیک رییسبه گفته . کشور نخواهد بود

 .احداث شود Salina Cruzتواند در ترمینال دوم می. نمودگاز دریافتی از آریزونای امریکا را صادر خواهد 

منجر به صادراتی که قرار است احداث شود های ترمینالو  Manzanillo در ترمینال وارداتی موجود کارشناسان معتقدند

 . خواهد شدگاز در این منطقه  هایشفافیت و پویایی در قیمت

 
 0202آگوست  Global Platts،44 :منبع
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   رارداد ـر قـآن باهداف تـرکيه از اعـمال تـغييرات سـاختاری در بـخش انـرژی و تـاثـير   :بازار گزارش ویژه 

 ادرات گاز ایرانـص   

به طور . دولت ترکیه در چند سال اخیر سیاست ایجاد تغییرات ساختاری در بخش انرژی این کشور را آغاز کرده است

هم گاز در سبد انرژی این کشور و در بخش تولید برق به دلیل افزایش وابستگی به خاص هدف این سیاست کاهش س

و هم اهداف ( کاهش پرداخت برای واردات)توان اقتصادی های این کاهش سهم را هم میانگیزه. واردات گاز بوده است

عث شده است که بوتاش شرکت افزایش تقاضا برای گاز در بخش تولید الکتریسیته در واقع با. استراتژیک قلمداد کرد

خصوص تعیین نرخ رشد تقاضای گاز فاقد ابزارهای کنترلی الزم باشد، لذا این کشور در دولتی انحصاری ترانزیت گاز در

اصالحات بخش انرژی در . دولت ترکیه تصمیم گرفت با جایگزینی سایر منابع انرژی داخلی در کشور از سهم گاز بکاهد

 .شکیل شده استترکیه از سه مرحله ت

  را تشکیل  5213درصد از کل واردات گاز به این کشور در سال  26که کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه

های اوج مصرف را با هرلوله که امکان تامین گاز در دومحدودیت در ظرفیت شبکه خط دلیلبهدر ضمن . دادمی

جی و همچنین سایر منابع انلوله و الاز خط اعمگاز های واردات سازی روشساخت، متنوعمشکل مواجه می

بایست بـخشی از گـاز وارداتـی نـیز بـا توجه به امکانات پایین دست می. انرژی در دستـور کـار قرار گرفت

 .سازی شودذخیره

 شور که در داخل ک پذیرتجدید هایانـرژیو  سـنگزغـالایگزینی آن با ـکاهش سهم گاز در سبد انرژی و ج

 . شودمیتولید 

  شودمیتبدیل به مرکز تجارت گاز در منطقه با توجه به مازاد گازی که از اقدامات مراحل قبل ایجاد . 

 

این آمار توسط . به نمایش گذاشته شده است 5217در جدول زیر میزان واردات گاز ترکیه از کشورهای مختلف در سال 

EMRA منتشر شده است 5218ی ترکیه در سال یا همان مرجع تنظیم مقررات بخش انرژ . 

 

 
  

ایران پس از . باشدمیدرصد  25گاز ترکیه با سهم  کنندهتامین ترینبزرگروسیه همچنان  شودمیکه مشاهده  طورهمان

 22کل واردات گاز در این سال . بزرگ گاز به کشور ترکیه بوده است کنندهصادردرصدی دومین  17روسیه با سهم 

نیمه اول سال  خصوصدر هادادهاگرچه . تامین شده است لولهخطدرصد آن از طریق  82که  باشدمی مکعبمترمیلیارد

ترکیه تا حد زیادی به اهداف تعیین شده در  دهدمیحاکی از تغییرات شگرف در بازار گاز ترکیه دارد که نشان  5252

 .بخش انرژی نایل شده است هایسیاست
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0202ماه اول سال  6یه در واردات گاز ترک  

 
 

 حالی کهدر  باشدمیصادرکننده گاز به ترکیه  ترینبزرگ مکعبمترمیلیارد 6/3آمار فوق آذربایجان با صادرات مطابق با 

گاز به ترکیه مکعب مترمیلیارد 1/2، 5252ماه اول سال  3روسیه در . سهم روسیه به شدت دچار کاهش شده است

آمار صادرات گاز ایران به . استدرصد کمتر  22تقریبا  5211میزان در مقایسه با نیمه اول سال  این. صادر کرده است

رسیده است که البته این کاهش با توجه به مشکالت مربوط به مکعب مترمیلیارد 5به  توجهقابلترکیه نیز با کاهش 

 . رسدمـیماه طبیعی به نظر  6و عدم امکان صادرات برای  لولهخط

هر کدام در جایگاه سوم و چهارم بعد از روسیه و قبل از  مکعبمترمیلیارد 8/5و  6/6ب با ـیـرتـه تـر بـطـر و قـزایـجال

 1/1این کشور با . یک بازیگر مهم به بازار گاز ترکیه است عنوانبهورود آمریکا  توجهقابلاما تغییر . گیرندمیایران قرار 

 توانمیبدین ترتیب . از سهم یکسانی با ایران در بازار ترکیه برخوردار شده است قریباًتصادرات گاز مکعب مترمیلیارد

سه صادرات توسط آذربایجان، الجزایر، قطر و آمریکا جایگزین شده است که  عمدتاًگفت که کاهش سهم روسیه و ایران 

ن ـای. وده استـب جیانالاتـو اسپ دتمکوتاه هایقراردادو دو کشور آخر در چارچوب  جیانالریق ـکشور آخر از ط

در دریافت سهم از بازار گاز داللت  لولهخطو برتری آن به روش  پذیریانعطاف، جیانالی بر اهمیت ـوبـه خـه بـتـنک

 . کندمی

و  TANAPدید ـجهـای پـروژهامل ـمختلف ش هایپـروژهر ظرفیت و نقاط واردات گاز به ترکیه در ـدول زیـدر ج

بالکان از طریق اوکراین  لولهخطواردات گاز روسیه از  شودمیکه مشاهده  طورهمان. نشان داده شده است استریمکتر

این کاهش استریم ترکجدید لوله خط، هرچند یافته است  5252در سال  7/17در روز به  مکعبمترمیلیون 7/21از 

 17با ـریـقـش تـزایــا افـان بـجـایـاز از آذربـواردات گیت ـرفـال ظـبا این ح. ردـواهد کـران خـظرفیت را جب

 .  اجه خواهد شد.مو 5251در روز از سال  مکعبمترمیلیون
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 میلیون مترمکعب در روز –نقاط ورودی گاز به ترکیه و ظرفیت واردات گاز 

  
 

از وارد ـگ عبـمکمترمیلیارد 7/2ساالنه  جموعـدر مبا الجزایر و نیجریه دارد که  جیانالترکیه دو قرارداد بلندمدت 

سررسید قراداد با الجزایر در . و باید تمدید شوند رسدمیهر دو این قراردادها قبل از قرارداد ایران به پایان . نمایدمی

 52 ساالنهنکته مهم دیگر آن است که دو قرارداد روسیه با ظرفیت . باشدمی 5251و با نیجریه در اکتبر  5257اکتبر 

در مکعب مترمیلیارد 13بلواستریم که  لولهخطقرارداد . هم قبل از قرارداد ایران به اتمام خواهد رسید مکعبمترمیلیارد

. باشدمی 5251پایان سال نیز دیگر مکعب مترمیلیارد 7و سررسید قرارداد  رسدمیبه اتمام  5252سال است در سال 

راین در ـابـبن. است 5251ال ـدر سکعب ـممترمیلیارد 3/3بایجان هم با ظرفیت شاه دنیز آذر 1سررسید قرارداد فاز 

ترکیه با فروشندگان مختلف قبل از سال  جیانالمکعب قراردادهای بلندمدت گاز و مکعب مترمیلیارد 6/65وع ـمـجـم

ته در آن است که اگر هر یک از اهمیت این نک. مورد مذاکره قرار خواهد گرفت باشدمیکه پایان قرارداد ایران  5253

این فروشندگان بتواند سهم بیشتری از بازار گاز ترکیه را در قرارداد جدید تضمین نمایند، شرایط برای تمدید و 

 . صادرات گاز ایران به مراتب مشکل تر خواهد شد

 
 مختلف بوتاش، تحلیل کارشناسی هایگزارش: منبع
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 Energy Intelligence Group :منبع       

 

 مظفری -آریانا -برکه -هلوانیپ -تمیزی: هاخانم: همكاران این شماره        

   سیاهی -قنبری -بهشتی -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  


