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  محمولهتحوالت بازار تك  
 TTFهاي گاز دهد. تنها در يك ماه، قيمتاختالل در بازار ادامه مي، به ايجاد در اروپاجي انثبات الهاي بسيار بيقيمت 

د اما ـياز دارنـ، نمـازادجي اندا كرد. خريداران آسيايي به الي% افت پ50% افزايش يافت و سپس بيش از 100بيشتر از 
هاي گاز ده است. شركتمحموله اختالل ايجاد كرزياد و موضوعات مربوط به نقدينگي، در عملكرد بازار تك ثباتيبي

 روسيه Mallnowلوله يزان جريان گاز از خطـكنند. افت ماروپايي، با خريداران آسيايي براي احجامي از گاز، رقابت مي
دالر در هر  60را به بيش از  TTFاروپا را به شدت سخت كرد و تعادل بازار ميليون مترمكعب در روز)  5/2به  26(از 

جي ان. سپس افت الافزايش يافت جي دريافتيانبه علت حجم زياد ال جي به اروپاانجريان ال د.يو رسانتيميليون بي
چنين برابري قيمت، بين حوزه پاسفيك و جي و همانمحموله الارسالي سبب كاهش نرخ اجاره كشتي براي تك

لوله اندازي خطنقش مهمي در توقف راه ،اروپاهاي فزاينده اتحاديه اقدام نظامي روسيه در اوكراين و تحريم آتالنتيك شد.
دي ـاالي جديـوردهاي بـرا به رك TTFنده، ـه در آيـداشت. عدم اطمينان شديد به واردات گاز از روسي 2ماسترينورد
ه، كمتر ـادامه واردات از روسيدر صورت جي و انوي الـهاي قريسك افزايش قيمت با توجه به عرضه هرچندرساند. مي
  سازي در مخازن، دو هفته زودتر انجام شود. دهد ذخيرهاجازه مينيز  ترگرمشود. هواي مي

    
  جيانهاي الدر قيمت ثباتيبيبازار گاز اروپايي، محرك 

  
  
 بالقوه از يتقاضا اماداده ادامه چنان به كاهش خود هم ايآس شرقشمالبه  جيانال ليتحو يبرا محمولهتك هايمتيق

حموله ـم) شاخص قيمت آرگوس براي تكANEAمانع از كاهش بيشتر قيمت شود. ( تواندمي، يژاپن دارانيخر سوي
 ANEAيو بود. قيمت تيدالر در هر ميليون بي 93/25آسيا براي نيمه دوم ماه مي  شرقجي تحويلي به شمالانال

. برآورد است يو برآورد شدهتيهر ميليون بيدالر در  57/25دالر و براي نيمه دوم آن  715/25براي نيمه اول ژوئن 
دالر در  415/25طح ـه و در سـيو كاهش داشتتيدالر در هر ميليون بي 395/2قيمت براي نيمه اول جوالي، ميزان 

برآورد و در  افتيكاهش يو تيبي ونيليدالر در هر م 17/3حدود  TTF شاخص. است يو اعالم شدهتييليون بيـر مـه
دالر  468/1آوريل، كاهشي به ميزان  14ارزيابي يو رسيد كه نسبت به تيدالر در هر ميليون بي 90/26به  آوريل 19

دالر در هر  60/29مذكور روند صعودي را از سر گرفت و به  شاخصيو داشته است اما پس از آن، تيدرهر ميليون بي
 نيو ادر اروپا، به حالت تعديل باقي بماند  ترگرمهواي   ينيبپيش اثردر  TTF رودمياما انتظار يو رسيد. تيميليون بي



 

. نمايدميدر ماه مي، ايجاد  ليتحو ياز هند برا ژهيبه وي ـرا براي خريد از سوي خريداران آسياي تريبيشامر، انگيزه 
يو) تير ميليون بيدالر در ه 83/1ترين ميزان افت (ي بيشدوم ماه م مهيدر ن ليتحو يبرا ،هند يبرا ديخر هايشاخص

يو) داشته است. اين امر تيدالر در هر ميليون بي 94/1 - 13/2نيمه اول و دوم ژوئن (با  هايشاخصرا در مقايسه با 
ممكن است ) Jera( ژاپنجي انال واردكننده بزرگتاكيدي بر عالقه زياد خريداران هندي براي تحويل در ماه مي بود. 

ميزان دقيق احتياجات گفته فعاالن بازار،  بهاما  باشد جوالي - ژوئن هاياز محموله يامشخصن تعداد به دنبال چنانهم
 2023 هيتا فور 2022در ژوئن  ليتحو يشركت ممكن است حدود ده محموله برا نيا آنها هنوز مشخص نشده است.

با ادامه كاهش حال،  نيدر هم .كرده باشد يداريخرجي آسيا، انمحموله الاز قيمت تك تربيشسنت  5- 10مت ـبا قي
در  ليتحو جي برايانخريد ال يبرا يزود به يحدود سه تا چهار شركت برق ژاپنمحموله، ممكن است هاي تكقيمت
دنبال پر كردن  زودي، به ديبا و اندي نكردهديخر يمدت طوالن يبرق برا هايجوالي اقـدام نـماينـد. شركت ايژوئن 
سازي مايع ساتيدر تاس يريبارگ يفوب برا هايمتيق، )AGC(آتالنتيك  در هاقيمتص شاخخود باشند.  يموجود
هاي ماه مي به براي بارگيري AGCو تحويل به بازارهاي اروپايي را دنبال كرد. قيمت فوب  افتي شيافزا ،متحدهاياالت

هاي هاي قيمتو باالتر از شاخصيتيدالر در هر ميليون بي 50/13 كهيو رسيد تيدالر در هر ميليون بي 50/25
 تيتبعهاي تحويلي به اروپا قيمتاز  چنانهماطلس  انوسياقحوزه  فوب درهاي متيقبود.  USGCبلندمدت مربوط به 

  شرقي آسيا، نياز به واردات از حوزه اقيانوس اطلس را كاهش داد. . تقاضاي كمتر در سراسر شمالكرده است
يو افزايش يافت تيدالر در هر ميليون بي 25/26به  20/25راي نيمه دوم مي و ژوئن از غربي اروپا بشمال  DESمتيق

يو رساند. در دسترس بودن عرضه تيدالر در هر ميليون بي 25/3به   15/3را از  TTFو تخفيف خود به قراردادهاي 
  .گذاردهاي ارايه شده به هاب هلند تاثير ميكافي در حوزه آتالنتيك، روي تخفيف

  
  جنوبي و ژاپنجي به تايوان، كرهانمحموله الهاي تكقيمت

  
   

  
  2022آوريل و  مارس  ،Argus،Wood Mackenzie :منبع      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  ) توسط شركت ورتسيال هواييوآبلحاظ  (خنثي به Bio-LNGترين كارخانه توليد سوخت ساخت بزرگ
ومتان و ـبي سازيمايعه ـه قادر بـهان كـزرگ جـانه بـين كارخـمزات ساخت دوـ) تجهيWärtsiläشركت ورتسيال (

بدون كربن از منابع تجديدپذير تامين خواهد كرد. ظرفيت توليد  نقلوحملمتان سنتزي است را جهت توليد سوخت 
توسط شركت  2022در سال خواهد بود. اين قرارداد در مارس  Bio-LNGتن  63000طرح هنگام عملياتي شدن، 

با تمركز  avancaو  Erdgas Südwest GmbHمشترك  گذاريسرمايه( REEFUELERY GmbHرژي آلماني ان
نزديكي فولداي  در )Burghaun( در بورگون كارخانه اين لجستيكي) منعقد گرديد. هايروشبر انرژي پايدار و 

)Fuldaگاز لولهخطوط ترينعظيم از يكيبه ميدال ( مستقيم دسترسي بورگون به دليل .شد خواهد واقع آلمان ) كشور 
تزريق  هايايستگاه بهينه مركزي، تامين اين موقعيت. گرديد انتخاب پروژه اين براي مطلوب مكاني عنوان به آلمان) در

 زائد مواد از بيومتان حاصل از كارخانه اين كند.ميپذير امكان است را آوانكا گروه به متعلق كه آلترنويل سوخت
 از خنثي سوخت عنوان به و شده مايع متعاقباً بيومتان .كرد خواهد استفاده گاز خوراك عنوان به اورزيكش و اجتماعي

 با كاميوني هر اين سوخت را در .شود مي داده تحويل آلترنويل ايستگاه تزريق شبكه به) Bio-LNG( هواوآب نظر
 .خواهد كرد كمك سنگين نقلوحمل زداييكربن هـب تـوجهـيقـابل طور هـب و كرد استفاده توانمي جيانال سوخت

 جوييصرفه از استفاده موثر نتيجه در ،سازيمايع كارخانه ساخت كه گفته است آوانكا) گروه موهله (مديرعامل يورگن
 REEFUELERY مديرعامل اربن، فرانك گفتهبه .دهدمي كاهش تامين زنجيره كل در را CO2 انتشار هزينه، در

GmbH گذاريسرمايه رمدي و Erdgas Südwest GmbH، "هايپروژه در ارزشمند شريك يك قبالً شركت ورتسيال 
 براي اين شركت ارزشمند بسيار تخصص از ديگر بار توانيممي اكنون كه خرسنديم است و بوده ديگر

REEFUELERY  دارد و قرار سيالشركت ورت هاياستراتژي مركز و مقدم خط در زداييكربن هايبهره ببريم. شيوه 
 ".كنيممي حمايت آلماني بيومتان سازيمايع كارخانه اولين اجراي در REEFUELERY از طريق كه خوشحاليم ما

داشت  اظهار Wärtsilä Gas Solutions شركت رييس معاون رجنته، والتر .است ايدايره اقتصاد اصلي مدل يك اين
 سازيمايع هايكارخانه تحويل و ساخت مهندسي، فرآيند، طراحي رد ما گسترده تجربه و داخلي نظيربي كه تخصص

. دهدمي تشكيل پايدار ايآينده ساختن براي محكمي پايه سازي،مايع از قبل تصفيه كامل گاز هايشيوه چنينهم و گاز
 .برسد برداريبهره به كامل طور به 2024 سال اول ماهه سه در طرح اين رودمي انتظار

  
  2022 آوريل gasprocessingnewst،27 منبع:     

  لولهبه دنبال ركورد توليد داخلي و واردات خط 2022جي چين در سال انتقاضاي ال محدود شدن
جاري تا حد زيادي ناشي از افزايش توليد داخلي گاز و واردات از ماهه اول سالجي چين در سهانكاهش شديد واردات ال

 5/10درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و به  7لوله و روسيه است. واردات خط لوله از آسياي مركزيطريق خط
 7ماهه اول سال رسيد. از سوي ديگر توليد داخلي گاز چين نيز مكعب در سهمترميليارد  6/14تن يا معادل ميليون

درصد ميزان مصرف  60ود مكعب رسيد كه اين رقم حدمترميليارد  9/56ماهه درصد افزايش يافت و به ركورد سه
مكعب خود قرار متر ميليارد  205خوبي در مسير شكستن ركورد توليد ساالنه داخلي داخلي اين كشور است. چين به

ماهه چهارم ي است كه از سهادارد كه در سال گذشته به ثبت رسانده بود. اين افزايش توليد گاز در نتيجه رشد فزاينده
منجر به افزايش  چنينهمبهبود قيمت نفت آغاز شده است. افزايش هزينه مربوط به واردات، و حتي قبل از  2020سال 

 6ميليون بشكه در روز يعني باالترين حـد خـود طـي  15/4جاري به ميزان ماهه اول سالخام داخلي در سهتوليد نفت
له را به تفكيك كشورهاي صادركننده ارايه لوچين آمار واردات گاز خود از طريق خط كهدر حاليسال گـذشته شده است. 



 

، 2021ال ـه در سـولـلطوطـه خـربوط بـرمكعب مـميليارد مت 56دهد كه از واردات مي نشان IEAكند، برآوردهاي نمي
نستان است)، ـركمـاي از آن مربوط به تش عمدهـزي (بخـركـاي مـدرصد از آسي 77ا ـب يـمكعمتر ميليارد 43 حدود

-ادي درباره اينـاي زيـهاگر چه بحث مكعب از ميانمار بوده است.متر ميليارد 3مكعب از روسيه و متر ميليارد 10حدود 

تري از روسيه به چين براثر احتمال كاهش واردات گاز اروپا از روسيه و مازاد شدن گاز اين كشور وجود دارد كه گاز بيش
مدت محدود است و ين در كوتاهـه چـصادرات بيشتر گاز توسط روسيه ب اما واقعيت آن است كه پتانسيل افزايش ميزان

لوله صادرات گاز روسيه به چين كـننده گاز مورد نياز خطهاي تاميـني ميدانعلت اين محدوديت نيز مربوط به توسعه
كار نموده و ظرفيت شروع به 2019رساند در دسامبر كه گاز روسيه را به چين مي Power Of Siberiaلوله  است. خط

لوله از ميادين گازي منطقه شرق سيبري تامين باشد. گاز مورد نياز اين خطمكعب ميمتر ميليارد 38نهايي ساالنه آن 
كنند لوله با ميادين ساير نقاط روسيه در غرب اين كشور كه گاز اروپا را تامين ميگردد و هيچ ارتباطي ميان اين خطمي

يابد و به مكعب افزايش ميمتر ميليارد15جاري به در سال  Power Of Siberiaلوله صادرات خطوجود ندارد. ميزان 
مكعب در سال خواهد رسيد. اين درحالي است ميليارد متر 38به ظرفيت نهايي خود يعني  2025تدريج اين رقم تا سال 

مكعب در سال گاز اضافي از خاور دور روسيه امضا مترميليارد  10اي براي تامين نامهكه روسيه و چين در ماه فوريه توافق
كه هيچ باشد) جالب اينموسسه انرژي آكسفورد، محل تامين اين گاز احتماال جزيره ساخالين مي تحليلنمودند (براساس 

نياز دارد،   توجهيهاي جديد قابلاندازي و استفـاده از ايـن حجم اضافي كه اتفاقاً به زيرساختراه ،زماني براي احداث
ار افزايش توليد داخلي گاز، ـچين در كن لوله) بين روسيه و(مسير خط اين افزايش مبادالت زميني اعالم نشده است.

اند اما جي چين شدهانث كاهش تقاضاي الـ) باع19- (به علت متغير مربوط به كوويد 2022كه در سال رغم آنعلي
دهنده آن است كه ها نشانبينياي آينده ادامه خواهد يافت و تقريبًا همه پيشهجي دوباره در سالانرشد تقاضاي ال

  شدت افزايش خواهد يافت.جي چين بهانواردات ال
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  هاي تجديد پذير توسط مراكش هاي توسعه استفاده از انرژيبرنامه
مگاوات ظرفيت انرژي  333ذير را با برگزاري مناقصات مربوط به هاي تجديدپمراكش اهداف بلند خود در توسعه انرژي

هاي تجديدپذير بسيار ضروري هستند. يابي به اهداف مرتبط با انرژيها براي دستكند. اين پروژهخورشيدي دنبال مي
رشيدي به آوريل با اعطاي ظرفيت توسعه انرژي خو 15در  Masenهاي تجديدپذير مراكش با نام آژانس دولتي انرژي

هاي مربوط به انرژي اي به پروژهامارات، جان تازه Ameaو  Taqaفرانسه،  Voltaliaهايي از جمله انل ايتاليا، شركت
 2تاخير افتاده انرژي خورشيدي نور مگاواتي به 400خورشيدي اين كشور دميد. اين مناقصات بخشي از فاز اول پروژه 

است. مـناقصات  2022افزايش ظرفيت انرژي تجديدپذير جديد تا سال  هاي كليديي از بخشـمراكش است كه يك
 Voltaliaمگاوات است. شركت  69تا  36هايي با ظرفيت باشد كه شامل نيروگاهواگذار شده  مربوط به هفت سايت مي

 36ظرفيت  دو سايت با Ameaشركت  مگاواتي را در اختيار گرفته است. 48سايت  نيز دو Taqaو   مگاوات 117برنده 
ها به تفصيل بيان نشده البته هيچ جدول زماني براي پروژهدهد. مگاواتي را توسعه مي 48مگاوات و انل نيز يك ظرفيت 

هاي تجديدپذير يكي از بازيگران اصلي در صحنه انرژي Narva حاضر شركت انل در كنار شركت داخلياست. در حال
هاي گيگاوات ظرفيت انرژي 5، مراكش در مراحل مختلف توسعه حدود SMEEرود. براساس تخمين شمار ميمراكش به

ي تجديدپذير با انرژي هااي در توليد انرژيتجديدپذير (ازجمله انرژي آبي) قرار دارد. مراكش اكنون پيشرو منطقه
ذشته بيش از ال گـساعت رسيده است و در سوات ترا 7/8ش به ـخورشيدي، باد و آبي است. ركورد توليد از اين بخ



 

ساعت برق كشور را به خود اختصاص داده است. محيط تجاري نسبتاً پايدار  واتترا 6/42د ـيـپنجم از كل تولكـي
هاي تجديدپذير اين كشور به سرعت به گذار خارجي باعث شده است كه ظرفيت انرژيمراكش و توانايي جذب سرمايه

مگاوات  830گيگاوات انرژي باد و  47/1آبي، گيگاوات برق 77/1مل بد كه اين رقم شاگيگاوات افزايش يا 1/4حدود 
حاضر بسيار باشد رقمي كه در حالدرصد از كل ظرفيت نصب شده مي 40باشد. اين ميزان تقريباً انرژي خورشيدي مي

سنگ از زغال باالتر از اهداف بلندمدت اكثر كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا است. اما بيشتر برق توليدي مراكش
اين اتكاي به  درصد از كل توليد را شامل شده و 69ساعت يا  واتترا 15/29شود. سال گذشته اين مقدار حدود توليد مي

هاي گويد كه در تالش است تا طي سالهاي آينده نيز ادامه يابد. اما وزارت انرژي ميحامل آالينده قرار است در سال
كيب عرضه كاهش داده و به تناسب آن سهم تجديدپذير و گاز را افزايش دهد. در بخش را در تر سنگزغالآينده سهم 

فعال اسپانيا وارد كند و اين كار را از طريق معكوس كردن هاي نيمهجي را از طريق پايانهاننخست، مراكش قصد دارد ال
ميليارد 5/11 لولهخط(اين  .(مراكش) انجام دهد (اسپانيا) به سمت جنوب از شمال GME لولهخطبخش مراكشي 

گويد كه كشورش وزير انرژي مراكش مي. رساند)تر گاز الجزاير را از طريق مراكش به اسپانيا ميمترمكعبي در سال پيش
بوده و مسائل مربوط به ترانزيت گاز نيز حل شده است.  مدتميانجي براي قرارداد انكننده الدر آستانه انتخاب تامين

مگاواتي  385و نيروگاه  Ain Ben Mathar مگاواتي در 470يكپارچه  CCGTاندازي مجدد نيروگاه مكان راهاين اتفاق ا
CCGT  درTahaddart ها پس از قطع جريان گاز الجزاير به مراكش از اول نوامبر سال سازد. اين نيروگاهرا فراهم مي

هاي بلندمدتي براي واردات مستقيم گاز وجود اند. برنامههش متوقف بودـروابط بين الجزاير و مراك گذشته به دليل وخامت
 437حدود  2022گازي جديد خواهيم بود. قرار است تا پايان  هايجمله شاهد ساخت نيروگاهدارد كه احتماًال از آن

وسط ـكه تمگاوات  150مگاواتي مزرعه بادي زارا با ظرفيت كل  87اندازي شود از جمله  فاز نخست  مگاوات ظرفيت راه
Edf .هاي خورشيدياما با اين وجود پروژه فرانسه و ميتسويي ژاپن توسعه داده شده است Masen  جدي به  طوربه

اي كه اي در پروژهمالحظهقابلدهد هيچ پيشرفت نشان مي MEESاي توسط تعويق افتاده است. بررسي تصاوير ماهواره
  شود.شود مشاهده نمياندازي راهقرار بود امسال 
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  توسط پتروناس صباح در شناور جيانال  پروژه دالري ميليارد 2 قرارداد امضاي
 شناور تاسيسات ترينبزرگ و اولين احداث براي تفاهمي يادداشت) SOGDC( صباح گازونفت توسعه شركت و پتروناس

 شود،مي شناخته ZLNG نام به كه پروژه اين .كردند امضا زيمال صباح درياي ساحل نزديك، )LNG( مايع گازطبيعي
رينگيت مالزي (معادل  ميليارد 8/8 حدود آن هزينه و شده واقع) SOGIP( سيپيتانگ گاز و نفت صنعتي پارك در

 براي و است) FEED( مقدماتي طراحي و مهندسي مرحله در حاضرحال درو  شودمي برآورد) دالر ميليارد 02/2
 و پتروناس قرارداد، اين اساس بر. است شده گذاريهدف جاري سال پايان در گذاريسرمايه نهايي تصميم تكميل

SOGDC كرد. خواهند همكاري پروژه اين تحقق در SOGDC گاز و نفت صنعتي پارك دهندهتوسعه عنوانبه 
 .كمك خواهد نمود نياز مورد تاسيسات جانبي يا و مجوزها ها،تاييديه تمام تامين در پتروناس سيپيتانگ به

 و صباح وزير معاون گونسالم، يواخيم. داشت خواهد ايالت براي پيامد چندين گازطبيعي سازيمايع شناور تاسيسات
سازي و خدمات ذخيره مانند آينده بالقوه كارهاي و كسب قفل پروژه اين: اعالم كردبيانيه  يك در صنعتي، توسعه وزير

 جيانال مجازي لولهخط سيستم گسترش و كنندهشركت هايطرف به بازگشت بالقوه طوربه و دكنمي باز را بانكرينگ

VPS) (سال پايان تا است قرار ساحل نزديكي در گازطبيعي سازيمايعشناور  ارخانهك .كندمي فراهم را صباح در 



 

 اورـشن تاسيسات از را پتروناس مايع گازطبيعي توليد كارخانه اين تكميل، از پس. شود اندازيراه آماده 2026
 روناسـپت ،حاضرحال در. داد خواهد افزايش سال در تنميلين 7/4 بهتن ميليون 7/2 با ظرفيت ساالنه مايع ازطبيعيـگ
 ازيـگ ميادين در رتيبـت هـب ،PFLNG Dua و PFLNG Satu ازطبيعي،ـگ سـازيعـماي شناور تأسيسات دو از

 .كندمي برداريبهره Rotan و Kebabangan يـايـدري
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  قطرانرژيتوسط  شمالي ميدان توسعه قرارداد اعطاي 
 Tecnicas از متشكل كنسرسيومي به را خشكي در ساخت و تداركات مهندسي، توجهقابل قرارداد يك قطرانرژي

Reunidas و اسپانيا Wison Engineering خود شمالي ميدان توسعه بزرگ پروژه اول فاز روي بر كار براي چين 
 پروژه مهم عطف نقطه آخرين قرارداد اين كه گفت و كرد تاييد را توسعهطرح  اين قطر دولتي غول .است كرده منعقد
 به قطر گازطبيعي مايع توليد ظرفيت افزايش منظوربه ،)NFE(ي شمالدر بخش شرقي ميدان  مايع گازطبيعي توسعه
 (lump-sum) كلي مبلغ قرارداد يك روي بر مشترك گذاريسرمايه اينوي اضافه كرد  .است سال در تنميليون 110
 كه گفت اپراتور .بود خواهد الفان راس صنعتي شهر در گوگرد بارگيري و سازيذخيره جابجايي، تاسيسات توسعه براي
 براي گوگرد مديريت تاسيسات كه ستا مايع گازطبيعي توسعه عظيم طرح از بسته چهارمين شامل قرارداد اين

 .كندمي پشتيباني ،برسند توليد به 2025 سال پايان تا است قرار كه مايع ازطبيعيـگ ديدـج واحد چهار از پشتيباني
بخش  پروژهدر  مايع گازطبيعي اضافي واحد دو براي) گوگرد( توليد توسعه براي ايگزينه شامل چنينهم قرارداد اين

 .بود خواهد آينده اضافي مايع گازطبيعي هايواحد از پشتيباني براي الزم زيرساخت و) NFS( ماليجنوبي ميدان ش
 الكعبي، شريداسعد .كرد خواهد مديريت را 4 بسته تفصيلي مهندسي كار Tecnicas-Wison مشترك گذاريسرمايه

بخش شرقي ميدان  پروژه اجراي براي شركت اين هايتالش اوج نقطه اين قرارداد اعالم كرد، قطرانرژي مديراجرايي
 قطر ،گرانتحليل گفته به است. ايعـم بيعيـگازط صنعت در خود نوع در پروژه ترينزرگـبه عنوان ـب (NFE)شمالي 

 ميليارد 50 تا توسعه فاز دو رودمي انتظار و كندمي هزينه خود شماليعظيم  ميدان ظرفيت توسعه براي دالر ميلياردها
 اول فاز روي گذاريسرمايه نهايي ميمـتص هـذشتـگ الـس) ابقـس قطرپتروليوم( قطرانرژي .باشد اشتهد هزينه دالر

 چهار شامل آن اول فازكه  كرد برآورد دالر ميليارد 75/28 را آن ارزش و اعالم رابخش شرقي ميدان شمالي  پروژه
 دريايي و خشكي متعدد هايبسته براي رانرژيقط طرف از مناقصه فرآيند انجام حال در قطرگاز .بود EPC عظيم بسته
 هانيـج سلطه توسعه، طرح اين رودمي انتظار .است شده گرفته نظر در بخش شرقي ميدان شمالي پروژه براي كه است
 ظرفيت افزايش تجربه حال در نيز متحدهاياالت اگرچه د،ـردانـازگـب ياـترالـاس از را يـگازطبيع سازيمايع يتـظرف

 77 سازي مايع ظرفيت داراي حاضرحال در قطر .پشت سر بگذارد را كشور دو هر تواندمي كه است مايع عيگازطبي
بخش شرقي  پروژه اول فاز .استكمتر  سال در تنميليون 88 به ميزان رالياـاستتوليد  از كه است سال در تنميليون

 بسيار جايگاه آن به و دهدمي افزايش سال در تنميليون ١١٠ به دهه اين اواسط تا را قطر ظرفيت ،ميدان شمالي
 پروژه شده، ريزيبرنامه توسعه دوم مرحله در قطر اين، بر عالوه .دهدمي اقيانوسيه و آسيا كليدي بازارهاي در تريقوي

 110 از ورـاين كش مايع ازطبيعيـگ وليدـت ظرفيت افزايش آن هدف كه بردپيش مي نيزرا  بخش جنوبي ميدان شمالي
بخش جنوبي  پروژه در (FID) گذاريسرمايه نهايي تصميم .است 2027 سال تا تنميليون 126 به سال در تنميليـون

 .شودمي گرفته آينده ماه چند ظرف احتماال ميدان شمالي



 

 شده گرفته نظر در بخش شرقي ميدان شمالي پروژه براي كه خشكي كليدي بسته سه براي گذشته سال قطرانرژي
 كنسرسيومي با دالر ميليارد 13 ارزش به خشكي قرارداد يك اپراتور اين ،2021 سال در .است كرده منعقد ادهاييقرارد

 اول بسته براي ارك .كرد امضا سازيمايع تاسيسات شامل خشكي بسته اولين در Technip Energies و Chiyoda از
 C&T امسونگـس ذشته،ـگ الـس ارسـم در .است مرتبط امكانات با مايع گازطبيعي واحد مگا چهار ساخت شامل

 بسته پيكرغول سازيذخيره مخازن روي بر كار براي قطرگاز از دالر ميليارد 2 ارزش به  EPC قرارداد يك جنوبيكره
EPC است شمالي ميدان در تاسيساتي كار شامل كه كرد منعقد رئونيداس تكنيكا شركت با -  3 بسته -  خشكي. 
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  متحدهاياالت عيما يعيصادرات گازطب انهيپا نيهفتم آغاز توليد
را  Calcasieu Passسازي در تاسيسات بلوك مايع 9بلوك از  6اندازي ) مجوز راهFERCاداره مقررات انرژي آمريكا (

باشد و هر بلوك در اين مذكور مي صادر كرد. اين شركت، توسعه دهنده ترمينال Ventur globalبراي شركت 
مكعب در روز ميليارد فوت 3/1تاسيساتي با ظرفيت   Calcasieu Passسازي است.توليد مايعتاسيسات، شامل دو خط

و  Sabine Pass كينزد جيانال هايترمينالمشابه اين تاسيسات نيز  .باشدلوييزيانا مي  Cameron Parishدر
Cameron ،كانال  قياز طررا  گازطبيعي مايعCalcasieu صادر خواهد كرد.  ،كيمكز جيواقع در خلCalcasieu Pass 

 ساتيط، تاسـتوسـمازي ـسعـتوليد مـايخط 18عالوه بر  .است متحدهاياالت يجانمركز صادرات ال نيهفتم
Calcasieu Pass  دو  ات،ـسياسـت اتيلعم يبرامورد نياز  برق ديتول يراـب در محل يعيگازطب روگاهين كيشامل

 يريبارگ تيبا قابل يـرانيشتـه كـ) و دو اسكلمكعبميليارد فوت 4/4 تي(هر كدام با ظرف جيانال رهـيخزن ذخـم
از ـگترمينال مذكور، . باشدمي )مكعبميليارد فوت 4مترمكعب ( 185000حمل تا  تيظرف اب جيانهاي الكشتي

 به طول و اينچ 24به قطر  Venture Global متعلق به شركت TransCameron لولهخط قيوراك خود را از طرـخ
اعالم موسسه  طبق ارتباط دارد. Bridgelineو  ANR ،TETCO لولهخطوطكند كه با يم افتيدرمايل  24

PointLogic، 2021ز نوامبر ا ،Venture Global هيدييتأ FERC ده كر افتيدر 6تا  2 هايبلوك اندازيراه يرا برا
 افتهي شيافزا 2022در طول سال  ناليترماين به  يعيگازطب ليتحو بوده است. 2022مارس  30بار در  نيآخر و ستا

  يبرانها سه بلوك ـنكه تـه ايـوجه بـت اـدر روز بوده است. ب مكعبفوتميليارد  7/0 ،ليآور ماه متوسط در طوربه و است
 هايبلوك اندازيراه يبرا FERCهايهيدييتا افتيتوجه به سرعت در با چنينهمو  ماندهباقي ،اندازيراهمجوز اخذ 

ميليارد  3/1 يعنيخود جي انال ديكامل تول تيـبه ظرفتا سه ماهه سوم امسال  تواندمي Calcasieu Pass نال،يترم
 دهينام اندازيراهوله محم ،خود را كه اغلب جيانالمحموله  نيمارس، اول 1در ترمينال مذكور  برسد. در روز  مكعبفوت

را به  جيانال وو ارسال كرد  يرياجاره شده بود، بارگ JERA Global Marketsكه توسط  Yiannisتانكر در شود، يم
 ،گذاريسرمايه يينها ميپس از تصم ماه 30محموله خود را  نياول اين ترمينال،داد.  ليحوـرانسه تـبنادر هلند و ف

 Calcasieu ل،يآور 27بود. تا  متحدهاياالتدر  جيانالصادرات  هايتمام پروژه نيمان در بز نيكرد كه كمتر يريبارگ

Pass  9  .محموله ارسال كرده است  
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  2022شركت گازپروم در اروپا در سال احتمال از دست رفتن يك سوم بازار گاز 
 اوكراين، بحران دليل به جاري سال در است ممكن اروپا به شركت گازپروم گاز صادرات بر اين باورند كه گرانتحليل
 از درصد 40 حدود روسيه .يابد كاهش سوم يك حدود به روبل پرداخت تغيير هايبرنامه و مايع گازطبيعي با رقابت

 در "ويژه نظامي عمليات" با آغاز جنگ اين كشور با اوكراين تحت عنوان نمايد.تأمين مي را ياز اروپاگازطبيعي مورد ن
- حليلـاين ت گفتههـب .را كاهش دهد يهـرژي روسـه انـوابستگي خود ب است در تالش ايغرب به طور فزاينده فوريه، 24

 تضعيف را روسيه گاز صادرات اندازچشم ،"غيردوست" كشورهاي روبل از گاز به هزينه دريافت براي هاييطرح گران،
 نموده خودداري آن پذيرش از آرا اتفاق به تاكنون تقريباً دانسته و "خواهيباج"اقدام روسيه را  اين اروپا زيرا است، كرده
 عرضه در اين خصوص عنوان نمود كه مسكو اسكولكوو مديريت دانشكده در انرژي مركز از كاپيتونوف سرگئي .است

 تا 40به ميزان  2021 سال گازطبيعي در مترمكعب ميليارد 150 حدود از جاري سال در است ممكن اروپا به گازپروم
 فشار دليل شركت ريستادانرژي نيز اظهار داشت كه به در گاز بازار تحقيقات يسير .يابد كاهش مترمكعب ميليارد 45

ارز  مورد در نظرف صادرات گاز توسط روسيه به داليلي از جمله اختالفتوق يا روسيه و به اتكا كاهش براي خريداران گاز
 توقف چنينهم تري مواجه شود. ويبا كاهش بيش حتي تواندمي لولهخطوطگاز عرضه شده از طريق  حجم پرداختي،

 ترينبزرگ .كردن رد را لولهخطها و به مخاطره افتادن عمليات در صورت ادامه درگيري اوكراين طريق گاز از جريان
 ميليارد 8/20 با ايتاليا مترمكعب، ميليارد 8/45 با به ترتيب آلمان 2021 سال در اروپا در گازپروم گاز كنندگانمصرف

 كه است آلمان كننده گاز مورد نيازامينـت رينـتزرگـب هـروسي .بودند گاز مترمكعب ميليارد 2/13 با اتريش و مترمكعب
 اتريش و خود وارداتي گاز درصد 40 حدود ايتاليا كهحالي در دهد،مي به اين كشور تحويل را دخو گاز سوم يك از كمتر
روبل به  برابر در گاز با ورود به طرح مجارستان تنها تاكنون. نمايندمي تامين روسيه از را خود گازطبيعي درصد 80

 كميسيون .است كرده موافقت روبل، به ديل آنتب و متعاقباً  روسيه گازپروم بانك طريق از خارجي ارز پرداخت صورت
 اروپا اتحاديه هايتحريم رژيم اروپا، اتحاديه خريداران توسط روبل به روسيه گاز پرداخت كه كرد اعالم گذشته هفته اروپا
 يهروس لولهخط گاز كه اظهار داشت مالي و انرژي مؤسسه از گروموفالكسي .با شكست مواجه خواهد كرد را مسكو عليه
 روبل به مشتريان از نيست مجبور كه روسيه نواتك چنينهم و متحدهاياالت از مايع گازطبيعي با حدودي تا تواندمي

 اـاروپ حاديهـات هـب لولهخط طريق از روسيه گاز صادرات افزود كه چنينهموي  .گردد كند، جايگزين دريافت هزينه
  برسد. كعبمترم ميليارد 105 به اريـج سال در است مكنـم

  
  2022آوريل  pgjonline  ،25منبع: 

  19-دليل شيوع مجدد كوويد جي چين بهانكاهش تقاضاي ال
 جيانال يد توليدكنندگانـش داده است و امـاين كشور را كاه جيانال رايـا بـقاضـن تـدر چي 19- كوويد شيوع مجدد

 93/79چين  .كمرنگ كرده استرا كشور جهان  ينتربه دومين اقتصاد بزرگ و پرجمعيت براي فروش حجم بيشتر
افزايش داشت  2020در سال  تنميليون 31/67درصد نسبت به  7/18وارد كرد كه  2021در سال  جيانتن الميليون

 67/73تنها  2021ژاپن در سال  .در جهان پيشي گرفت جيانال واردكننده ترينبزرگو براي اولين بار از ژاپن به عنوان 
 حذفبه  يابيتر و دستپاكدر راستاي تالش ملي براي انتقال به منابع انرژي تغيير وارد كرد. اين  جيانتن اليونميل

كوويد در چين،  مجدد شيوعاما  .را بيشتر افزايش داده است جيانال براي هاچيني اشتياقاست كه  2060كربن تا سال 
معمول، تقاضاي گاز صنعتي درست بعد از  طوربه .سيار محدود كرده استچين را ب جيانال به ويژه در شانگهاي، خريد

در كاهش تقاضا اين . ، اما امسال تقاضاي گاز صنعتي از فوريه كاهش يافته استيابدميافزايش چيني سال نو  هايجشن



 

ماري در راستاي موجي از قرنطينه در شهرهاي سراسر كشور است، زيرا مقامات در تالش براي مهار شيوع بي راستاي
در شرق و جنوب چين به استفاده از گاز  جيانال دستيپايينبرخي از كاربران  .چين هستند "كوويد - صفر"سياست 

روي شود، به عنوان منبع تامين پايدارتري تلقي مي چنينهماست و  جيانال تر ازبسيار ارزان حاضرحالكه در  لولهخط
نيز با كاميون  جياننقل الوحمل، هاشيوع كوويد و شروع قرنطينه و مسدود شدن راههار م دليلبهاز طرفي  .اندآورده

از ـاي گـل تقاضـد از كـدرص 10يش از ـب گزينيـجايكه اين  اندفعاالن بازار تخمين زده .است دچار اختالل شده
خود را براي رشد  بينيپيش )CNPC(دولتي چين  موسسه تحقيقاتي .شودنميپايين دستي را شامل  كنندگانمـصرف

 اي وارداتـهيـبينشـپي .درصد كاهش داده است 2/8شده قبلي به  بينيپيشدرصد  11كل تقاضاي گاز اين كشور از 

 .كاهش يافت تنميليون 52/8بيني قبلي، به در پيش تنميليون 11به جاي  ساالنهنيز كاهش يافت و رشد  جيانال
را  لولهخطهمسايگان خود از جمله روسيه و كشورهاي آسياي مركزي عرضه پايدار گاز  تريننزديكاگرچه چين از 

براي اطمينان از اينكه اين كشور گاز كافي دارد، به ويژه در فصول اوج تقاضا  جيانال ، اما تامين پايداركندميدريافت 
 6/18وارد كرد كه  لولهخطگاز  تنميليون 43/42در حدود  2021ور در سال ـاين كش .مانند زمستان، ضروري است

  .ش داشتـزايـبل افـال قـه سـبت بـدرصد نس
  چيني به عقد قرارداد بلندمدت جيانالترجيح خريداران 

ادامه  جيانكنندگان التامينمدت بيشتري با بلندچيني تاكنون رويه خود را براي بستن قراردادهاي  جيانال خريداران
ن ـاي .چيني امضا شده است جيانال كنندگانتامينمدت بين خريداران و بلند ل جاري چهار قرارداددر سا اند.داده

 در سال، شركت آمريكايي تنميليون 5/1به مبلغ  ENN و شركت چيني NextDecade بين شركت آمريكايي قراردادها،

Energy Transfer  و ENN NG  در سال،  نـتميليون 8/1براي Energy Transfer و ENN 900راي ـرژي بـان 
  .اندبوده در سال تنميليون 5/1براي  NextDecade و (GEG) تن در سال و گروه انرژي گوانگدونگ چينزارـه

 22در مجموع  2021داشتند و از ابتداي سال  دارمدت قراردادهايعالقه زيادي به  2021خريداران چيني نيز در سال 
قراردادهاي  كه نسبت به يل دادندـآسيا را تشك شرقشمالداران ـريـدرصد از خ 5/87و امضا كردند  دارمدتقرارداد 

آسيا، آخرين  شرقشمالبه  نيمه اول ماه براي تحويل جيانمحموله التكقيمت  .بيشتر است  2020در سال  داردتمد
 يوتيبي دالر در هر ميليون 44/54ن ركورد ارزيابي شد كه از باالتري يوتيبي دالر در هر ميليون 01/25آوريل  26بار در 

  .كاهش يافت يوتيبيدر هر  دالر در ميليون 43/29 مارس، 8 تاريخدر 
  

  2022آوريل  27 منبع: آرگوس،
     Dynagas Ltd  و  Uniperجي و تبديل مجدد به گاز توسط انال سازيذخيرهتدارك دو شناور 

Uniper جي و تبديل انال سازيذخيرهشناور دو  امكان اجاره آلمان، به گاز عرضه يتقويت امنيت و تنوع بخش به منظور
 و  Transgas Forceهاينمايد. اين دو شناور با ناممهيا مي را Dynagas Ltd مديريت تحت) FSRUمجدد به گاز (

Transgas Power  سازيتوسط شركت كشتي 2021 كه در سالHudong Zhonghua ، ابعهت هايشركت از يكي 
 ارسال ليـك رفيتـظ با زيستمحيط داردوست و از انواع مدرن، ايمن اند،چين ساخته شده دولتي سازيكشتي شركت

 اين ظرفيت د.نباشمترمكعب مي 174000 سازي هر يكذخيره ظرفيت و سال در مترمكعب ميليارد 5/7 تا گازطبيعي
 تاسيسات تكميل پس از 2023 سال از اوايل است. اين شناورها آلمان به از روسيه گاز واردات درصد 30 تقريباً معادل

  .كرد به كار خواهند آغاز آلمان دولت توسط منتخب هايمكان در خشكي



 

 سريع توسعه امكان اين شناورها استقرار. هستند فعاليت حال در جهان سراسر درFSRU شناور  48 حاضرحال در
 حال در تركيه و كرواسي ايتاليا، ليتواني، در مشابهي تاسيسات اروپا در. كندمي فراهم را گازطبيعي واردات تاسيسات

 تجاري تجربه داراي  Uniperباشند.مي سازيآماده حال در اروپا سراسر نيز در ديگر مكان چندين و هستند برداريبهره
 ظرفيت به يونيپر اين بر عالوه. كندمي جي را تجارتانال محموله 360 ساالنه و است جيانال بازار در ايگسترده فني و

 به امروزه هاظرفيت اين. دارد دسترسي اسپانيا چنينهمو  در بريتانيا گرين در هلند، گيت جيانهاي واردات الپايانه
  .نمايد متنوع را گازطبيعي واردات عرضه تا دهدمي اجازه يونيپر

 اين در جيانال بازار در خود تجربه با توانيممي كه مفتخريم و خوشحال": گفت ماوباخ، ديتر- كالوس يونيپر، مديرعامل
 براي مهمي اركان  Dynagas هاي FSRUو Wilhelmshaven در ما سايت. كنيم حمايت آلمان دولت از سخت دوران
  ".بود خواهد گازطبيعي عرضه در بيشتر تنوع به يابيدست

Dynagas Ltd  ،18 و شناورهاي مدرن جيانال كشتي FSRU مترمكعب را در  ميليون 3 تقريبي جمعاً  ظرفيت با
و  جيانال ايـهشتيـك تـديريـم و ساخت در ايگسترده تجربه داراي Dynagas Ltd نمايد.جهان مديريت مي

 اين مركزي دفتر. عملكردي برخوردار است و ممتازي به لحاظ ايمني بوده و از سابقه 2004 سال از  FSRUهايناورـش
 بسيار ما": داشت اظهار پروكوپيو، جورج آقاي ،Dynagas Ltdيس ير و است. موسس شده واقع يونان آتن، در شركت

 توسعه براي اروپايي كشورهاي از كه هاستمدت ما. دهيممي انجام Uniper و آلمان دولت با را معامله اين كه خرسنديم
  شناور دو استقرار. كنيممي حمايت آنها گازطبيعي امينت منابع به بخشيدن تنوع براي جيانال واردات هايزيرساخت
FSRU ، و موقع به را خود جيانال واردات هايقابليت تا دهدمي را امكان اين به اروپا تردر مقياس وسيع و آلمان در 

و ضمن  ر شدهمستق آلمان در اين شناورها كه منتظريم مشتاقانه ما. دهند افزايش خشكي در دائمي ايجاد ردپاي بدون
  ".گردد فراهم نيز كمتر كربن با ايآينده به انتقال زمينه ،اين كشور گازطبيعي تأمين

 
  2022مي  lngindustry،5:منبع  

  عرضه اولين گاز از ميدان كوليبري ترينيداد و توباگو توسط شل 
از از ميدان كوليبري در ترينيداد افزايش نظارت بر فعاليت شركت شل در زمينه تعهدات اقليمي، عرضه اولين گ رغمعلي

در مسير حركت شركت شل اعالم گرديد. اين حركت، با توليد از سايت بزرگ نفت و  "نقطه عطف"و توباگو، به عنوان 
در  "نقطه عطف مهم"در ترينيداد و توباگو آغاز شده و يك  Colibri اندازي ميدانبا راه Shell's Caribbean گاز

اولين گاز در اين سايت امكان تحويل گاز در داخل و خارج از كشور را از عرضه  .دهدميا نشان استراتژي رشد شركت ر
 ايتجديدپذير شركت شل در بيانيه هاييژانروائل ساوان، مدير بخش گاز و  كند.فراهم مي جيانالآتالنتيك  طريق

تخار ـروژه افـه ايمن و به موقع اين پينها به ارامن به تيم اجرايي ترينيداد و توباگو به دليل تعهد آ"مطبوعاتي گفت: 
تر و هاي انرژي پاكحله راهيشود، ما به دنبال اراكنم. اين امر موجب تقويت راهبرد توليد انرژي شل در كشور ميمي

ارهاي هاي توسعه، شاهد ورود گازطبيعي به بازوي افزود: كوليبري همراه با ساير پروژه بيشتر در سطح جهاني هستيم.
اين ميدان  .به اهداف انرژي ترينيداد و توباگو خواهد بود يابيدستدر راستاي  جيانال پتروشيمي داخلي و صادرات

رود اوج توليد مدت اضافه كند، انتظار ميبشكه معادل نفت در روز به توليد پايدار گاز در كوتاه 30000تواند حدود مي
 موجود فرمپلتاز طريق يك چهار حلقه چاه گاز فراساحلي مرتبط با  بشكه نفت در روز باشد كه 43000حدود 

Poinsettia  واقع در منطقه دريايي ساحل شمالي(NCMA) ،گرددميحاصل  شمال ترينيداددر.  
هاي گروه كهحاليدر  ، مشترك است. Heritage Petroleum)(شركت ين پروژه با شركت نفت ملي ترينيداد و توباگوا 

ها عليه روسيه باعث شده است كه اند، اما اثرات تحريمهمواره با هرگونه توسعه نفت و گاز مخالفت كرده محيطيزيست



 

 هاي فسيلي متوقف كنند.هاي بازار، تعهدات خود را براي حذف تدريجي سوختكشورها در تالش براي پر كردن شكاف

، اما در ماه مارس سال جاري، اين شركت اعالم كرد كه گيردشل قبالً اعالم كرده بود كه بودجه ميدان كامبو را پس مي
  .دكنبا توجه به تقاضاي جديد براي منابع انرژي در بريتانيا، در تصميم خود تجديد نظر مي

  
   2022 آوريل offshore-technology ، 8: منبع     

   مارس ماه در تايلند جيانال وارداتباالترين ميزان 
 ي خودهاارزيابي آرگوسشركت  بار اولين براي كه زماني ازاين حجم  و شد بيشتر مارس ماه رد تايلند جيانال واردات

تحريك نهايتا منتج به  كه دنمو كشور آغاز اين در داخلي گاز توليدميزان  كاهش خصوصدر 2010 سال در را
 كرد وارد جيانال تن هزار 850 مارس ماه در تايلند .ه استرسيد خود حد باالترين به ،اين كشور شد نقدي خريدهاي

 در واردات برابر دو از بيشاين حجم  ودهد نشان مي افزايش درصد 1/23 ،فوريهماه  در تنهزار  4/690 به نسبت كه
 كه بود قطر از برداشت افزايش دليل به عمدتاً  مارس ماه در جيانال واردات افزايش .ه استبود 2021 سال مارسماه 

آغاز و  فوريهماه  از كه مالزيرشد واردات از  چنينهم و رسيد مارس ماه در تن هزار 7/263 به درصدي 65/5 جهش با
عدم خريد  عليرغمي زمان مقطع همان تايلند در همچنين. رسيد تن هزار 8/119 به مارس ماه در كه شد برابر دو تقريباً 

اين كشور در ماه مارس از كشورهايي  .ه استردك وارد جيانال مارس ماه در ،فوريه در ديگر كشورهاي از جيانال
 كرده وارد جيانالهزار تن  5/65هزار تن و آنگوال  60هزار تن، برونئي  6/26هزار تن، اندونزي  62حجم نظير مصر با 

 .ددا دست از تايلند به جيانال صادركننده ترينبزرگ در مقام قطر بهنسبت  را خود سلطه استراليادر اين ماه  .است
روند كاهشي داشته است. طي امسال حجم  Erawanگذشته حجم توليد گاز داخلي تايلند از ميدان  يهاطي سال

 تاميندر  PTTاسپات كشور تايلند روند افزايشي داشته و دليل آن احتمال ناتواني شركت دولتي  جيانالخريد 
 قابلاسپات  خريدهاي شاهد جاري سال د در ادامهباشد. انتظار مي روكنندگان ميگاز مورد نياز مصرف حجمحداقل 
اسپات  محموله 16 تا حداكثر و دو حداقل احتماالً تايلند .باشيم Egat دولتي برق توليدكننده و PTT سوي از توجهي

 بيشتر بسيار بود، كرده خريداري وريهـف در كه ايمحموله دو به نسبت كه كرده خريداري مارس ماه در تحويل براي
  .است بوده
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  تخليه ذخاير گازي گازپروم در اروپا 
قرار داشتند و از  آن تابعه هايشركت يا گازپروم روسيهشركت  كنترل تحت كه اروپايي گاز سازيذخيره سايت چندين
 ذخايررداشت گاز از تصميم گازپروم براي ب .هستند خالي اكنون ،براي ذخيره گاز برخوردار بودند مدتبلند ظرفيت

گاز تا همراه كمبود تزريق تحليل رفته بهاواخر زمستان گذشته مصرف  خاطربهبه شدت  حاضرحالاروپايي خود كه در 
پايان استفاده اين نشاني از روسيه به اروپا،  لولهخطگاز از طريق تحويل  جهتظرفيت خالي  رغمعليتابستان امسال، 

كه  حركتي. در است بدتر شدن روابط انرژي روسيه و اروپا ي گاز اروپا در بحبوحه بحرانازسذخيرهتاسيسات شركت از 
 را در اختيار دارد  سازيذخيره ظرفيت ترينبيش Gazpromexport  در سه سايتي كهآغاز گرديد، از اواسط ماه مارس 

با برداشت شديد مواجه در آلمان  Katharinaدر جمهوري چك و  Damboriceدر اتريش،  Haidach هايسايت
سايت آلمان است در زمان  ترينبزرگكه  44TWhبا ظرفيت  Rehdenبرداشت گاز از تاسيسات  چنينهمشدند. 

 Katharina آوريل 29خالي هستند. در  Katharinaغير از  م اكنون همه ذخاير فوق بهـه مشابه تشديد يافت.



 

مناقصه در  23- 2022با ميزان فروخته شده تا پايان سال  حجمكه اين برگزار كرد  08/1TWH اي به حجم مناقصه
اين شركت كه  نقاطي، تاسيساتگاز گازپروم در ساير  حجمارزيابي . مطابقت داشت 2020در اواخر سال برگزار شده 

 هلند Bergermeer در سايت  Gazpromexportشركت  .دشوارتر است دارد ظرفيت كل تاسيسات راكمتري از سهم 
رارداد بلندمدت تامين گاز كه به منظور حفظ فشار مخزن قمكعب سهم دارد و يك ميليارد متر 85/1ظرفيت  دازهانبه

% از ظرفيت 13دهنده استفاده بوده كه نشان Bergermeer 3/6 TWhآوريل حجم ذخاير  28در  .منعقد شده است
اي از ظرفيت ته شركت گاز پروم هيچ استفادهكلي اين تاسيسات است كه به گفته وزير اقتصاد هلند از تابستان گذش

 سابق تابعه هايشركت با Gazpromexport ارتباط عـقط از ممكن است پسكامل تاسيسات ننموده است. 
Gazprom Germania چنينهمگازپروم مالكيت چندين سايت گازپروم به ديگران واگذار شود.  ،در آغاز ماه آوريل 
ظرفيت  مكعبمتر ميليون 120 دحدو Aleksandar Vucicآقاي  صربستان مهورجرييسبراساس اظهارات اخير 

شركت  اروپايي آن همكن است بزرگترين ذخيرـم كه ا در اختيار داردر صربستان Banatski DVORسازي در ذخيره
پذيري بيشتري انعطاف امكان تواندمي اروپاگاز شركت گازپروم در  سازيقابل توجه ذخيره ظرفيت .باشد حاضرحالدر 
نگهداري مدت تعميرات و در طول  انمشتري تامين تقاضايو بازار هاي اوج تقاضاي براي افزايش فروش در دورهرا 
شده اين شركت در  سازيذخيره اما حجم گاز .كندايجاد تابستان  اين شركت طي مدت صادراتيمهم  هايلوله وطخط

كاهش ب عكميليارد مترم 1حدود  هـب 2019ال ـر سـاواخ در عبـترمكـم يلياردـم 7/11ورد ـاز ركات اروپا ـتاسيس
  است.يافته 
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  بيش از دو برابر به توليد گاز عراق طي پنج سال آينده افزايش 
اهد يافت و هاي آينده افزايش خوهاي اعالم شده وزارت نفت عراق، توليد گازطبيعي در اين كشور طي سالطبق برنامه

خواهد رسيد. اين روند  2027مكعب در روز در سال ميليارد فوت 4مكعب در روز فعلي به حدود ميليارد فوت 5/1از 
هاي توسعه ترين پروژهتوسعه نفت و گاز در اين كشور محقق خواهد شد. از بزرگ هايبرداري از پروژهافزايشي با بهره

ترين ) اشاره كرد. ميدان عكاس از بزرگMansuriya) و منصوريه (Akkasعكاس (توان به توسعه ميادين گاز عراق مي
و از نوع گاز همراه نفت نيست. اين ميدان بوده منابع گازي عراق است كه بر خالف اكثر منابع گازي اين كشور، مستقل 

تـريلـيون  6/5ازي مـيدان عـكاس و مجاورت مرز اين كشور با سوريه قرار دارد. ميزان ذخـاير گـ االنبار در غرب ايالت
شود. وزارت نفت عراق اعالم كرده عمليات توسعه اين ميدان به شركت شورون و يا آرامكو واگذار مكعب برآورد ميفوت

مكعب ميليون فوت 400به توليد برسد و روزانه  2026- 2027هاي رود اين ميدان طي سالخواهد شد. انتظار مي
مكعب در استان دياله و در تريليون فوت 5/4. ميدان گازي منصوريه نيز با حجم گاز درجاي گاز از آن استحصال شود

نزديك مرز ايران قرار دارد. توسعه اين ميدان سال گذشته به 
 2025رود در سال شركت سينوپك اعطا شد و انتظار مي

  مكعب در روز باشد.   ميليون فوت 320ظرفيت توليد گاز آن 
يكي از داليل عدم توسعه برخي ميادين و عدم  وزير نفت عراق
نگاري ران براي توسعه آنها را نتايج ضعيف لرزهاگذتمايل سرمايه

هاي مخزن اعالم كرده است. اين و اطالعات با كيفيت پايين داده
) از OECكشور در تالش است با كمك شركت اكتشاف نفت (



 

هاي مندي از خدمات و مشاركت شركتچنين بهرهو هم )INOCهاي زيرمجموعه شركت دولتي نفت عراق (شركت
خارجي در اين خصوص بر مسأله فايق آيد. در اين راستا وزارت نفت عراق اعالم كرده است از شركت آمريكايي 

سازي مخزن ميدان عكاس و ميادين مجاور آن جهت انجام عمليات ) براي بهبود نتايج مدلHalliburtonهاليبرتون (
  كند.لي اكتشافي استفاده ميحفاري تكمي
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  به منابع جديد عرضه گاز يابيدستبراي  شرقيجنوبتكاپوي كشورهاي اروپاي 
در پي توقف صادرات گاز روسيه به دو كشور بلغارستان و لهستان در اواخر ماه گذشته ميالدي (به بهانه عدم پرداخت 

تكرار آن براي ساير اعضاي اتحاديه اروپا، بسياري از كشورهاي اروپايي درصدد منابع   بهاي گاز به روبل) و احتمال
اند. در اين ميان چشم اميد كشورهاي واقع در حوزه بالكان بيشتر به منـابع گـازي عظيم جديد تأمين گاز برآمده

مـيليارد  1بايجـان بـراي واردات باشد. بلغارستان قراردادي با آذرمركزي يعني آذربايجان و تركمنستان ميآسياي
) دارد. صربستان نيز براي واردات گاز از SGCمترمكعب گاز در سال از مسير تركيه و يونان در كريدور گاز جنوبي (

ريزي كرده و پروژه اتصال به شبكه گاز بلغارستان را آغاز كرده است. اين پروژه در آذربايجان از مسير بلغارستان برنامه
رود ظرف چند ماه آينده به امضا رسيده اما عمليات اجرايي آن از اوايل سال جاري شروع شده و انتظار مي 2018سال 

 3(اكتبر) تكميل گردد. هرچند ميزان مصرف گاز كشورهاي بلغارستان و صربستان به نسبت پايين و هر كدام در حدود 
توليد و انتقال گاز تا اين مـيزان را نـدارد. ايـن كشور  ميليارد مترمكعب در سال است امـا آذربـايجـان ظـرفيت مازاد

) دارد كه بخش اعظم گاز آن با SGCميليارد مترمكعب گاز در مسير كريدور گاز جنوبي ( 10حاضر توان عرضه در حال
اي حوزه شود و سهم كشورهعبور از كشورهاي يونان، آلباني و درياي آدرياتيك، به ايتاليا و اروپاي مركزي ارسال مي

باشد كه اين ميدان نيز با دنيز ميبالكان از اين گاز بسيار اندك است. منبع اصلي صادرات گاز آذربايجان، ميدان شاه
هـا قـبل بـردار ايـن مـيـدان است مـدتداران عـمده و بـهرهكه از سهام BPكند. شركت حداكثر ظرفيت توليد مي

هشدار داده بود. اين شركت منابع گازي  SGCيدان براي عرضه در شبكه درخصوص عدم تكافوي ميزان توليد گاز م
گذاري عمده توسط دانسته كه خود مستلزم سرمايه تررا براي افزايش توليد گاز آذربايجان ارجح ACGميدان نفتي 

لذا در بحران  است و هسال يناي چندبرداري از اين ميدان، پروژهاعضاي مشترك در كنسرسيوم آن است. توسعه و بهره
تواند چندان مفيد واقع شود. اما يـك و نياز فوري به گاز، نمي به اروپا) كاهش گاز روسيهيا قطع و (احتمال فعلي گاز 

مدت و سريع براي افزايش توان صادرات گاز آذربايجان، استفاده از ظرفيت ايجاد شده طي قرارداد سوآپ حـل كوتاهراه
اي براي سوآپ گاز بين ايران، تركمنستان ن است. در اواخر سال گذشته قرارداد سه جانبهگازي اين كشور با تركمنستا

شرق كشور دريافت و معادل آن  را در شمال و آذربايجان به امضا رسيد كه طي آن ايران گاز تركمنستان را در شمال
نظر گرفته شده است اما كارشناسان بر  ميليارد مترمكعب گاز در 2دهد. حجم اين قرارداد غرب به آذربايجان تحويل مي

ميليارد مترمكعب در سال نيز وجود دارد. همچنين طبق برآورد صورت  6اين باور هستند كه امكان افزايش آن به 
ميليارد مترمكعب گاز در سال ظرفيت بالاستفاده دارد. اين كشور  5تا  4لوله گاز تركيه حدود گرفته شبكه خطوط

باشد كه طبق توضيحات يكي از مسئولين شركت بوتاش، دراتي جداگانه به بلغارستان و يونان ميلوله صاخط 2داراي 
لوله لوله انتقالي به بلغارستان تنها در تابستان كه تقاضاي گاز تركيه پايين است قابل استفاده است اما خطخط

سال از آن استفاده كرد. بر اين اساس  توان در تمام طولمواصالتي به يونان داراي ظرفيت مازاد زيادي است و مي
گذاري جديد، بخشي از گاز  مورد نياز مندي بهينه از شرايط موجود و بدون نياز به سرمايهتواند با بهرهآذربايجان مي



 

ترين زمان و بطور سريع تأمين نمايد. بدين صورت امكان تأمين بخشي از گاز در كوتاهرا كشورهاي جنوب شرق اروپا 
  الكان از آذربايجان و بخش ديگر  از محل واردات گازطبيعي مايع وجود دارد. حوزه ب
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  جي در امريكاانهاي توليد البررسي ژاپن از حمايت مالي پروژه 
هد. درا تحت بررسي قرار مي متحدهاياالت) در LNGشده (ژاپن حمايت مالي جهت افزايش توليد گازطبيعي مايع

ضمن انتشار اين خبر، علت اقدامات اخير ژاپن را تالش براي كاهش وابستگي انرژي اين كشور  Nikkeiآژانس خبري 
، به Koichi Hagiudaبه روسيه پس از تهاجم نظامي به كشور اوكراين دانست. وزير اقتصاد، تجارت و صنايع ژاپن، 

رود مقامات در ، مالقات نمايد. انتظار مي Jennifer Granholmانرژي امريكا، وزيرامريكا سفر نموده و قرار است با 
توافقاتي  ،پردازدگيري يك هيأت مشورتي دوجانبه كه به انرژي سبز و امنيت انرژي ميجلسه مذكور درخصوص شكل

شايان توجه اي صادر شده و كمك جي در امريكا بيانيهانمقرر است تا پيرامون اهميت توليد ال چنينهمعمل آورند. به
جي انافزايش توليدات امريكا بر ثبات جهاني عرضه مورد تأئيد قرار گيرد. مقامات ارشد ژاپن، با موافقان توسعه توليد ال

هاي فعلي گذاري در پروژهسازد، ژاپن در پي آن است تا ميزان سرمايهامريكا مالقات خواهند نمود. خاطر نشان مي
گاز و فلزات ژاپن افزايش دهد. شركت ياد شده، يك شركت دولتي فعال در زمينه  امريكا را توسط شركت ملي نفت،

گذاري شود. شايان ذكر است، اين روش در مقايسه با مشاركت در سرمايهشناخته مي JOGMECنام اكتشاف بوده و به
جي انش توليدات البخشي آني به افزاياي از زمان آغاز آنها، داراي ريسك كمتري براي سرعتهاي توسعهپروژه

درصد از وجوه مالي پروژه را تأمين اعتبار كند. عالوه بر آن، تضمين  75تواند در صورت لزوم مي JOGMECباشد. مي
 متحدهاياالتهايي در رود روش مورد بحث، شامل پروژهها نيز از ديگر مزاياي اين روش بوده و انتظار ميپرداخت بدهي

واقع در ايالت  Cameron LNGهايي نظير توسعه ژاپني در آن سهيم هستند. شركتهاي امريكا شود كه شركت
در اين مجموعه  Nippon Yusenشركت كشتيراني  چنينو هم Mitsubishiو  Mitsuiهاي تجاري لوئيزيانا، شركت

 JERA و شركت Osaka Gas واقع در ايالت تگزاس كه متشكل از دو شركت  Freeport LNGقرار دارند. پروژه
جي ژاپن در سال گذشته حدود انباشد نيز در اين گروه قرار دارد. گفتني است، ميزان واردات الواردكننده انرژي مي

درصد آن از كشورهاي امريكا و روسيه صورت گرفته است. اگر توليد  8/8و  5/9بوده كه به ترتيب  تنميليون 32/74
درصدي  40لزام واردات گاز از روسيه كاسته خواهد شد و با توجه به واردات جي در امريكا افزايش يابد، از شدت اانال

شود. طبق اطالعات منتشره كشورهاي اروپايي از روسيه، افزايش توليد در امريكا با استقبال كشورهاي اروپايي همراه مي
جي را در آن منطقه افزايش داده و اناز سوي اداره اطالعات انرژي امريكا، انقالب گاز شيل در امريكا، ظرفيت توليد ال

درصد بيش از  20گرديد كه اين مقدار،  تنميليون 101بالغ بر  2022جي در سال انرود ظرفيت توليد الانتظار مي
به  Freeportو  Cameronهاي ريزي شده در پروژهباشد. افزايش ظرفيت برنامهمي 2021مقدار مورد انتظار در سال 

درصد خواهد شد.  20در تگزاس، در مجموع باعث افزايش توليد به ميزان  Corpus Christiپروژه همراه مرحله سوم 
، پس از استراليا و قطر در جايگاه سومين 2020دهد امريكا در سال نيز نشان مي BPآمارهاي منتشره توسط 

جي در جهان را در اختيار انرات الدرصد از كل صاد 10اكنون، امريكا گيرد. همجي در جهان قرار ميانصادركننده ال
جي در سال آينده را براي اين انتواند تكيه بر جايگاه نخست صادركنندگان التوليد مي توانمنديداشته و افزايش 

دهد كه امكان جي، امريكا را در مسيري قرار ميانهاي الكشور به ارمغان آورد. وجوه مالي ژاپن و مشاركت در پروژه
زدايي را سازد. توكيو و واشنگتن، قصد همكاري در زمينه كربناز روسيه در زمينه ظرفيت توليد را فراهم  گيريسبقت



 

 يدپذيرتجد يهايانرژ جملهمنهايي براي تحقيق در هشت حوزه نيز دارند. هيأت مشورتي جديد انرژي سبز شامل گروه
پرداخته  از هشت حوزه يكهر  يول زمانااهداف و جد وينبه تد ا مشاركت يكديگر،ب ينطرف د.باشمي ياهسته يو انرژ

الزم به ذكر است  .گيردي قرار ميبازنگر ين نيز موردجنگ در اوكرا يامدهايه پـاسخ بـدر پ يرژـان تـيچارچوب امن و
  را ممنوع نكرده است.  يهروس يدي، ژاپن واردات منابع تولتاكنون
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  واردكنندگان آسيايي جيانثبت ركورد جديد در هزينه وارات ال زارش ويژه: گ

 سابقهسال جاري با افزايش بيجهان كه همگي در آسيا هستند، در سه ماهه اول  جيانال چهار واردكننده بزرگ
 فوريه، بازارمـاه ه به اوكراين در ـروسيزيرا پس از حمله خريد خود را كاهش دادند حجم  گيريچشمطور به ،هاقيمت

ند اين امر باعث شد واردكنندگان اصلي گاز اروپايي براي تامين منابع جايگزين تالش كن. شد جي با كمبود مواجهانال
  .به باالترين حد خود رسيده است 2022اروپا در اوايل سال جي انال واردات و حجم زيادي از گاز را از آسيا دور كنند.

سوخت فوق خنك را براي  تنميليون 1/56مجموعاً  - و هند  جنوبيكرهچين، ژاپن،  - جي انال چهار واردكننده بزرگ
از ميان واردكنندگان كليدي آسيايي، تنها  .درصد كاهش داشت 7/10سه ماهه اول وارد كردند كه نسبت به سال قبل 

هاي اخير به اين د داشته است، در حالي كه ركورد قيمتتايوان نسبت به سال گذشته رشپنجمين واردكننده يعني 
كره و تايوان هر دو  .ميليارد دالر رساندند 51معني است كه پنج كشور اول، هزينه كل واردات خود را به ركورد بيش از 

 ،ميليارد دالر 90/13واردات سه ماهه اول چين با  هزينه كهحاليدر ، ركورد واردات در سه ماهه اول را به ثبت رساندند
در تاريخ  رتبه دوم چنانهمداشت، اما  ميليارد دالر 84/17 سه ماهه قبلي يعني درصدي نسبت به ركورد 22كاهش 

پيشي  2021واردكننده جهان در سال ترين بزرگژاپن به عنوان ، از درصدي حجم واردات 19چين با افزايش  .است
د كه رسيـ 2022تن در سه ماهه اول ميليون 31/17اهش ساالنه به درصد ك 12با جي چين انال حجم وارداتگرفت. 

 .دهدميان ـشـدرصدي را ن 16اهش ـكتـن، مـيليون 70/20 چـهارم سـال گـذشته هـدر مقايسه با ركورد سه ماه
به  كه درصدي حجم واردات خود نسبت به سال گذشته 12ژاپن كه واردات آن به شدت فصلي است با وجود كاهش 

واردكننده  ترينبزرگاز چين به عنوان  - تاكنون 2011از سه ماهه اول سال  كمترين رقم -  تن رسيدميليون 4/20
رغم انكه در سه ماهه علي، عنوان سومين واردكننده جهانيبه جنوبيپيشي گرفت. واردات كرهجهاني در سه ماهه اول 

 3 تن ياميليون 47/13 نسبت به دوره مشابه سال قبل هم، اما هنوز ها نشان دادنسبت به قيمتمقاومت بيشتري  اول
 18تش با اترين واردكننده كليدي آسيا نسبت به قيمت است كه واردداشت، در حالي كه هند، حساسكاهش  درصد

 Kpler هايمار هند، كه ارقام رسمي ژانويه تا فوريه و دادهتن رسيد. آميليون 97/4درصد كاهش نسبت به سال قبل به 

ورد ـتر از ركـدرصد كم 28ال جاري ـسسه ماهه اول واردات در دهد كه حجم شود، نشان مير ماه مارس را شامل ميد
ه ـچين ب جيانال واردات ت. اس» قبل از كوويد«، آخرين سه ماهه 2020ثبت شده در سه ماهه اول  تنيميليون 90/6

در فوريه  تنميليون 86/4به  -  2021در تاريخ پس از ژانويه  بهرتدومين  - در ژانويه  تنميليون 81/7صورت ماهانه از 
واردات معموالً به صورت فصلي كاهش حجم  كهحاليدر  .ميليون تن در ماه مارس كاهش يافت 63/4و دوباره به 

 در همين حال،.كندتبديل مي 2020يابد، افت شديد امسال، حجم واردات مارس را به كمترين ميزان از مارس مي
كه برخالف روندهاي فصلي عادي، حجم معامالت در ماه آوريل  دهدمينشان  Kpler آخرين ارقام شركت اطالعاتي

به كاهش  چنانهمديگر  مناطقشديد مرتبط با كوويد در شانگهاي و  هـايطينهـرنـرا قـزي يابدميبيشتر كاهش 
  دهد.ميتقاضاي انرژي چين ادامه 

  تجديد حيات قطر در چين
 هاييا براي سالـترالـس از اسـو رتبه دوم پ 2014ين در سال ـچ جيانكننده التامين ترينبزرگگذشته قطر، سال 

به رتبه سوم نزول  ،متحده امريكادليل پيشي گرفتن اياالتبهدر حجم مطلق،  اندك، با وجود افزايش 2015-2020
 شركت در سال براي تنميليون 5/3 – 2022سال  قطر و چين در ابتداي بلندمدتبا شروع معامالت كليدي كرد. 

 فصلي درصد 96درصد ساالنه و  61قطر واردات از حجم  - سينوپك شركت در سال براي  تنميليون 2و  سينوك
درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داد كه  27دست يافت و  تنميليون 68/4به ركورد اول سه ماهه  و درافزايش 



 

 93/5 (رتبه نخست،پس از استراليا سه ماهه اول در قطر واردات از حجم  .در شش سال اخير استباالترين ميزان 
رار ـفتم قـبه هـدر رت دهـمتح) بود و اياالتتنميليون 36/2 وم،س (رتبهتقريباً دو برابر مالزي  كه) باقي ماندتنميليون

به  صورت ماهانهبه قطر و چينجي انمعامالت الحجم شد. صادر  اروپا ور بهـاين كشجي انالرفت زيرا تقريباً تمام ـگ
كه قطر از استراليا تاكنون اولين باري است  2016رسيده كه از سه ماهه اول سال ژانويه ماه در  تنميليون 81/1ركورد 

در  قطر از جيانواردات ال ا اين حال، حجمـب .رفته استـشي گـپيين ـچ جيانال كنندهتامين ترينبزرگبه عنوان 
جي انال م وارداتـجـلي حـش كـاهـكرغم يـ. علرسيد تنميليون 14/1درصد كاهش يافت و به  41 ماه مارس

 كنندهتامينقطر سومين  كهحاليدر . ثابت ماند تنميليون 69/1 سطح استراليا در جي ازانواردات ال مـجــ، حنـچـي
ژاپن با دو سوم كاهش به  به  قطرجي انصادرات ال، حجم ه استه بودسال گذشت درژاپن پس از استراليا و مالزي 

جي قطر انحجم صادراتي ال .استاخير در يك دهه  فصليرقم  ترينپاييندر سه ماهه اول رسيد كه  تنميليون 97/0
د كه تقريبًا سه چين به ارمغان آورجي به انالرا براي قطر در فروش  يميليارد دالر 064/3ركورد سه ماهه به چين 

ميليارد دالر)  374/3( 2020به چين براي كل سال  جيانالبرابر با درآمد قطر از فروش  حدودابرابر رقم سال قبل و 
هزينه  .بوده است 2014باالترين ميزان از سال  و ميليارد دالر 29 ،مجموع درآمد صادراتي قطر در سه ماهه اول .است

دالر كاهش از ميانگين قيمت واردات اين كشور  3چين نيز در سه ماهه اول با بيش از  قطر براياز جي انواردات ال
در واقع، تا حد زيادي به لطف افزايش گسترده يو رسيده است. تيدالر در هر بي 57/12يو) به تيدالر در هر بي 16(

ده اصلي آسيايي بود كه ميانگين چين تنها واردكنن ،2022چين از آغاز سال و  قطربين  قراردادهاي بلندمدتحجم 
چين  كهدر حاليكاهش داد.سال قبل نسبت به سه ماهه چهارم واردات خود را براي سه ماهه اول  هزينهقيمت و كل 

ميانگين كلي قيمت واردات  د،پرداخت كر جيانال را براي واردات يوتيبي ميليونهر  دالر در 20/17ميانگين قيمت 
ميانگين قيمت پرداخت شده توسط  .كاهش يافت يوتيبي دالر در هر ميليون 12/13به ه مارس در ماچين جي انال

ويه به ـدر ژان يوتيبي دالر در هر ميليون 01/19استراليا از الگوي مشابه قطر پيروي كرد و از ركورد  جيانال چين براي
 چنانهمها ته، با هر نوع مقايسه تاريخي، اين قيمتالب .در ماه مارس كاهش يافت يوتيبي دالر در هر ميليون 81/11

دو برابر سال قبل  يو يا تيبي ميليونهر دالر در  16 ،باال هستند، به طوري كه ميانگين قيمت چين در سه ماهه اول
براي  يوتيبي ميليونهر دالر در  9/24ترين حد پنج ماهه آسيايي به پايين جيانال ميانگين قيمت كهحاليدر  .است

يمت شد، دوباره ـزايش قـهاي وارد شده در ماه مارس كاهش يافت، پس از تهاجم روسيه به اوكراين كه باعث افمحموله
رخالف ـب. افتـزايش يـاف يدر ماه م يوتيبي ميليون هر دالر در 34در ماه آوريل و  يوتيبي ميليونهر دالر در  35به 

- بي ميليون هر دالر در 31/24مهم ديگر چين در خاورميانه، عمان، ميانگين ركورد  هكنندطر و استراليا، تنها تامينـق

كه باالترين ميانگين قيمتي است كه  را ثبت كردتن) عرضه شده در سه ماهه اول هزار  398براي شش محموله ( يوتي
-بوده بصورت اسپاتعرضه  اهكه اكثر اين حجم دهدميپرداخت كرده است و نشان  جيانكننده اليك عرضهچين به 

به تنها يك محموله در سه ماهه اول  2021در مورد مصر، حجم واردات چين از پنج محموله در سه ماهه چهارم . اند
اين وضعيت تا پايان سال  رسدميبه نظر . از عرضه مصر را جذب كرد ايكاهش يافت زيرا اروپا بخش عمده 2022
در اوايل اين ماه قراردادي را امضا كرد كه  توليدكننده اصلي مصر شركت اني ، زيراو شايد پس از آن باقي بماند 2022

  .دهدميصادرات گاز مصر به اروپا و به ويژه به ايتاليا را در اولويت قرار  طبق آن

  2022آوريل  MEES، 29منبع: 



 

 
 

  

  

 Energy Intelligence Groupنبع: م

   كنندگان:تهيه

 دارايي - زادهاصغر - پهلواني - آريانا - مظفري  - تميزيها : خانم                    

 قنبري - سياهي - بهشتي - اكبري - نژاداكبر - حمزهابو آقايان:                    

 

  ضرايب تبديل

Ton جیانال  m3 of الانجی 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 الانجی 

1 2.47 15222 54.8 520 52 48690 1379 Ton جیانال  


