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 محمولهتکتحوالت بازار 

کاهش  دنبال شمالي و به با نزدیك شدن به فصل گرما در نيمکره (JKM)جي آسيا انمحموله ال شاخص قيمت تك

ها را در ماه گذشته به باالترین حد تاریخي خود رسانده بود، برای سومين هفته پياپي کاهش  تقاضای گرمایشي که قيمت

 2/1شرق آسيا حدود  در شمال 2227جي برای تحویل در ماه مارس  ان ت البازار، متوسط قيم نگرا گفته معامله به. یافت

شمالي و سپری شدن سرمای سخت  با نزدیك شدن به فصل بهار در نيمکره. برآورد شده است یوتيدالر در هر ميليون بي

ون ـيليـدالر در هر م 6/6هـای تحـویلي در ماه آوریل  محـمولـه جي، قيمت تك ان و اختالالت بوجود آمده در عرضه ال

 .باشد مي 2227ژانویه  72در  یوتير ميليون بيـدالر در ه 22تخمين زده شده که پنج برابر کمـتر از رکـورد  یوتيبي

ای  گفته شرکت مشاوره به. های امریکایي به اروپا را به حالت عادی بازگرداند ها در آسيا، جریان کشتي پایين آمدن قيمت

جي طي دو هفته اخير، مسير خود را از اقيانوس اطلس تغيير داده و از مقصد مشخصي در  ان ند کشتي الکپلر، چهار فرو

های حمل در  جي در کانال پاناما که منجر به افزایش هزینه ان های ال ازدحام کشتياز  .آسيا به سمت اروپا منحرف شدند

 .است کاسته شدههای اخير شده بود  نيز  ماه

 77در تاریخ  اروپا  TTFقيمتو شاخص  (EAX)آسيا  شرقجي انمحموله ال شاخص قيمت تك، ICISطبق گزارش 

هم  هـا در ایـن دو بـازار مـجدداً بـه بوده و قـيمت یوتي دالر در هر ميليون بي 292/6و  97/6ترتيب  به 2227فوریه 

  .  اند نزدیك شده

 

 (تحویلي ماه مارس)قيمت گاز در اروپا ر مقابل شاخص آسيا دجي  ان محموله ال تک هایقيمت
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 روپیشهای طبیعی هند و چالشافزایش تقاضای گاز

 722 بـيش از  2292در سـال   توانـد ميهند  جيانال واردات ،هند 2227ی انرژانداز چشمدر گزارش   IEAبنابر اعالم

يشـي  پ نيـز  داخلـي  رشد توليد گاز زا و خواهد شد چهار برابربيش از  2274که نسبت به سال  باشد مکعبرميليارد مت

تـا حـد زیـادی تحـت      74-کوویددر سال جاری  کندميتصور  که IEA اعالم شده هایسياستدر سناریوی  .گيردمي

سـال   درصـد در  1متوسـط   طوربه 2274در سال  مکعبميليارد متر 62مصرف گاز در هند از ، کنترل قرار گرفته است

با توجـه  . یابدميافزایش  مکعبمترميليارد  227و  727ه ـبترتيب به 2292و  2222های و در سالرد ـواهد کـرشد خ

 .درسـي خواهد تقاضا  درصد 64به  2274در سال  درصد تقاضا 72از  2292به این سناریو، وابستگي به واردات تا سال 

 2222در سـال   درصـدی 77کمتر از سهم  و رسدمي درصد 72به  تنها 2292انرژی هند در سال  دسباما سهم گاز از 

ـ  ـهند برای ایج شایان ذکر است که تالش .قرار داده استخود است که دولت هند هدف  ر گـاز بـا   ـاد اقتصاد مبتنـي ب

-سـرمایه به  گذاری،قيمت هایمحدودیت و هاساختزیرمطابقت دارد اما برای غلبه بر تنگناهای  الملليبينشرایط بازار 

 .نياز دارد توجهيقابلو پشتيباني سياسي  گذاری

 تقاضا هایمحرک 

منبـ  اصـلي    -شـيميایي کود توليد ماده اوليه توليد پتروشيمي و عنوانبهاز جمله استفاده از گاز  -تقاضای گاز صنعتي

در  (CNG) ، از جمله عرضه گازطبيعي فشردهاخير یهاسياست. اعالم شده است هایسياسترشد تقاضا در سناریوی 

 هـای شبکهمسافت طوالني و با ، خطوط انتقال جيانهای الپایانهگاز از جمله  هایساختزیرمقياس وسي  و گسترش 

و نفت،  سنگزغالازطریق جایگزیني سوخت گاز به جای ميليارد مترمکعب رشد تقاضای گاز  22توزی  گاز شهری، به 

هند، استفاده بيشتر از  سازیدر صنعت آجرسنگ زغال جایبه CNGاخير  جایگزیني. خواهد کردکمك  آینده دههدر 

 .کندميگاز را تشویق 

 دالر در سال، طي دوره ميليارد 92ميليارد دالر در سال به  72واردات گاز هند از  هایهزینه

 272 ساالنه خامنفتبيني واردات  ميزان پيشاز  ترپایينتوجهي قابل طوربهاما این ميزان  یابد،ميافزایش  92-2274

گازطبيعي به سمت سوخت است و این امر به انگيزه هند برای تغيير جهت  2292این کشور در سال  ميليارد دالری

 .کند ميکمك 

 روپیش هایچالش 

  ده شود، به ویژه با توجه به پيچي کنندهمصرفي قيمت کششممکن است با  "اقتصاد مبتني بر گاز"اما مسير به سمت  

 دالر در هر ميليون 6گاز  فروشيمدهـعقيمت تمام شده توسط ـافي که مـاض ایـهرفهـتعو  هازینهـه از ایمجموعه

 .تبدیل کرد یوتيبي دالر در هر ميليون 72 کنندهمصرفرا به یك قيمت تقریبي  2274در سال یو تيبي

   وجود دارد، اگرچه زیرمجموعه کوچکي  ایصرفهبهرقابتي فاصله مقرون  هایسوخت ر چندین بخش بين گازطبيعي ود

رقابت از طریق انرژی چنين همو  شوندمند ميبهرهاز دسترسي به گاز ارزان قيمت داخلي  کنندگانمصرفاز 

را بازی  اصليه ـنش دوم و ـبه این معني باشد که گازطبيعي در بخش برق هند نق تواندميخورشيدی ارزان قيمت 

به  ناشي از فقدان سرمایه مالي کافي هایمحدودیتاز گازطبيعي دور کرده و باال که بخش برق را  هایتعرفه .کندمي

 دستباالفقدان بخش  .خواهد یافتافزایش  درصد 72فقط  2292بخش برق تا سال  دراین معني است که تقاضای گاز 

 .را متوقف نمایداقتصاد مبتني بر گاز به سمت یك  حرکت نيز ممکن است فعال
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در زماني که بودجه شرکت تحت  ویژهبهنيست،  کافيباالدستي  بخش گذاریسرمایهداخلي برای تحریك  قيمت گاز

که با  رودميانتظار  .استدر دسترس  الملليجي بينانالميزان فراواني از است و  74-یدوکو گيرهمه بيماری فشار

 22افزایش یابد و از  تدریجبهبيشتر، توليد گازطبيعي داخلي  ایـهگذاریایهـرمـسلي و ـداخ یاـهقيمتافزایش 

 .برسد 2292ميليارد مترمکعب تا سال  15به  2274در سال  کعبميليارد مترم

 
  Argus فوریه  

 ترالیا تولیدکنندگان بزرگ گاز اس  عدم ترس و واهمهجی قطر و انبرنامه توسعه ال

جدید آنها حتي در مواجهه با توسعه  های مهم ودو توليدکننده بزرگ و مستقل گاز در استراليا اطمينان دارند که پروژه

. جي جهان یعني قطر نيز قادر به ادامه کار خود خواهند بودانترین صادرکننده الجي توسط بزرگانهای الگسترده پروژه

جي انی الترین پـروژهميليارد دالری ميدان گنبدشمـالي که بزرگ 24م کرد بـرای توسعه اخيراً شرکت قطرپتروليوم اعال

 772به  2226درصد افزایش تا سال  92جي خود را با انریزی نموده است و در نظر دارد توليد الباشد برنامهجهان مي

جاری وم استراليا در نظر دارد در نيمه دوم سالـولياید پترـسپتروليوم، وودبرای رقابت با قطر .تن در سال برساندميليون

 .چراغ سبز نشان دهد Pluto LNGو توسعه  Scarboroughميليارد دالری 77های برای پروژه

ميليارد دالر را قبل از ژوئيه امضا  6/2به قيمت  Barossaتوسعه  قرارداددر نظر دارد  .Santos Ltdاز سوی دیگر شرکت 

. داریم اطمينان خاطر از نتيجه کاراست و ما  انجامشرکت به رویترز گفته است که همه چيز درحال مدیراجرایي . نماید

تواند از نظر هزینه تمام شده آن را قطر مي ولي تنهاباشد هزینه ميیك پروژه عرضه گاز کمBarossa پروژه  اگرچه

یو تيبيازای هر ميليون دالر به 7/7 حدودرا Barossa گران هزینه تمام شده گاز توسط پروژه تحليل. شکست دهد

 .باشدیو ميتيدالر به ازای هر ميليون بي 9گاز توسط قطرپتروليوم  عرضهزنند و این درحالي است که هزینه تخمين مي

 1/2به کارخانه  2227در ادامه توضيح داده است که گاز توليدی از این پروژه از سال  Santos Ltdمدیر شرکت 

چنين و نقل و همدر شمال استراليا ارسال خواهد شد و با توجه به فاصله نزدیك جهت حمل Darwin LNGتني  ميليون

 .گردد فراهم ميعالي برای مشتریان آسيایي فرصت  ،جياندر توليد ال Darwin LNGسابقه بسيار خوب 

خارج از  در Scarboroughگاز برای پروژه  از سوی دیگر شرکت وودساید نيز اخيراً اعالم کرده است که هزینه تمام شده

مدیر بازاریابي شرکت وودساید نيز گفته است که این  .یو خواهد بودتيدالر در هر ميليون بي 5/6استراليای غربي کمتر از 

درصد رشد نماید و عالقه خریداران به معامالت  9ساالنه  2292جي تا سال انکند تقاضای البيني ميشرکت پيش

دانيم قطر با حجم زیادی وی در ادامه گفته است که ما مي. باشدمدت تامين گاز در بازار قابل مشاهده ميدمدت و ميانبلن

 . خریداران نيز در حال رشد است تقاضایاز گاز در بازار حضور دارد اما 

ني متوقف شدند و جي در سطح جهاانعرضه، سال گذشته پس از سقوط قيمت نفت و گاز چندین پروژه ال بخشدر 

های تجدیدپذیر معطوف نمودند اما با این گذاری بر روی انرژیالمللي توجه خود را به سرمایههای بينبرخي از شرکت

 ها قيمتشاهد افزایش است که در بلندمدت به معنای این الش خواهد کرد و ـوجود طـرف عرضـه برای ادامه کار ت

 .بودخواهيم 

  
 0202 وریه ف Reuters ،21: منبع
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 پتروناسجی توسط انشروع به کار دومین واحد شناور ال

را ( شودعمليات آن اداره مي   PTTکه توسط شرکت)مالزی با موفقيت توليد گازطبيعي مای  از دومين تاسيسات شناور 

ذکور، اولين کشتي واحد م .باشدمي Sabahهای منطقه واق  در آب Rotanگاز خوراک این تاسيسات از ميدان  .آغاز کرد

با شروع به کار این واحد . قرار دارد PFLNG DUAباشد که در تاسيسات معروف به عميق مي هایآبدر  پتروناسشناور 

شرکت ملي نفت اولين شرکت انرژی در جهان خواهد بود که مالك این که از نظر تجاری از اهميت زیادی برخوردار است، 

 .باشدمي زمانهم صورتبهجي اندو تاسيسات شناور ال

PFLNG DUA  در  نتميليون 7/7يزان ـباشد و ميـمتر م 7722تا عمق  هایيآبقادر به دستيابي به ميادین گاز در

جي خود را در اواسط مارس انشود تاسيسات مذکور اولين محموله المي بينيپيش. جي توليد خواهد کردانسال ال

جي انکه اولين ال PFLNG SATUهای شناور به همراه تاسيسات ليات این کشتيعم. به مشتریان تحویل دهد 2227

با موفقيت محل خود را  2274توليد کرد و سپس توانست در سال  Kanowitاز ميدان فراساحلي   2276خود را در سال 

جي است به این معنا که اند الـموفق بودن این تغيير کلي در تولي دهندهنشانبرود،  Kebanganتغيير دهد و به ميدان 

جي مورد نياز انتواند به صورت شناور از طریق کشتي، صدها کيلومتر از ساحل فاصله داشته و الرآوری ميـاسيسات فـت

 . را توليد نماید

ميدان گاز از  توليد اوليهبا موفقيت توليد تجاری گاز از فاز زیردریایي پروژه را آغاز کردند و  Petronasو  PTTEPشرکت 

Rotan  شتي و تاسيسات شناور ک .آغاز شدل فوریه یمتری در اوا 7222در عمقPFLNG DUA  متر  242به طول

باشد و قرار است هر دوهفته، خدمه مي نفر 722ساخته شده که دارای  جنوبيکرهتوسط شرکت صنای  سنگين سامسونگ 

که در صورت وجود تقاضا، تاسيسات شناور سوم را نيز خواهد اعالم کرده است  پتروناس .توليد نماید جيانالیك محموله 

ز ـریقا نيـاعالم کرد که اميدوار است بتواند این تکنولوژی را در مکزیك، برزیل و غرب آف چنينهماین شرکت . ساخت

 PFLNG DUA، تاسيسات شناور سوم در صورت ساخت، رقابتي تر از اعالم کردسخنگوی این شرکت . وسعه دهدـت

  .اهد بودخو

 
 0202 فوریه ENERGY VOICE، 25: منبع   

 چیودا -قطر به مشارکت تکنیپ NFEواگذاری قرارداد اجرای پروژه 

 توسعه ميدان شمالي با عنوان پروژه مرحله اول بخش خشکي مربوط به  EPC، قرارداد 2227فوریه  5اریخ ـدر ت

North Field East (NFE) واحد 9 مشتمل بر ساخت قراردادن ـای محدوده. شد چيودا واگذار-به مشارکت تکنيپ 

 چنينهم و ميعانات گازی استحصال گاز، فرآوری به مربوط تن در سال، تأسيساتميليون 5هر یك  ظرفيت با جيانال

ه ب 11طر از ـجي قانوليد الـرفيت تـبا اجرای این پروژه، ظ .است الفانراس صنعتي شهر در هليوم تصفيه و استخراج

 .شود آغاز 2227 سال چهارم ماهه از سه آن توليد شودمي بينيپيش. یابددر سال افزایش مي تنميليون 772

این  .است( CCS) ذخيره گاز دی اکسيد کربن و جذب سيستم ،NFE پروژه محيطيهای زیستمولفه ترینمهم از یکي

 هایسيستم ترینبزرگ از یکي ظرفيت نظر از که شد خواهد ادغام الفانراس در مستقر CCS گسترده طرح با سيستم

CCS طرح رـب الوهـع .بود واهدـخ جهان در CCS، پروژه NFE طرح یك که است گریـات دیـشخصـم دارای 

 :کند که عبارتند ازمي فراهم پروژه این برای را فردبه منحصر مثبت محيطيزیست
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 تدارک درحال قطرپتروليوم. شودمي تأمين قطر ملي رقب شبکه از پروژه نياز مورد برق از توجهيقابل بخش 

 درنام الخرسعه ای بهمنطقه در اکنونهم که است خورشيدی مگاوات 522 طریق نيروگاه از نياز برق مورد

 نزدیك آینده ز درـمگاواتي ني 522دیگر با ظرفيت يدیـیك نيروگاه خورش نـبر ای عالوه .است ساخت دست

 تا مگاوات 9222 از با ظرفيت بيش خورشيدی انرژی توليد برای خودبلندمدت  هاینامهبر از بخشي عنوانبه

 .کرد خواهد احداث 2222 سال

 جي در اسکلهانگاز حاصل از تبخير ال بازیابي استقرار سيستم (BOG)، گازهای تشارـان شـکاه به که 

 .ندکمي کمك CO2 معادل در سال تنميليون 7 تقریباً( GHG) ایگلخانه

 آب در مترمکعب ميليون 1/72جویي به ميزان شده، منجر به صرفهتصفيه آب از درصد 17 بازیابي با پروژه این 

 .شد خواهد سال

 انتشار NOx یابددرصد کاهش مي 92پيشرفته به ميزان  هایفناوری از استفاده با . 

  North Field پروژه عنوانبه آن از که مدو مرحله که حالي در است، قطر جيانال توسعه اول مرحله NFE پروژه

South (NFS )در سال افزایش خواهد داد تنميليون 726 به 772 از را قطر جيانال توليد ظرفيت شود،مي یاد .

 دو این پروژه مشتمل بر ساخت. شد آغاز شمالي ميدان در قطرپتروليوم ارزیابي موفق هایفعاليت نتيجه در NFS پروژه

است که  آن شکيـخ و ایيـربوطه دریـم تاسيسات و در سال تنميليون 5ظرفيت هر یك  جي دیگر باانالواحد بزرگ 

توسعه  درحال بررسي قطرپتروليوم ارزیابي، هایفعاليت ادامه با .به توليد برسد 2221 سال شود دربيني ميپيش

 .است در سال تنميليون 726 از فراتر جيانال بيشتر ظرفيت
 

  فوریه  ،Gatargas :منبع

 0203نخست برداشت ترکیه از گاز دریای سیاه در سه ماهه اولین 

دریای  Sakaryaیکي از مقامات دولتي ترکيه به خبرگزاری آناتولي اعالم کرد که این کشور برداشت گاز از ميدان گازی 

کشتي حفاری فاتح حجم گازی حدود  2222در سال . ریزی نموده استبرنامه 2222سال  نخستماهه  2سياه را در 

چنين تاریخ و هم 2222جهان در سال  دریایيترین ميدان کشف شـده ميليارد مترمکعب کشف کرد که بزرگ 927

 کشتي. است کيلومتری  ساحل استان زونگولداک ترکيه واق  شده 712و در  Tuna-1رود که در چاه شمار ميترکيه به

که در  Turkali-1 نامبهدهد که اولين آن چاهي است مي ادامه منطقه در را ارزیابيهای چاه حفاریکماکان  فاتح حفاری

است که عمق آن  عملياتدر حال  Turkali-2نام بهاین کشتي هم اکنون بر روی چاه دوم . به پایان رسيد 2227ژانویه 

نيز عمليات حفاری را در این ميدان تا  Kanuniنام کشتي دولتي به 2دیگر از  یکي. باشدميمتر از سطح آب  2272

انجام  2222سال  نخستماهه  2اواخر مارس به اتمام خواهد رساند و آغاز عمليات برداشت گاز از این ميدان گازی در 

ترکيه که نقطه زونگولداک ن استا Filyosکيليومتری بستر دریا به شهر ساحلي  772لوله خواهد شد و گاز از طریق خط

شـرکت نفت و گاز دولتـي تـرکيه که عمليات را در این ميـدان . شوداتصال به شبکه داخلي گازطبيعي است ارسال مي

 Sakaryaهایي که خواهان فعاليت و همکاری در ميدان گازی نماید اعالم کرد که درخواست شرکتگازی مدیریت مي

 .اهد دادهستند را در اولویت قرار خو
 

 0202فوریه  www.aa.com.tr ،20: منبع

https://www.qatargas/
http://www.aa.com.tr/
http://www.aa.com.tr/
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 استرالیا وودسایدآلمان از  RWEجی انعقد قرارداد جدید تامین ال

هزار تن به شرکت انرژی  592حجم ساالنه  سال و 1مدت بهقرارداد فروش جدیدی  با استرالياوودسایدپتروليوم شرکت 

RWE جيانالآغاز خواهد شد از حجـم کـلي توليدات  2227این قرارداد که از سال . فروشدجي ميانن الآلما   

گفته مدیر توسعه و ه ب. تامين خواهد شد و کارخانه خاصي در قرارداد مدنظر قرارگرفته نشده استوودساید شرکت 

جود تقاضای قوی برای نيمه دوم دهه جاری در عقد این قرارداد نشانه و ،Meg O'Neillآقای  ،شرکتاین بازاریابي 

واق   Scarboroughتوسعه ميادین گازی  FIDجهت انجام وودساید ریزی شرکت این قرارداد حاصل برنامه. جهان است

این طرح موجب افزایش توليد . است مکعبميليارد متر 265ازطبيعي به ميزان در غرب استراليا جهت افزایش توليد گ

و  Pluto LNGآن برای خط توليد دوم تاسيسات تن ميليون 2/9شود که حدود جي ميانال تنليونمي 5ساالنه 

 . بيني شده استنزدیك این تاسيسات پيش NWS LNG نامبهباقيمانده آن برای کارخانه دیگری 

باشد، ارسال ميودساید و شرکتکارخانه که اپراتور آن  دوکيلومتری گاز را از تاسيسات فراساحلي به  2/2 لولهخطیك 

 شرکتدر ماه گذشته با توافقي بين . جي به خریداران آلماني استاندومين قرارداد فروش ال RWEقرارداد . کندمي

جي، قرارداد فروش اوليه منعقده در ماه دسامبر انآلمان با هدف دوبرابر کردن خرید ال Uniperشرکت و وودساید 

امکان افزایش مجدد این قرارداد طي  Scarboroughبه شرایط توسعه پروژه گازی اصالح گردید و با توجه  2274

 .آتي نيز وجود دارد های ماه

 
 0202فوریه  Argusmedia ،21:منبع

 جی و گازطبیعی در بازارهای صادراتی ان عدم رقابت ال: گازپروم

المللي  جي در بازارهای بين ان ي و البایست از عدم رقابت ميان گازطبيع طبق اعالم شرکت گازپروم، این شرکت مي

ای در  عنوان رقيبي منطقه جي به ان هایي مبني بر افزایش اهميت ال این بيانيه در پي بروز نشانه. اطمينان حاصل کند

 کننده غالب حضور دارد و در عنوان عرضه طور سنتي، به گازپروم در بازارهای اروپایي به. بازارهای اروپایي منتشر شده است

لوله گاز متعلق به این شرکت، هرگز به رقابت با  های گذشته اظهار داشته که گازطبيعي انتقالي از طریق خط سال

منظور  به خودی متعلق به لوله صورت انحصاری از خطوط به شایان ذکر است که شرکت مذکور. خيزد جي برنمي ان ال

لوله وجود ندارد،  هایي از اروپا که امکان گازرساني از طریق خطوط جي نيز در آسيا و بخش ان کند و ال صادرات استفاده مي

جي،  ان ال یامالحاکي از آن است که شرکت  ،Refinitiv Eikonآمارهای منتشره توسط . باشد تقاضای گاز مي پاسخگوی

جي به  ان تن ال ميليون 5/5و  7/22ترتيب حدود  به 2275-2222های  طي سال ،تحت مدیریت شرکت خصوصي نواتك

 . آسيا ارسال کرده استاروپا و 

و درصدد است تا  استامریکا  شود، روسيه نخستين دارنده ذخایر گازی جهان و دومين توليدکننده گاز پس از  یادآور مي

برخي از فعاالن صنعت . تن برساند ميليون 792جي خود را طي پانزده سال سه برابر نموده و به  ان ميزان توليد ال

جي بتواند درخصوص اهداف اروپا مبني بر کاهش انتشار گازهای  ان جي در روسيه اميدوار هستند که استفاده از ال ان ال

نفت و گازپروم،  های روس همراه شرکت بههمين دليل نيز شرکت نواتك  به. های آینده مفيد واق  شود ای در سال خانه گل

طبق اظهارات شرکت گازپروم به رویترز، این . را دارند رو دوم دهه پيشدر نيمه  جي ان احداث واحدهای جدید ال قصد

این امر مشروط به . کند حمایت مي سازی بازارهای فروش منظور متنوع جي در روسيه به ان شرکت از تحوالت بخش ال

ای ماه جاری، طبق اعالم شرکت گازپروم در ابتد. کنندگان گاز روسيه در خارج از کشور است عدم رقابت ميان عرضه



 

7  

 

شود، خریداران گاز از  تأسيس مي Ust-Lugaجي شرکت مزبور که در دریای بالتيك و در منطقه  ان تأسيسات جدید ال

، مسکو Pavel Zavalnyریيس کميته انرژی دومای روسيه،  طبـق اظـهارات .دهد ميـرار نـدف قـلوله را ه طریق خط

وی افزود، معتقد هستيم . را سرعت بخشد واق  در قطب شمال دین گازیکه دیر شود، توسعه ميا بایست پيش از آن مي

سازی کربن  کنندگان مناب  هيدروکربني خود را با اهداف خنثي ترین مصرف که در مرحله انتقال انرژی قرار داریم و بزرگ

 .سازند، لذا برای استفاده از ذخایر فسيلي بایستي به سرعت حرکت کنيم همراه مي

 
 0202فوریه  Reuters ،05: منبع

 لولهجی آمریکا نسبت به صادرات گاز خطانصادرات ال سبقتبینی پیش

، از 2227جي آمریکا در اولين و چهارمين سه ماهه سال انصادرات ال ،(EIA)طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا بر

ميليارد  2/7حدود  2222وامبر ـآمریکا در نجي اندرات الاـص. واهد گرفتـت خـلوله، سبقخط از طریقصادرات گاز 

 7445جـي تـنها یك بار در سال انالبتـه صادرات ال ولوله بوده مکعب در روز بيشتر از صادرات گاز به وسيله خطفوت

 .لوله این کشور بيشتر بوده استاز صادرات خط( مکعب در روزميليارد فوت 27/2حدود )

مکعب ميليارد فوت 5/4مکعب در روز در ماه نوامبر و ميليارد فوت 9/4  های ماهانه متواليوردکجي آمریکا رانصادرات ال

جي انکند صادرات ناخالص البيني ميپيش EIA. را داشته است 2227و همچنين در ژانویه  2222در روز در دسامبر 

. برسد 2227در فوریه  مکعب در روزوتميليارد ف 1/4های فصلي مربوط به فصل بهار، به متوسط آمریکا قبل از کاهش

EIA مکعب در روز و در ميليارد فوت 7/5به  2227جي آمریکا در سال انکند متوسط صادرات البيني ميهمچنين پيش

لوله به متوسط صادرات ناخالص گاز توسط خط کهاست  در حالياین . مکعب در روز برسدميليارد فوت 2/4به  2222سال 

 2222رای سال ــب در روز بـکعـموتـارد فـميلي 4/5و  2227ال ـعب در روز در سـمکوتـارد فـيليـم 5/5يزان ـم

 .شده استبيني شـپي

ماه در . اندجي آمریکا تقریبا با ظرفيت کامل خود فعاليت داشتهانتمامي شش کارخانه ال 2222نوامبر سال  ماهاز 

خود را شش ماه زودتر از  سازیمای واق  در تگزاس سومين و آخرین واحد  Corpus Christiجي انتاسيسات ال ،دسامبر

افزایش  .در روز رساندمکعب فوتميليارد  7/4آمریکا را به سازی مای ، وارد مدار توليد نمود و کل ظرفيت بندیزمانبرنامه 

 بينيپيشهای توقف علتبهجي انالجي به ویژه در آسيا و عرضه کمتر جهاني انالمللي گازطبيعي و الهای بينمتـقي

جي آمریکا از ماه نوامبر تا انجي در جهان، سبب افزایش صادرات الانتاسيسات صادرات الواحد نشده در فعاليت چندین 

 . ژانویه گردید

دوره در در مقایسه با همين % 9/6ميزان  ، به2222سال  نخستماه  77به مکزیك در  لولهخطصادرات گاز آمریکا توسط 

در ماه ژوئن و ساخت ایستگاه  Wahalajaraلوله خطتکميل بخش جدید سيستم  علتبهافزایش داشت که  2274سال 

 91/2مکزیك با ظرفيت  Samalayuca-Sasabeلوله خطبا تکميل . باشددر ماه سپتامبر مي Cempoalaتقویت فشار 

 در روزمکعب فوتميليارد  54/2با ظرفيت  Tula-Villaلوله خطو تکميل  2227ویه ـدر روز در ژان مکعبفوتميليارد 

 .به مکزیك، روند افزایشي خود را ادامه دهدلوله خط وسيلهبهشود صادرات گاز آمریکا ميبيني پيش، (در اواخر امسال)

 
 0202 فوریه LNG INDUSTRY، 21: منبع
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 روسیه  ازچین جی انالافزایش واردات 

را برای  (LNG SPA)مای   مدت گازطبيعيطوالني فروش و قرارداد خرید ،(نواتك) هزرگ گاز روسيکننده بدومين توليد

 برای جيانال تنميليون 2تأمين بيش از در این قرارداد . چين امضا کرد Shenergyبا  Arctic 2پروژه  فروش از محل

: اظهار داشتنواتك مدیرعامل نيد ميخلسون، لئو .درنظرگرفته شده است ex-ship (DES)صورت بهتحویل و سال  77

منطقه کشورهای درحال توسعه  در کنندگان نهایيتنوع و هدف مصرفداشتن مشتریان مما  جيانالاستراتژی تجاری "

 ".است پاسخگوبه اهداف بلندمدت،  رای دستيابيب ،Arctic 2از پروژه  یتوليد جيانالحجم  .آسيا و اقيانوس آرام است

را به  شده گاز مای  صادراتما است و قصد داریم  جيانالبازار چين یکي از مناطق مهم در استراتژی بازاریابي "نچنيهم

 ".این کشور افزایش دهيم

 تنميليون 6/7توليد ميعانات  وجي انال تنيميليون 6/6 با ظرفيت ساالنه توليدخطسه  ، دارایروسيهArctic 2 پروژه 

ت ملي نفت ـرکـرکت ملي نفت چين، شـ، شتوتال ،سهم ٪62 با نواتك :عبارتند از جيانالپروژه شرکای  .در سال است

سال گذشته  Shenergyشرکت .(JOGMECي و یکنسرسيومي از ميتسو) Arctic Japan جيانالين و ـاره چـفالت ق

پتروناس چين با  Wuhaogou به پایانه توارداجي برای انتن الميليون 7/7ای را برای تأمين تقریباً امهنتوافقرئوس 

تبدیل  جيان ال  شانگهای برای جيانالکننده اصلي تامين عنوانبه ،تاکنون 2226از سال این شرکت،  .امضا کرد مالزی

 .شده است

 
  0202  سمار  UpstreamOnline ، 2 :نبعم
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 جيانليد الگام بلند قطر برای افزایش تو :گزارش ویژه    

 

این کشور طي چند سال آینده با انجام . جي در جهان استانترین توليدکننده و صادرکننده الترین و مهمقطر بزرگ

تن به ظرفيت توليد خود خواهد افزود تا ميليون 62های هنگفت داخلي و خارجي در این صنعت، حدود گذاریسرمایه

جي از انتن الميليون 94توليد ساالنه  در این راستا پروژه. باقي بماندجي ناالهمچنان بازیگر اصلي بازار جهاني 

تن فعلي به ميليون 11تا ظرفيت توليد داخلي ساالنه خود را از  ریزی کرده استدر دو فاز را برنامه« ميدان شمالي»

واق  در ایالت  7پسجي گلدنانچنين در پروژه در حال ساخت القطر هم. افزایش دهد 2221تن در سال ميليون 726

جي از توليدات انالتن ميليون 77درصدی آن، حدود  12تگزاس آمریکا مشارکت نموده و با در اختيار داشتن سهام 

جي به انتن الميليون 792لـذا این کشور طي چند سال آینده توانایي عرضه حدود . دست خواهد آورداین پروژه را به

 . شتبازار را خواهد دا
 

    پروژه داخلی فاز اول

2یا « ميدان شمالي»این فاز موسوم به پروژه شرق 
NFE جي در انتن الميليون 22کل ظرفيت اسمي فاز اول . باشدمي

ریزی شده جي برنامهانتن الميليون 5سازی گازطبيعي با ظرفيت مساوی هرکدام بيش از واحد مای  9که  استسال 

رسد و پس از آن هر برداری ميبه بهره 2227جي این فاز در اواخر سال انبندی، اولين واحد النطبق برنامه زما. است

واحد مورد  9هر   2221شوند تا اینکه در اوایل سال ماه یك بار واحدهای بعدی به تناوب وارد مدار توليد مي 6تا  2

گاز خوراک این پروژه از ميدان گازی مشترک با  .گرددگيرد و کل ظرفيت توليد این فاز محقق مياستفاده قرار مي

 . شودمکعب در روز تأمين ميميليارد فوت 6به ميزان تقریبي «  ميدان شمالي»ایران موسوم به 

 77هزار بشکه کاندنسيت در روز،  262جي، انتن الميليون 22برداری کامل از این فاز عالوه بر توليد ساالنه با بهره

هزار تن اتان در روز برای مصرف داخلي در بخش در حال توسعه پتروشيمي نيز به  9ی صادرات و برا LPGهزار تن 

با احتساب کل محصوالت توليد شده در این فاز، سطح توليد مناب  . عنوان محصوالت جانبي توليد خواهد شد

 . یابدميليون بشکه معادل نفت خام در روز افزایش مي 9/7هيدروکربوری قطر 

موافقتنامه اصلي ساخت پروژه . ميليارد و هفتصد ميليون دالر برآورد شده است 25گذاری این فاز سرمایههزینه 

(EPC ) 2ميليارد دالر به یك شرکت مشترک به نام  72به ارزش
CTJV و  9یوداچيهای ژاپني متشکل از شرکت

یك مناقصه و با شکست دو کنسرسيوم  این واگذاری طي برگزاری. واگذار شده است 7انرژی مستقر در پاریس تکنيپ

ای مهندسي و ساخت هيوندا و کنسرسيوم دیگر شامل شرکت ایتاليایي و شرکت کره JCCرقيب از شرکت ژاپني 

قطر در نظر دارد سایر قراردادهای مربوط . انجام شد CTCIو شرکت تایواني  MC Dermottسایپم، شرکت آمریکایي 

 . ری ميالدی منعقد نماید تا پروژه طبق برنامه باشدبه این فاز را تا پایان سال جا

 

                                                 
1

 -  Golden Pass LNG 

2  -  North Field East: NFE 
3
 - Chiyoda Technip Joint Venture  

4 - Japan’s Chiyoda 

5  -  Paris-based Technip Energies 
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 پروژه داخلی فاز دوم

در این فاز ساخت دو واحد مشابه واحدهای فاز اول با ظرفيت  . نام دارد NFS6یا « ميدان شمالي»فاز دوم، پروژه جنوب 

 726قطر به  جيانالز ظرفيت توليد برداری از این فابا بهره. ریزی شده استبرنامه تنميليون 5هرکدام ساالنه بيش از 

برداری خواهد به بهره 2221هر دو واحد این فاز در سال  بندیزمانبر اساس برنامه . یابددر سال افزایش مي تنميليون

 7/6گذاری آن حدود گاز در این فاز مشابه با فاز اول است، هزینه سرمایه سازیمای از آنجایي که واحدهای . رسيد

ریزی شده و شرکت پيمانکار فاز برداری فاز دوم در ادامه فاز اول برنامهتوسعه و بهره. دالر برآورد شده است ميليارد

 .مسئوليت توسعه این فاز را نيز برعهده خواهد داشت ،(CTJVیعني همان شرکت )قبلي 

آماری ميدان درخصوص ترکيب  هایعدم وجود برخي داده ،به نقل از وزیر نفت قطر، علت تفکيك فاز دوم از فاز اول 

طي چند سال آینده  که ابراز اميدواری کرد وی. گاز جهت تعيين تجهيزات و تأسيسات مورد نياز پروژه ذکر شده است

 .نتایج مطالعات در این خصوص مشخص شده و عمليات ساخت این فاز نيز آغاز شود
 

 های داخلیمالحظات زیست محیطی پروژه

از .  در نظر گرفته است« ميدان شمالي»از  جيانالای برای توسعه ظرفيت توليد طي ویژهقطر مالحظات زیست محي

 سازیذخيرهمندی از تکنولوژی جذب و بهره CTJVرارداد ساخت و توسعه فاز اول با شرکت ـیك طرف در اعطای ق

 ست تا به سيستم سراسری مستقرارکان پروژه مدنظر قرار گرفته ا ترینمهمیکي از  عنوانبه، (CCS) کربناکسيددی

CSS   تأسيسات)متصل گردد  لفانراسدر CSS ود ـدر سال در نوع خ تنميليون 1با ظرفيت بيش از لفان راس

ریزی انجام از طرف دیگر طبق برنامه(. های مستقر و یا توسعه یافته در جهان خواهد بوددر ميان سيستم ترینبزرگ

در این راستا شرکت . پاک تجدیدپذیر خورشيدی تأمين خواهد شد پروژه، از محل انرژیشده برق مورد نياز برای این 

شود تا سال مي بينيپيشاست که لفان راسمگا واتي در  522توتال فرانسه در حال ساخت یك نيروگاه خورشيدی 

 CTJVی شرکت مشترک یکي از اعضا عنوانبهجدای این موارد، مشارکت شرکت تکنيپ . برداری برسدبه بهره 2222

تواند به تحقق اهداف شود ميکم کربن محسوب مي جيانالهای در پروژه که شرکتي پيشرو در توسعه تکنولوژی

 . زیست پروژه برای ایجاد کربن کمتر کمك نماید

در بخش ن کربطبق این سند شدت انتشار . شوداین اقدامات در راستای سند استراتژی پایدار شرکت قطر گاز انجام مي

درصد   17درصد و شدت گاز مشعل آن  77درصد، شدت کربن در بخش باالدستي توليد نفت و گاز  27جي انال

حذف خواهد شد و شدت متان در همه تأسيسات نفت  2222همچنين سوزاندن گازهای مشعل تا سال . یابدکاهش مي

 .کنددرصد تنزل پيدا مي 2/2به  2227و گاز تا سال 
 

 های داخلیتأمین منابع مالی پروژهنحوه  شرکاء و 

بزرگ  هایشرکترا طي مناقصه به « ميدان شمالي»افزایش ظرفيت توليد از  درصد از سهام پروژه 22قطر قصد دارد 

. باشد« قطرگاز»نفتي در صورت ارایه پيشنهاد جذاب واگذار نماید و مابقي سهام آن در اختيار شرکت دولتي  الملليبين

وزیر نفت . گيردقرار مي هاشرکتار منتشر شده آمار و اطالعات مربوط به پروژه در اواخر فوریه در اختيار این طبق اخب

 جاییكای برای دریافت تدریجي خواهد بود و برنامه صورتبه هاشرکتدریافت پيشنهاد که قطر اعالم کرده است 

                                                 
6- North Field South: NFS 
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چه که پيشنهادات دریافتي اهداف مدنظر این شرکت را در داشته است چنان ابرازوی همچنين . پيشنهادات وجود ندارد

خواهد بود و این شرکت مناب  مالي الزم برای پروژه را از « قطرگاز»بر نداشته باشد کل سهام پروژه در اختيار شرکت 

ميالدی  قطر قصد دارد تا پایان سال جاری. بودجه خود تأمين خواهد کرد و به سراغ بازار برای تأمين آن نخواهد رفت

شرکای احتمالي خود در این پروژه را انتخاب نماید و قراردادهای مربوطه را منعقد نماید تا کار اجرای پروژه در فاز اول 

 . تر شروع شودهرچه سری 
 

 پسگلدن جیانالپروژه خارجی 

ایالت تگزاس آمریکا در  جيانالآمریکا در پروژه احداث یك واحد توليد  موبيلاکسانبا شرکت « قطرگاز»شرکت 

در  تنميليون 6/77این تأسيسات جي انالظرفيت اوليه توليد . درصدی در این پروژه دارد 12قطر سهم . مشارکت دارد

تن ميليون 7/75البته احتمال افزایش ظرفيت توليد به . طراحي شده  است تنيميليون 2/7واحد  2باشد که در سال مي

رود اولين واحد آن در آغاز شده است و انتظار مي  2274ساخت این پروژه از اواخر سال عمليات . در سال وجود دارد

سرمایه الزم برای این . ماه بعد وارد فاز توليد شوند 5تا  6برداری برسد و واحدهای بعدی با فاصله به بهره 2227سال 

ودا، این پروژه به سه شرکت چي (EPC) ختسا قرارداد مهندسي، تأمين و. شده است بينيپيشميليارد دالر  72پروژه 

يت ـا ظرفـدرصدی در این پروژه را دارد ب 12از آنجایي که قطر سهم . واگذار شده است  Zachryسي درموت و گروه ام

 . از این پروژه را در اختيار خواهد داشت جيانتن الميليون 77ساالنه قریب به  2227اوليه، این کشور تا سال 
 

 جیانالپس بر بازار جهانی و گلدن  NFSو  NFEهای برداری از پروژههرهتأثیرات ب

 77در داخل و   2221تا سال  تنميليون 94ساالنه  ميزانبه جيانالزایش ظرفيت توليد ـطر برای افـتصميم ق

در بازار از جانب  جيانالخواهد شد باعث عرضه گسترده تن ميليون 62 در کلپس که از محل پروژه گلدنتن ميليون

تواند باعث انصراف از یك طرف ميجي انال توجهقابلتصور عرضه این حجم . شوداین توليدکننده بزرگ در جهان مي

اند نرسيده( FID)گذاری های مطرح در نقاط مختلف جهان که هنوز به مرحله تصميم نهایي برای سرمایهبرخي پروژه

در آنها باال جي انالهای که هزینه توليد هر واحد این امر برای پروژه. ید مواجه کندشود و اجرای آنها را با شك و ترد

های فني مخزن، به نسبت در قطر به لحاظ شرایط خاص آن ویژگيجي انالتوليد . است بيشتر مصداق خواهد داشت

 .باشدهم به صرفه ميجي انالپایين  هایقيمتها حتي در ارزان است و لذا در مقایسه با بسياری از پروژه

قطعا قطر . تواند باعث مازاد عرضه و کمبود تقاضا شودجدید در بازار ميجي انال تنميليون 62از طرف دیگر عرضه  

زیرا این بازار نوپا و نوساني بوده و خریداران و . تواند جهت فروش این حجم عرضه، تنها متکي به بازار اسپات باشدنمي

در جي انالخریداران آسيایي )ها، اعتماد چنداني بدان ندارند با توجه به تغييرات اخير شدید قيمتفروشندگان گاز 

را در حالي تجربه کردند که تنها  یوتيبيدالر برای هر ميليون  22باالی  هایقيمتبازار اسپات، طي چند ماه گذشته 

به  جيانالنوسانات اخير در بازار  ،گران بازارعتقاد تحليلبه ا(. دالر قرار داشتند 2در سطح  هاقيمتچند ماه قبل آن 

بر این . خریداران ثابت کرده است که قراردادهای بلندمدت برای برخورداری از یك ثبات نسبي در بازار ضروری است

 . ریداران نمایدبا خ دارمدتتواند از این فرصت پيش آمده استفاده نماید و اقدام به عقد قراردادهای اساس قطر نيز مي

دار با کشورهای مختلف در نقاط مختلف جهان دارد که تعدادی از آنها عالوه بر این قطر در حال حاضر قراردادهای مدت

تنها در سال جاری ميالدی قراردادهای . منقضي خواهد شد 2221، تا سال جيانتن الميليون 22با ظرفيت بيش از 

این امر در کنار افزایش . رسدمختلف به پایان مي هایشرکتقطر با کشورها و جي انتن الميليون 4مربوط به فروش 
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هيدروکربني در  ترین انرژیپاک عنوانبهفسيلي به گاز  هایسوختدر جهان و تغيير مصرف از سایر  جيانالتقاضای 

 . از جانب این کشور باشد جيانالتواند گشایش دیگری برای عرضه جهان نيز مي

محدوده این کشورها شامل . با کشورهای مختلف در نقاط مختلف جهان داردجي انالر قراردادهای عرضه قط

در جهان مانند ژاپن، کره، چين و کشورهای مختلف اروپایي تا کشورهای با جي انالعمده  کنندهمصرفکشورهای 

 . باشدمصرف اندک مانند بنگالدش و کویت و پاکستان و غيره مي

 
        0202قطر در سال  جیانالمقاصد صادرات                         روپیشفاقد قرارداد فروش قطر در دهه  جیانال احجام

 

 
 

های داخلي قطر از محل همين و گاز خوراک تمام پروژه باشدشریك مي« ميدان شمالي»از آنجایي که ایران با قطر در 

در این کشور به معنای افزایش برداشت این کشور از این  جيانالظرفيت توليد  افزایش ميدان تأمين خواهد شد لذا

هنگام، توسعه فازهای های بهریزیبا انجام برنامهایران نيز  بر این اساس ضروری است که. باشدميدان گازی مشترک مي

با تنوع بخشي صادرات و بتواند  مندی از این ميدان عقب نماندبخشد تا از رقيب خود در بهرهسرعت پارس جنوبي را 

متناسب با ذخایر گازی کشور در بازار صادرات گاز نيز  ایشایستهاز سهم ( جيانلوله و الخط)مختلف  هایروشگاز به 

 .برخوردار شود
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 Energy Intelligence Group: منبع

  :کنندگانتهیه

 دارایی -پهلوانی -زادهاصغر -مظفری -آریانا -تمیزی: ها خانم                     

  قنبری -سیاهی -بهشتی -نژاداکبر :آقایان                     
 

 

 ضرایب تبدیل

Ton جی ان ال  m3 of جی ان ال  Kilowatt Hour G J Therm Million Btu ft3 Gas m3 Gas 
 

725×10-6 171×10-5 10.54 0.038 0.36 0.036 35.3 1 m3 Gas 

2×10-5 5×10-5 0.299 108×10-5 102×10-4 102×10-5 1 2.83×10-2 ft3 Gas 

192×10-4 0.048 292.7 1.054 10 1 981 27.8 Million Btu 

192×10-5 48×10-4 2927 105.448×10-3 1 0.1 98.1 2.78 Therm 

0.018 0.045 277.5 1 9.5 0.95 930 26.3 GJ 

65×10-6 162×10-6 1 36×10-4 34.18×10-3 3415×10-6 3.3 949×10-4 Kilowatt Hour 

0.405 1 6173 22.19 210.4 21.04 20631 584 m3 of جی ان ال  

1 2.47 15222 54.8 520 52 48690 1379 Ton جی ان ال  


