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  محمولهتحوالت بازار تک      
سال  14 طی سطح نیبه باالتر 2022در سال  جیانهاي القیمت تأثیرتحت هابهنري طبیعیمحموله گازتک متیق 

 2022سال  در طولداشته است، اما  یمیمال نسبتاًضعیت و ،زمستانمتحده در ایاالت یعیگازطب متیق. دیرساخیر 
متوسط ، )EIA(ده ـتحـماالتـای يرژـات انـاداره اطالع گزارش راساسـب .کندیم تیرا روا یداستان کامالً متفاوت

دالر در هر میلیون  45/6معادل  2022در سال  هابهنريدر این کشور  طبیعیمحموله گازتک فروشیعمده تـمیـق
و  2021سبت به سال ـن يدـدرص 53 شیزاـاف یک نـیا .بوده است 2008سطح از سال  نیباالتر یعنی یوتیبی

 را هابهنري طبیعیازـوله گـمحمتک متیق دامنه تغییر EIA. است یعیگازطبهاي متیساالنه در ق شیافزا نیچهارم
به  هیو سپس حمله روس دیمسائل مربوط به کوووجه به با ت کهیو اعالم کرد تیدر هر میلیون بی دالر 85/9تا  46/3از 

 یـعیگازطب دی، کاهش تول2022سال  نخستدر سه ماهه . متفاوت بود ،گرید فصل به فصلهر از  ،قیمت نیاوکرا
 سازي،ذخیره تأسیساتاز  یعیگازطب برداشت يباالمیزان و  هیو فور هیژانو هايماهدر  زدگییخ دلیلمتحده بهاالتـای
صادرات در اروپا براي  باال يتداوم تقاضا. اتفاق افتاد نیبه اوکرا هیسپس حمله روس و شد یعیگازطب متیق شیعث افزابا

در  هابهنري یمتیمحدوده ق شدمنجر  ه علت هواي سرد،ـگاز در آمریکا ب يتقاضاچنین هم و متحدهایاالت جیانال
محموله در سه ماهه یمت تکـط قـوسـمت .باشد یوتییلیون بیـر مـه در دالر  70/6و  03/4 نیو مارس ب هیفور هايماه

محموله تک متیبخش برق، ق در تقاضاافزایش  دلیلبه .یو بودتیدالر در هر میلیون بی 67/4، 2022سال  نخست
ها کاهش یافت متقیجوالي  ماهدر  .افتی شیافزا یوتیر میلیون بیـدالر در ه 9 ياالـه بـژوئن ب لـیدر اوا هابهنري

ها در اروپا، با در بحبوحه افزایش قیمت 2022اوت  22طوري که در بهشروع به افزایش کرد  در اواخر ماه مجدداً ولی
محموله از قیمت روزانه تک تربیشدرصد  60این قیمت، . یو، به اوج خود رسیدتیدالر در هر میلیون بی 85/9قیمت 

 قیو تزر دیتول شیافزا دلیلبهه ماهه سوم ـدر اواخر س یعیگازطب متیق. سال بود هاب در ابتدايطبیعی هنريگاز
 مولهـمحکـت متی، قEIAطبق گزارش  .افتیکاهش ، )در سپتامبر( سازيذخیره تأسیساتبه  از حد متوسطبیشتر 

 65که یو رسید تیبی دالر در هر میلیون 46/3 در سطح ساالنه زانیم نینوامبر به کمتر 9در  هابطبیعی هنريازـگ
  .اوت کاهش داشت 22درصد نسبت به 

  
  2007 -  2022 هابطبیعی هنريمحموله گازتکمتوسط ماهانه قیمت 
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  ت گازایابی و عملیمعاونت بازار  اخبار 

 سال گذشته 12جی مصر به باالترین میزان خود طی انصادرات الیش اافز
تن رساند که میلیون 14/7درصد افزایش به  7را با  2022مصر در سال  جیانال گاز، صادرات تقاضاي فزاینده اروپا براي

صادرات تن میلیون 11/4تا حد زیادي با رکورد این افزایش صادرات را مصر . استتاکنون  2010باالترین میزان از سال 
پس از هشت سال  تأسیساتاین  .م زدرق1در دامیتا انی تحت مدیریت Segas شرکت در سال تنیمیلیون 5 تأسیساتاز 

به  درصد افزایش 45 با دامیتا نسبت به سال گذشتهاز صادرات . فعالیت مجدد خود را آغاز نمود 2021در فوریه  تعطیلی
 دلیـل بـه ایـدکو  کاهش حجم ساالنه  .رسید تنمیلیون 04/3درصد کاهش به  21با  2ایدکو صادرات از تن ومیلیون 2/7

بـا   بـود کـه    جیانبا محدودیت صادرات التقاضاي داخلی  تأمینجهت ت ژوئیه و او هايماهدر  ارخانهکتعطیلی کامل 
و در  کنـد مـی تقاضاي گاز هر دو از روندهاي فصلی مشابهی پیروي . مصادف شد صهیونیستیرژیماز کاهش واردات گاز 

اکتبـر، نـوامبر و    هـاي مـاه صادرات دامیتا در  ایدکو ازصادرات  .باشندمیستان شاهد اوج تقاضا براي گاز گرم تاب هايماه
 اردـمیلیـ  5/6بـه   2021در سـال  مکعب در روز وتـف میلیارد 94/6گاز مصر از رکورد  تولید کل .دسامبر پیشی گرفت

انـی بـه    (Zohr)زهر عظیمکاهش یافت که عمدتاً به دلیل محدود شدن تولید میدان  2022در سال  مکعب در روزفوت
 .اسـت  2021کمتر از ظرفیت اسـمی از سـپتامبر    مکعب در روزفوت میلیون 600یعنی  مکعب در روزفوت میلیارد 6/2
هـاي   صر را در سالهاي بزرگ، باید عرضه گاز م هاي اخیر اکتشاف و افزایش مجدد عالقه از سوي شرکت گرچه موفقیتا

که احتمال کاهش تولید گاز مصر بیشتر از افـزایش   به این معنی است قدیمی لولهخطیک آینده تقویت کند ولی وجود 
درصد کـاهش   6جی مصر، تولید داخلی گاز این کشور انرغم افزایش صادرات الگفتنی است علی .است 2023در سال 

 احتمـاالً افزایش دهد که  2023جی را در سال انال ، امید است که مصر صادرات2022در واقع، مانند سال . یافته است
هـاي  سـرزمین لویاتـان و تامـار    پیکـر غولواردات گاز مصر از میادین . بستگی داردهمسایه خود، از گاز تحویل زان میبه 

 نخسـت مـاه   9در  مکعب در روزفوت میلیون 571به میانگین  2021در سال  مکعب در روزفوت میلیون 406از  اشغالی
مصر در دهه گذشته بود، عطش اروپا براي جی انال راتکه آسـیا مـقصد اصلی صاددر حالی .افزایش یافت 2022سال 
ـ   در جهتگاز  ـ  2022ال ـراي سـ ـجایگزینی منابع از دست رفته روسیه، باعث شد این قاره نقش اصـلی را ب هده ـه عـ ـب

ز مصر به اروپا و ترکیه که به عنوان یـک مرکـ  جی انال از تنمیلیون 96/4د یا ـدرص 69، 2022ال ـراي ســب .ردـگیـب
-ال تنمیلیون 89/1درصد یا  27تنها  کهالیـح، روانه شد، در کندمیاروپا عمل  شرقیجنوبانرژي  تأمینکلیدي براي 

 02/1، پـس از آن اسـپانیا بـا    2022قصد برتـر در سـال   ـنوان مـ ـبه عـ  تنمیلیون 57/1ترکیه با  .رسیدبه آسیا جی ان
  .ه سوم قرار گرفتدر رتبهزارتن  840با  جنوبیو کره تنونـمیلی

  
  2023ژانویه   MEES ،13: منبع 

 آلمان در حال مذاکره با عراق درباره واردات احتمالی گاز از این کشور 
کاهش  ینیگزیجا وخود  يمنابع انرژ براي متنوع نمودنتالش در  نیبرل کهحالیدر ، ترزیروگزارش خبرگزاري بربنا

که آلمان در حال  اعالم کردشولتز، صدراعظم آلمان اوالف ،باشدمی هیروس ورـی از کشلیسـوخت فـس هايولهـمحم
مشترك با محمد  يدر کنفرانس خبر زتشول .است خیزنفتکشور  نیاز ا یعیمذاکره با عراق بر سر امکان واردات گازطب

 میصحبت کردنیز مان گاز به آل یاحتمال لیدر مورد تحو":به خبرنگاران گفت نیدر برل ،عراق وزیرنخست ،یالسودان عهیش
است از عراق  دواریکه آلمان ام يدر مورد حجم گاز تريبیش اتیجزئ شولتز ".میباش کیکه در تماس نزد شد و توافق

در استفاده از  گذاريهیسرما يراـب یانـآلم هايرکتـه شـرا ب اییـهگفت که بغداد فرصت یالسودان .ه نکردیوارد کند، ارا

                                                
1 : Damietta 
2 : Idku  
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گاز  خواهدمیراق ـه عـه کرده است و افزود کینفت ارا دیاز تول یمحصول جانب عنوانبهشده  دیولعراق و گاز ت یعیگازطب
فاقد تجهیزات الزم براي تبدیل گاز فلر به سوخت  عراقجایی که آناز  .ارسال کندبه اروپا  هیترک قیاز طر لولهخط بارا 

که  آلمان .باشدمیتن ـوخـدر حال س خامنفت مراهاي هـهاز گاز یبخش چنانهمجهت مصارف داخلی و صادرات است، 
 دنبالبه، متحدهاالتـایطر و ـا قـله بـس از معامـ، پکردیـم تأمین هـیروسور ـکشود را از ـاز خـواردات گاز درصد  55

 گانندصادرکن حدودي ازـعداد مـته ـب دیشد يکاـاز ات يریجلوگ هتـجود ـخ جیانالگاز و به واردات  دنیتنوع بخش
  .است

  
 ٢٠٢٣ ژانویه Gasprocessingnews ،13: منبع

    ایتالیا -لوله انتقال گاز الجزایرمعامله خط
لوله انتقال درصد از سهام شرکت انی در خط 9/49ژانویه اعالم کرد که معامله خرید  10لوله ایتالیا، سنام شرکت خطوط

لوله ترانس مدیترانه، با خط. نهایی نموده است) میلیون دالر 439(میلیون یورو  405گاز ترانس مدیترانه را به مبلغ 
خبر این معامله، نخستین بار در . رساندمیلیارد مترمکعب در سال، گاز الجزایر را از طریق تونس به ایتالیا می 5/33ظرفیت 

ه در ـشود کیـتقل ممن Sea Corridorا نام ـسهام دو شرکت ایتالیایی به شرکت جدیدي ب. اعالم شد 2021اواخر سال 
درصد از بخش مربوط به تونس را در اختیار  50لوله تونس به ایتالیا و درصد از بخش دریایی خط 100نتیجه این معامله 

درصد از بخش مربوط به تونس نیز در اختیار شرکت  50لوله یعنی بخش مربوط به الجزایر و مانده این خطباقی. دارد
میلیارد مترمکعب به ایتالیا و  6/23لوله، ن خطـریق ایـالجزایر در سال گذشته، از ط. باشدمیدولتی الجزایر، سوناتراك 

ترین زرگـنوان بـه عـزایر از روسیه بـمیلیارد مترمکعب به تونس گازطبیعی صادر نموده است و به این ترتیب الج 9/3
لوله در چنین اعالم کرده، استفاده از این خطم همشرکت سنا. کننده گاز ایتالیا در سال گذشته پیشی گرفته استتأمین

این . و مسیر انتقال هیدروژن هموار است بودهپذیر از الجزایر و یا تونس به ایتالیا امکان سبزآینده جهت انتقال هیدروژن
خود گفته است که  انی نیز در بیانیه. گاز انجام شده است نقلوحملمعامله بین انی و سنام در واقع در مسیر استراتژیک 

ي ارزش هیدروژن به لـطف منابـع لوله، عالوه بر عرضه گازطبیعی به ایتالیا، امکان بالقوه توسعه در زنجیرهاین خط
ي آزمایشی تولید از طرف دیگر، سوناتراك اعالم کرده که قصد دارد یک پروژه. نمایدآفریقا را نیز فراهم میشمـال

  .اندازي نمایدي راهجاررا در سال  سبزهیدروژن

  
 2023 ژانویه MEES ، 13: منبع     

 شرکت انی در دو میدان گازطبیعی لیبی میلیار دالري  8گذاري سرمایه
 یعیدان گازطبیرا در دو م يارد دالریلیم 8 گذاريهیقرار است سرما یانشرکت ، لیبی یدولت يرکت انرژبنابر اعالم ش

 آقاي فرهتگفته به. باشدمیا یتالیاگاز  تأمینو  هیکنار گذاشتن منابع روسر جهت این اقدامات د .انجام دهداین کشور 

در طرابلس  یبینفت ل یا شرکت ملب زوديبه انیشرکت  ، (National Oil Corp)شرکت ملی نفت لیبی سییرا، بنگدار
 850 روزانهتوانند  یم احتماالًاند،  هترانه واقع شدیمد يایها که در در دانین میا وي افزود .کرد خواهد امضاءي را قرارداد

کند و قصد دارد آن را به یمکعب گاز استخراج ممترارد یلیم 5/1 حاضردر حاللیبی  .کنند گاز تولید ،مکعبمیلیون فوت
ون بشکه در روز ظرف سه تا پنج یلیم 2به  26/1از د یش تولیافزا ،هدف در زمینه نفت نیز. برساندمترمکعب ارد یلیم 4

ت آن یظرفاز کل فرستد، اگرچه یا میتالیم به ایاسترگرین لولهخطق یگاز خود را از طر حاضرحالدر  یبیل .است سال
یی این راجرایمد .استر و مصر یگاز در الجزا زمینه شتر دریب يگذارهیبه دنبال سرما چنینهم یان. شوداستفاده نمی

از  تعدادي يدارا یبیل .ر سفر کردیبه الجزا ،یا ملونیجورج ،ایتالیا یروزهمراه با نخست اخیراً، يو دسکالزی، کلودشرکت
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 يکنندگان انرژنیمأت ترینزرگـباز  یکیتواند آن را به یبه اروپا م یکیقا است و نزدیر نفت و گاز آفریذخا ترینبزرگ
پس از  یاسینزاع س .شده است با مانع مواجه يریدرگ دلیلبههاست که  مدت یبیصادرات ل البته .ل کندین قاره تبدیا

اواسط سال  بسنکه آتشیتا ا نمود یدچار هرج و مرج و جنگ داخلرا ن کشور ی، ا2011در سال  یمعمر قذاف یسرنگون
 يراـباس ـن مقیـدر ای یان گذاريهیسرما .شد این کشورن نفت و گاز و بنادر یادیدر م تربیشمنجر به ثبات  2020

در نظر کند، یت میفعال یبیدر ل 1950ه از دهه ـرکت کـن شیا. خواهد بود یبیدر ل يگذارهیسرما ترینها بزرگسال
   .ادامه دهد این کشوررا در  يدیخورشانرژي نفت، گاز و در زمینه  هايگذارهیسرما دارد

  
   2023ژانویه  Worldoil، 25: منبع     

  پرتغال و اسپانیا ،فرانسه با سبزهیدروژن لولهدر خط شراکت به آلمانپیوستن 
 این. یابد گسترش آلمان تا کندمی تأمین را فرانسه ، هیدروژنپرتغال و اسپانیا از که سبزهیدروژن لولهخط یک است قرار 

 براي برلین و پاریس توسط مشترك طوربه که است هیدروژن مورد در جدید "مشترك راه نقشه" یک از بخشیطرح 
 .تـاس دهـش اعالم "کربنکم و پذیردیدـتج هايانرژي در حوزه ویژه به آینده، هايآوريفن در گذاريسرمایه" افزایش

 از استفاده با شده تولید هیدروژن و شود عملیات وارد 2030 سال تا است قرار H2Med موسوم به دریایی لولهخط
 االنهـس رود یـم ظارـانت ،اسپانـیا قاماتـم هگفتبـه. کند حمل سهـرانـف هـب ريـایب جزیرهشبه از را تجدیدپذیر هايانرژي

. ه حمل شودـلولن خطـتوسط ای دهد می تشکیل را اروپا اتحادیه کل مصرف درصد 10 که سبزهیدروژن تنمیلیون 2
 کمیسیون ،2022 سپتامبر در .خواند »عالی خبر« را پروژه این به آلمان پیوستن اسپانیا، زیستمحیط وزیر ریبرا،ترزا
 زیادي اعتقاد اگرچه .کرد تصویب هیدروژن هايپروژه براي را اروپا اتحادیه عمومی بودجه یورو میلیارد 2/5 اروپا ادیهاتح
 امر این .بود خواهد ايپیچیده بسیار کار گازطبیعی از گذر دارد ولی وجود آینده براي  پاك سوخت عنوانبه هیدروژن به

 در  بخش کننده نهاییمصرف و انتقال ،سازيذخیره توزیع، شبکه جمله از يچرخه انرژ کل در اساسی راتتغیی مستلزم
 نقشه یک روي بر همکاري حال در اروپا گاز ارزش زنجیره هايحوزه سراسر از سهامداران .است صنعتی و خانگی لوازم

 .هستند یسیستمچنین  توسعه براي تعاملی
  
  2023 ژانویه Euronews،23: منبع  

  گازطبیعی هندافزایش واردات 
مدیراجرایی شرکت  ،A.K.Singh. یابد هاي جهانی این حامل انرژي بهبود می جی هند با کاهش قیمت ان واردات ال

علت شرایط جوي  جی در آسیا به ان محموله الهاي تک ضمن اعالم این خبر افزود؛ قیمت ، Petronet LNG Ltdدولتی 
دالر  30-35هاي گاز در این ناحیه کاهش یافته و از سطوح قیمت متوسط  سازي تر در اروپا و حجم فراوان ذخیره مالیم

شایان . یو رسیده است تی دالر در هر میلیون بی 17یو در سه ماهه منتهی به ماه دسامبر به حدود  تی میلیون بیهر در 
هاي گازطبیعی، بازار  کر است؛ متعاقب حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال گذشته و سپس افزایش جهانی قیمتذ

با این وجود، هند در صدد است تا سهم گاز . کنندگان براي سوخت پاك مواجه شد هند با کاهش تقاضاي مصرف انرژي
. برساند 2030درصد در سال  15درصد به  2/6نونی در سبد انرژي مصرفی کشور را افزایش داده و آن را از سطح ک

Singh یمتی ـجی در سطح ق ان ادراتی الـهاي ص اکنون قیمت محموله طی یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت، هم
هاي  در ماه. وارد شودتري به کشور هاي بیش رود محموله یو قرار دارد و قطعاً انتظار می تی دالر در هر میلیون بی 17

هاي  گازطبیعی هند طی ماهطبق اطالعات منتشره توسط دولت، واردات . داشته استنوسانات زیادي  قیمتته گذش
سازد، حداکثر میزان واردات  خاطر نشان می. رسیده است تنمیلیون 8/1کاهش یافته و به  پنجمیکاکتبر و نوامبر حدود 

بت رسیده و هنوز آمار و ارقام مربوط به ماه دسامبر به ث تنمیلیون 2/2و در سطح  یدر سال مالی جاري در ماه م
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ر با ـامبـاه دسـه مـ، با توجه به میزان اندك تقاضاي محلی، در سه ماهه منتهی بPetronetشرکت . منتشر نشده است
 گفتنی است، پایانه. وارد نموده است Dahej LNGجی از پایانه  ان ال تنمیلیون 5/17درصد از ظرفیت خود حدود  68

مندي از ظرفیت وارداتی  در این خصوص اظهار داشت، میزان بهره Singh. کشور واقع شده است شرقیمذکور در سواحل
هاي جهانی گاز، میزان استفاده از  رود با توجه به کاهش بیشتر قیمت چنان نیز انتظار می درصد بهبود یافته و هم 81به 

گازي را که عمدتاً تحت قراردادهاي بلندمدت از قطر و  Petronetرکت شود، ش یادآور می. ظرفیت وارداتی افزایش یابد
. نماید هاي فعال در حوزه انرژي براي فروش یا مصرف نهایی توزیع می ، میان شرکتکندخریداري میاسترالیا 

باره در این Singh. اند مستقیماً براي واردات گازطبیعی ظرفیتی را رزرو نموده Dahejهاي خریدار گاز در پایانه  شرکت
که حجم متعهد شده خود را از تجهیزات   هاي هندي طی سه ماهه اخیر، براي شرکت Petronetاظهار داشت؛ شرکت 
  . میلیارد روپیه دریافت کرده است 5/8اي برابر با  اند، جریمه وارداتی برداشت نکرده

  
  2023ژانویه سـال  20خبرگزاري رویتــرز، : منبع  

  بازار گاز ایران در ترکیه  سهم تهدیدعوامل 
شود که لوله گاز ایران به ترکیه در زمان اوج تقاضا در هر دو کشور باعث تقویت این دیدگاه میقطع مجدد جریان خط

. هاي انرژي ایران را در وضعیت نیازمند به بهسازي و اصالح قرارداده استهاي طوالنی تحریم، بخش اعظم زیرساختسال
ي قابل کنندهتأمینجهت تمدید قرارداد رو به پایان فروش گاز ایران به ترکیه، این ذهنیت که آیا ایران با وجود مذاکرات 

قابل اعتماد و اتکا بودن یا نبودن ایران در صادرات . هایی را بر این کشور تحمیل نمایدتواند هزینهاعتمادي هست یا نه می
لوله در بحث انتقال گاز به ترکیه به تمرکز بر مشکالت مربوط به خط گاز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته در حالی که

 70جاري، ژانویه سال 1الم کرد که تحویل گاز از ایران از روز ـویه اعـژان 7اش در ـوتـشرکت ب. شدت کاهش یافته است
. قال گاز ایران بوده استدرصد کمتر از میزان قراردادي آن بوده و دلیل آن نیز نقص فنی ناشی از اختالل در شبکه انت

تر این مساله را مرتفع نماید و در این دوره از بوتاش افزوده که طرف ایرانی اطالع داده که در تالش است تا هر چه سریع
ي گاز به سراسر کشور را انجام داده است ضمن اینکه نیازهاي مازاد زمستان، تمام اقدامات الزم جهت اطمینان از عرضه

اي منتشر نشده و این نشان بعد از آن اعالمیه. گردندسازي گازطبیعی برآورده میذخیره تأسیساتطریق  بر آن نیز از
و توجیهات  هااستداللتوان به راحتی جانبه بود میاگر قطع جریان گاز یک. مشکل هنوز برطرف نشده استدهد که می

، جریان صادرات 2022در اواخر ژانویه . شودرار میپس از موضوع مشابه تک یک سالدرست  مسالهرا رد کرد اما این 
دهد آمار واردات گاز ترکیه نشان می .متوقف شد لولهخطبه مدت کوتاهی به دلیل نشتی گاز در بخش ایرانی  لولهخط
تر از هاي ژانویه و فوریه سال گـذشته بسیار پایینگاز وارداتی از ایران در ماه ،رغم از سرگیري مجدد عرضه احجامعلی

هاي ماه به دلیل حمله چریک 3به مدت  لولهخطداستان متفاوت بود و  2020در سال . سطح عادي و نرمال بوده است
ي رو به افزایش بودن مشکالتی دهندهاین موارد فنی نشان. ك در سمت مرز ترکیه از مدار خارج شدكکرد سازمان پ

یابی عدم دست. المللی علیه ایران، این کشور با آنها روبرو بوده استبین هاياست که به طور کلی با برقراري مجدد تحریم
نموده  متأثراي بخش انرژي از جمله بخش حیاتی و مهم گاز را طور فزایندهچنین موارد فنی بهمالی، منابع و هم تأمینبه 

ه رشد داخلی گاز با چالش مواجه هاي ایران براي مرتفع ساختن تقاضاي رو بشود تالشهمه این موارد باعث می. است
شد تا برخی  با کاهش شدید دما بوده است مجبور توأمهاي اخیر و با ورود به فصل زمستان که ایران در هفته. شود

به رکورد تولید  2022که از سال این کشور با وجود آن. اقدامات فوري را براي مهار تقاضاي داخلی گاز خود انجام دهد
ن باعث ـای. اي داخلی نیستـورده ساختن کل تقاضآافت هنوز قادر به برـرمکعب گاز در روز دست یمیلیارد مت 04/1

  ران همانند ـه ایـن درحالی است کـالبته ای. کردکا و اطمینان توانایی صادرات گاز ایران شک ـابلیت اتـه در قـشود کیـم



  ت گازایابی و عملیمعاونت بازار  اخبار 

به طور معمول مصارف تجاري و خانگی بیش از . ه استدفعات قبل تصمیم به قطع صادرات گاز عراق به جاي ترکیه گرفت
ژانـویـه بـه رقـم جدید  12دهـد کـه ایـن مـیزان در روز درصد از تقاضـاي داخـلی گـاز در ایران را تشکیل مـی 70

 لولهبه این ترتیب تقاضاي شدید داخلی گاز در زمستان و قطع جریان خط. مـیلیون مترمکعب در روز رسیده است 700
فشار تقاضاي داخلی و قطع . نمایندصادراتی به ترکیه عواملی هستند که سهم بازار گاز ایران در ترکیه را تهدید می

قراردادي . باشدجریان صادراتی در شرایطی است که ایران در حال مذاکره جهت تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه می
جان ـایـه و آذربـلوله از روسیاز خطـریان ورودي گـه اینکه جـه بـوجـآنکارا با ت. منقضی خواهد شد 2025که در سال 

تاناپ در (لوله انتقال گاز تاناپ و تاپ اندازي خطوطراه. بیندتر میدر حال افزایش است موضع خود را در مذاکره قوي
رد مترمکعب در سال گاز میلیا 16با ظرفیت  2019 در ژوئن) ترکیه و تاپ در مرز ترکیه و یونان به مقصد ایتالیا

یت ـرفـا ظـاستریم بلوله تركخط چنینهمکند و یـصل مـا متـتالیـان و ایـونـه یـه بـرکیـریق تـآذربایجان را از ط
هاي ترکیه را بسیار افزایش برداري رسید گزینهبه بهره 2020لیارد مترمکعب در سال از روسیه که در ژانویه ـمی 5/31

 عنوانبهغربی، پس از حمله این کشور به اوکراین، کاهش یافته و ترکیه را لوله روسیه به اروپايطوطجریان خ. داده است
جمهور روسیه در ماه اکتبر گذشته اعالم کرد که رییس. یکی از معدود بازارهاي موجود براي گازپروم تبدیل نموده است
چند احتمال عملی شدن این سخن، اندك است اما این ترکیه به قطبی براي صادرات گاز روسیه تبدیل خواهد شد، هر 

واقعیت این است که ترکیه امیدوار است در سال جاري تولید از . شودموضوع سبب تقویت ترکیه در مذاکرات با ایران می
گاز  مکعبوتـلیون فـتری 20ایر آن را ـسیاه که شرکت دولتی توپراش در ماه دسامبر ذخمیدان عظیم سـارکایا در دریاي

  . کننده باشدتواند بسیار تعیینا تخمین زده است آغاز نماید و این میـدرج

  
 2023 ژانویه MEES ، 13: نبعم    

  جی قطب شمال روسیه در بازارهاي اروپاییانپیشرفت ال
به  هیوسر امالی جزیرهشبهاز شمال  عیما یعیگازطب هايدر حال کاهش است، محموله لولهخطگاز  لیتحو کهحالیدر 

و  یجنگ تهاجم کیدر حال به راه انداختن  هیروس .است افتهی شیدرصد افزا 5/13میزان به  2022اروپا در سال 
ربه ـقاره تج نیود به اـروش خـرا در ف یحرانـب چیکشور نواتک ه نیا یعیوحشتناك در اروپا است، اما شرکت گازطب

 اردیلیم 14/82ر مجموع د .داد شیدرصد افزا 3/6ادرات را درصد و ص 2را  دیتول 2022نواتک در سال  .کندنمی
هستند  ییاروپا يکشورها ،اول از همه .است نمودهصادر  جیانال یارد مترمکعبلیم 45/8و  دیتول یعیمترمکعب گازطب

 تنلیونمی 65/14به  2022، صادرات به اروپا در سال Kommersantبه گزارش . کنندمی يدارینواتک را خر جیانالکه 
 امالینواتک از کارخانه  یج ان تمام صادرات ال .داشته است شیدرصد افزا 5/13، 2021که نسبت به سال  هدیرس
در  جیانال تنونیلیم 19از  شیب دیتول تیظرف تأسیسات نیا. شود یم تأمین امال،ی جزیرهشبهواقع در شمال  ،یج ان ال

در . ردیگیصورت م لولهخط قیاز طر هیبحبوحه کاهش عمده صادرات گاز روسدر  جیانالصادرات  شیافزا .دارد را سال
کاهش . افتیدرصد کاهش  20شرکت  نیا دیو کل تول صادرات خود بود يدرصد 46، گازپروم شاهد کاهش 2022سال 

از  گیريباج يبراکشور  نیمکرر ا هايالشـو ت نـیراـبه اوک هـیبه دنبال حمله روس لوله،خط قیبزرگ صادرات گاز از طر
 لولهخطتنها  ،ردندکمنتقل می را به اروپا هیکه قبالً گاز روس ايلولهکل خطوطاز . ، اتفاق افتاداروپا هیدر اتحاد دارانیخر

به اروپا در  هیروس لولهخطصادرات گاز  .فعال هستند چنانهم ،نیکرااو تیترانز لولهخطوطاز  ییها و بخش میاستر ترك
نواتک در حال . شاهد روند معکوس باشد تواندمی تیدر نها جیانالادامه خواهد داد اما  ،به کاهش خودنیز  2023سال 

قرار است مذکور  پروژهتولید خط نیاست و اول Arctic LNG 2 نامبه شمالقطب جیانالپروژه بزرگ  نیافتتاح دوم
 .در سال را داردجی انال تنونیلیم 20 باًیتقر دیتول تـیرفـظ دیدـروژه جـپ نـیا .شود دازيـانراه 2023ال ـر سـاواخ
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را مختل  Arctic LNG 2 لیتکم ينواتک برا ییتوانا یتوجه طور قابل به هیروس هیعل یالملل نیب يها میحال، تحر نیدر ع
شرکت  نیشود، ا لیتکم 2023پروژه در سال  نیا تولیدتولید از سه خطخط نیاول رسدمیبه نظر  کهحالیدر  .کند یم

  .دارد ازیمورد ن یغرب زاتیو تجه آوريفنبه  یدر دسترس ايعمدهمشکالت 
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  Itochu و  NextDecadeهاي  کربن میان شرکتجی کم ان انعقاد قرارداد فروش ال
که شرکتی  NextDecadeشرکت امریکایی . کردد جی منعق ان قرارداد فروش ال Itochuبا شرکت  NextDecadeشرکت 

که به  کردهمنعقد  Itochuباشد، قراردادي به مدت پانزده سال با شرکت  جی و جذب کربن می ان فعال در حوزه عرضه ال
الزم به توضیح . جی به این شرکت ژاپنی گاز خواهد فروخت ان ال تنموجب مفاد قراردادي، ساالنه به میزان یک میلیون

 Rioجی خریداري شده را از پروژه  ان بوده و ال NextDecade، اولین مشتري ژاپنی شرکت Itochuت که شرکت اس

Grande LNG واقع در تگزاس دریافت خواهد نمود .Matt Schatzmanشرکت  مدیرهیس هیأتی، مدیرعامل و ر
NextDecade تأسیساتنتشره از ـکربن م، اظهار داشت؛ شرکت متبوعش فعاالنه در تالش براي کاهش میزان Rio 

Grande LNG سازد، پروژه  خاطرنشان می. باشد با استفاده از فناوري جذب کربن میRio Grande LNG  نخستین و تنها
اکسیدکربن بیش از نود درصدي در آن از رهگذر بکارگیري  جی امریکا بوده که امکان کاهش انتشار دي ان پروژه تولید ال

اکسیدکربن  ، ساالنه بیش از پنج میلیون متریک تن ديآوريفندر این . داري کربن فراهم شده استجذب و نگه آوريفن
 Rioیه پروژه صادراتی ـانه اولـارخـه کـهایی در سـگذاري ن گیري پیرامون سرمایه تصمیم. شود دایمی ذخیره می صورتبه

Grande LNG میلیون متریک  27شده قادر خواهد بود تا  پروژه یاد. طی سه ماهه نخست سال جاري اخذ خواهد شد
پیش از این نیز، در بیستم ماه  .ر جهان ارسال نمایدـراسـادراتی در سـقاصد صـرا تولید و به م کربنکمجی  ان تن ال

 کربنکمجی  ان منظور فروش ال قراردادي به Galp Tradingبا شرکت پرتغالی  NextDecadeدسامبر سال گذشته شرکت 
طبق قرارداد منعقده که داراي اعتبار بیست ساله . رسانید امضاءبه  Rio Grande LNGاز پروژه صادراتی تولیدي 

 Galp Tradingرکت ـه شـجی ب ان ال تـنیلیونـک مـه یـروش ساالنـمتعهد به ف NextDecadeباشد، شرکت  می
هاي  ر داشت؛ همانند دیگر شرکتدر این خصوص اظها NextDecadeشرکت مدیره یس هیأتیمدیرعامل و ر. شود می

و برآورده نمودن نیازمندي آنان به انرژي هستیم و این کار را از طریق  Galpاروپایی، مشتاقانه مایل به کمک به شرکت 
یک  عنوانبهرا  کـربنکمجی  ان ا الـستیم تـدد هـدرص. انجام خواهیم داد کربنکمجی  ان صورت ال ارایه گازطبیعی به

، یک شرکت پرتغالی Galp Tradingگفتنی است شرکت . به جهان معرفی کنیم هزینهکمي مطمئن، پایدار و منبع انرژ
هاي نفتی در کشور، در زمینه عرضه و تجارت گازطبیعی  خام و فرآورده فعال در حوزه انرژي بوده که عالوه بر عرضه نفت

از شرکت  ترتیببهندمدت و ـالب قراردادهاي بلـبور، در قجی شرکت مز ان گازطبیعی و ال. باشد جی نیز فعال می ان و ال
Sonatrach درصد میزان عرضه گاز  88، حدود 2021در سال . شود جی نیجریه خریداري می ان الجزایر و شرکت ال

محموله پوشش  شده و مابقی از طریق فعالیت در بازار تک تأمیناز طریق قراردادهاي بلندمدت  Galp Tradingشرکت 
  . ه شده استداد
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  توسط مالزي گاز و نفت دیتول در مشارکت قرارداد سه انعقاد
 منابع یارزشزنجیره  رساندن حداکثر بهبا هدف  ،2022 سال ات درمناقص طی برگزاري يمالز پتروناس یدولت شرکت

 که اعالم کرد خصوصایندر  پتروناس. است دهرا نهایی نموگاز ونفت دیتول در مشارکت قرارداد سه گاز خود،ونفت
 منبع جدید سه برداري ازجهت بهره شد،خواهند  منعقد 2022ات برگزار شده در سال مناقص متعاقب که ییقراردادها
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 ترینو در بـزرگ Sarawak سواحل دراست که  Baram Junior و A این مخازن شامل مخازن. باشندمی شده کشف
قرار  يمالز جزیرهشبه یفراساحل بخش درکه  Meranti مخزن چنینو هم اندشده واقع يمالز نفت دکنندهیتول التیا

 يدارا Sarawak هزحو که زند یم نیتخم اما نکرد هیارا کشف شده منابعاطالعات  از یاتیجزئ پتروناس .استگرفته 
 روزانه در دیتول 2020 سال در که کرد اضافه شرکت این .است )Boe( نفتبشکه  معادل اردیلیم 2/11 اي حدودذخیره

 ارقامو  است گازطبیعی بوده) مترمکعب اردیلیم 2/41( مکعبفوت اردیلیم 4 نفت و بشکه هزار160 مجموع در هزحو نیا
 جزیرهشبه Malay هزوـح در دیتول توسط پتروناس، 2022منتشره در سال   MBRسند در. نکردي را منتشر دتریجد
برابر  یحجمو ذخایر اثبات شده این حوزه  روز گاز در مکعبفوت اردیلیم 2 و نفت بشکه هزار 180 متوسطبطور  يمالز

هاي ها، شرکتحـوزه تأسیساتبرندگان مناقصه به منظور توسعه  .استاعالم شده خام نفتبشکه  معادل اردیلیم 3 با
 2020 سال درکه  کوچک نیدایممشابه مفاد قراردادهاي  و بندهاي طیشرا با قرارداد سه هر .باشندمی داخلی مالزي

 کوچک نیدایم تأسیسات يبرااست که  دیتول دوره مانند مفادي شاملقراردادها  طیشرا. دونشمی منعقد اند،شده تدوین
 یدستباال گذاري در بخشسرمایه يها فرصت که است ايساالنه مجوز MBR. باشدمی سال 10 حداکثر تااندازه  به بسته
 توسعه میادین ،یاکتشافعملیات  شامل که کند یم مهیا يمالز سراسر در بالقوه گذاران هیسرما رايب را گاز مالزيونفت

  MBRفراخوان مناقصات .باشدمی در ذخایري که در دوره پایان عمر هستند دیتولعملیات  وجدید  شده شفک )مخازن(
 ونیلیم 8/1 دودـحبا تولید  اسـترونـپالزم بـه ذکر اسـت، شـرکت  .شود ررگزاـب هیورـف 15 در است قرار 2023در سال 

 یشیپاال تیظرف روز در بشکه هزار 400 حدودمتصدي  و جیانال بزرگ صادرکننده یک خامنفت معادل روز در بشکه
  .است
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   اروپا هیاتحاد گاز يسازرهیذخ اهدافبه  هلند یابیدست
 اهداف به یمشکلهیچ  بدون ،ذخایر يدرصد 90به نگهداري  اروپا هیاتحادتعهد اعضاي  از تیمعاف داشتن با هلند احتماالً 

 اقتصاد وزارت گفتهبه .ابدی دست يجار سال در گاز يساز رهیذخمخازن  پرکردن يبرا اروپا ونیسیکم توسط شدهتعیین
 اروپا ونیسیکم .کند پر امسال نوامبر لایاو تا را خود يسازرهیذخ تیظرف از صددر 73 فقط ستیبامی این کشور هلند،

 عرضهگاز  مقدار با عضو کشور هر يبرا این مقدار اما بود، کرده نییتع اروپا هیاتحاد سطح دررا  يدرصد 90 هدف کی
 صادرات لیدل بهقانون و  با استناد به همین هلند. ابدییم کاهش 2021- 2016 هايسال طی ثالث يکشورها به شده
 نیا ریذخا ،هلند اقتصاد وزارتگفته به .است شده کاهش نیا طیشرا واجد BBL لولهخط قیطر از ایتانیبر به خود گاز

این  2021 سال در اما بود، 2020 و 2022 يها سالاز سطح ذخایر  درصد 73 از باالتر اریبس نوامبر يابتدا در کشور
 دولت کنترلکه تحت( استفاده گازپرومعدم  لیدل به عمدتاًاتفاق  نیا. افتی کاهش درصد 61 ینعی هباز نیا ریز بهسطح 

با توجه به  خانهوزارت نیا چنانهم اما. ه استدبو سال آن تابستان در خودذخایر  يقرارداد ظرفیت از )باشدمی هیروس
 در .دنمای پر را خود يسازرهیذخ ظرفیت از رصدد 90 حداقل دارد قصد )GTS ( کشور آن انتقال ستمیس ه اپراتوریتوص
 روبرو یمشکالت با درصد 90 يسازرهیذخظرفیت  هدف به یابیدست يبرا که کردبینی میپیش GTS شرکت نوامبر ماه

 هاستفاد :شامل اقدامات نیااز جمله . انجام داد هدف نیا به یابیدست از نانیاطم يبرا را یاقدامات همین خاطربه و شود
 يتقاضا ياجبار کاهش ،کنندگان گازمصرف یاضاف يتقاضا داوطلبانه کاهش امسال، زمستان طی ریاذخ از یحداقل
 تیرفـظ درصد 80 مـیزان هـب برـوامـن يابتدا براي سطح ذخایر گذاريهدف کاهش و صنعت در بخش گاز یاحتمال

 در لندـه تـدول ،Bergermeer مصرفپرسازي ذخیـره تأسیسات در گاز قیتزر يبرا زهیانگ جادیا منظور به .است بوده
 خطراز افزایش  تا است گذشته تابستان درشده  استفادهظرفیت  کردن پر يبرا ارانهیپرداخت  طرح دیتمد یبررس حال
 2022-2023 زمستان قرارداد ریز به 2023 تابستانبراي  TTF بازارهاي قیمتراً یاخ اما. هدبکا ریاذخشدن  یمنف
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 برنامه از استفاده بدون دهد اجازه ،Bergermeer سازيذخیره تأسیسات اپراتور Taqa به است ممکن که است، شتهبازگ
 از ساعت تراوات 4فروش  يبرارا  يادهیمزا سال جاري هیفور 14 براي Taqa .بفروشد را خود تیظرف ،دولت ارانهی

 دسامبر ماه دهیمزا دو طیرا  شده ارایه تیظرف ساعت تراوات 25/9 تمام شرکت نیا. درکخواهد  برگزارخود ت یظرف
گاز  سال جاري برداشت از هیژانو در ادامه آن و سال گذشته نوامبر تا اکتبر يهاماه طی معتدل هوايوآب. ه استفروخت

 آغاز در مخازن تیظرف چهارم کی به ریذخا افت احتمال این اتفاق ،را کاهش داده است امسال زمستان در ذخیره شده
   .کنداست را غیرمحتمل می زمستان از پس اروپا هیاتحاد موقت هدف نیاول ی کهم ماه
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 شودگاز لبنان می اکتشاف هايپروژهدر  قطر جایگزین روسیه،
در سواحل  9و  4هـاي شـماره شرکت قطرانرژي جایگزین شرکت نواتک روسیه در کنسـرسیوم اکتشاف گاز بـلوك

ژانویه سال جاري در بیروت با حضور وزاري انرژي دو  29قرارداد این مشارکت همکاري . شوددریاي مدیترانه لبنان می
. رسید امضاءهاي شـل و توتال به عنوان سایر اعضاي کنسرسیوم به کشور لبنان و قطر و همچنین مدیران عامل شرکـت

خواهد بود و تا قبل از پایان سال یک حلقه  9ها، بر بلوك شماره ردید تمرکز فعالیتي این قرارداد بیان گامضادر حاشیه 
لبنان . هاي محلی لبنان نیز از آغاز عملیات اکتشافی تا قبل از نوامبر خبر دادندرسانه. چاه در این بلوك حفر خواهد شد

هاي سرسیوم که در آن زمان متشکل از شرکت، عملیات اکتشاف گاز در دو بلوك مذکور را به این کن2017در اواخر سال 
این کنسرسیوم عملیات . درصد سهام بود، واگذار کرد 20درصد سهام و شرکت نواتک با  40شل و توتال هرکدام با 

دلیل نیافتن منابع کافی هیدروکربنی، فعالیت خود را متوقف آغاز کرد اما به 4در بلوك شماره  2020حفاري را از سال 
نیز به دلیل وجود اختالف مرزي در نواحی شمالی این بلوك با رژیم صهیونیستی، بارها  9ري در بلوك شماره حفا. نمود

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه شرکت نواتک، در سپتامبر سال گذشته از . به تعویق افتاد و پیشرفتی در پیش نداشت
این عضو . قطرانرژي پس از چند ماه جایگزین آن گردیدادامه همکاري با این کنسرسیوم کنارگیري کرد و حاال شرکت 

هاي توتال و شل را در اختیار درصد از سهام هـر کـدام از شرکت 5درصد شرکت نواتک به همراه  20جدید کنسرسیوم،
 30درصد و شرکت قطرانرژي با  35اي شل و توتال هر کدام با ـهرکتـحاضر اعضاي کنسرسیوم، شدارد و لذا در حال

که در اکتبر سال گذشته لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر مرزهاي دریایی درمنطقه  جاییآناز . صد سهام هستنددر
مناقشه مرزي به پایان رسیده، انتظار  ،به توافق رسیدند و با تعیین مرزهاي دریایی هاي مدیترانهبالقوه غنی از گاز در آب

هاي خوبی نایل آید و ن منطقه شتاب بگیرد و کنسرسیوم بتواند به موفقیترود اکتشاف منابع بالقوه هیدروکربنی در ایمی
نیاز داخلی  تأمینلبنان با کمبود انرژي براي . با کشف میادین گازي در لبنان، خبر خوبی براي این کشور به ارمغان آورد

ادین گازي در این منطقه، بر کند و امید است با کشف میبندي مزمن برق دست و پنجه نرم میو سوخت نیروگاه و جیره
برداري از آن بول، بهرهـقابلـالبته باید در نظر داشت در صورت انجام یک کشف تجاري ق. مشکالت انرژي خود غلبه کند
تواند مشکل طول خواهد انجامید و لذا نمیها، چندین سال بهلوله ساحلی و سایر زیرساختبه دلیل نیاز به ساخت خطوط

  .مدت مرتفع سازدر را در کوتاهانرژي این کشو
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  جی امارات به مقصد آلمانانآغاز صادرات ال
جی در اروپاست انآلمان که جدیدترین کشور واردکننده ال. جی امارات به مقصد آلمان ارسال گردیداناولین محموله ال

. جی استانیه با واردات الـافتتاح نموده در تالش براي جایگزینی گاز روسجی خود را انو به تازگی پایانه واردات ال
این محموله که در جریان سفر صدر اعظم آلمان به امارات در سپتامبر سال گذشته مورد توافق قرار گرفته بود در تاریخ 
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 REWدر ایـن راسـتا شرکت . رسدژانویه از جزیره داس ابوظبی بارگیري و اواخر ماه به بندر برونسبوتل آلمـان مـی 11
جی به اناعالم داشته است یادداشت تفاهم همکاري مشترك براي عرضه ال) جی آلمانالبردار پایانه واردات البهره(

هاي مشابه هاي بعد، محمولهرسیده و لذا طی ماه امضاءمدت چند سال که از ابتداي امسال اجرا شده، بین دو طرف به 
جی به آلمان انصادراتی ال هايکه از اولین محمولهدلیل آناین محموله نه تنها به. گرددسیر ارسال میدیگري در این م

. توجه استکرد قابلجی به اروپا صادر نمیانطور معمول الشود اهمیت دارد بلکه از این حیث که امارات بهمحسوب می
اي به مقصد ی که به اروپا داشت در اکتبر سال گذشته محمولهجانسال از آخرین صادرات ال 14امارات پس از گذشت 

جی امارات، به بازارهاي بزرگ واردکننده آسیایی بوده که با کاهش انها، غالب صادرات الدر این سال. فرانسه ارسال کرد
. ه از سر گرفته شدجی امارات به این منطقانعرضه روسیه به اروپا در پی بحران اوکراین، از سال گذشته صادرات ال

این کشور براي . سال به اروپا نیز از سال گذشته آغاز گردید 7عمان پس از گذشت  جیانعالوه بر امارات، صادرات ال
جی اندیگر صـادرکننده ال. جی به اروپا صادر کردانهزارتن ال 670، در سال گذشته 2015اولین بار پس از سال 

شود در سال گذشته یـحسوب مـهان مـجی جانترین صادرکنندگان النیز که از بزرگفارس یعنی قطر مـنطقـه خلیج
با تولید بیش از ظرفیت موجود  2022ن کشور در سال ـای. ادر کرده استـا صـه اروپـجی بانال تربیشتن میلیون 3
ولید و ـدي در تـو رکورد جدی ردـازار کـجی روانه بانتن المیلیون 80تر از ، کمی بیش)تن در سالمیلیون 77(

 126جی به انتوسعه افزایش ظرفیت تولید ساالنه ال قطر در حال اجراي برنامه. جی به ثبت رساندانادرات الـص
به استرالیا واگذار کرده  2020است تا بار دیگر به جایگاه نخست خـود در جهان که در سال  2027تن تا سال میلیون

تن در سال در بندر فجیره، ظرفیت میلیون 6/9ت نیز قصد دارد با افزودن پایانه صادراتی جدید ماراا. بود دست یابد
با . تن در سال افزایش دهدمیلیون 4/15تن به میلیون 8/5سه برابر کند و از  2028سازي خود را تا سال مایع تأسیسات

واهد گرفت و پس از قطر در جایگاه ـر منطقه سبقت خجی دانولید الـمان در تـارات از عـعملیاتی شدن این پروژه، ام
  .گیردفارس قرار میجی در حوزه خلیجانالدومین تولیدکننده 
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  فراتر رفت یوتیمیلیون بیدالر در هر  50در ماه دسامبر از  متحدهطبیعی در غرب ایاالتقیمت روزانه گاز 
جاري اصلی در ـرکز تـه مـیعی در سـازطبـه گـت روزانـیمـ، ق2022دسامبر  21در  المللی انرژيآژانس بیننقل از به  

) ، و مالین، اورگانسوماس در مرز کانادا و واشنگتن غربی، شمال Citygate Electric & Pacific Gas(متحدهایاالتغرب 
در هر دالر  12/48متوسط  طوربهگر و ـباالتر از هر بازار دی هااین قیمت .بود یوتیهر میلیون بیدالر در  50باالتر از 

 PG&E Citygate . بود )یوتیبی  ونـدر هر میلیدالر  14/6( هابريـهن شاخصباالتر از  یوتیمیلیون بی
گذاري از  یمتـاي قـه ، طبق دادهPG&Eالین، اورگان، نقطه تحویل شمالی به خدمات و م شمالیرنیايـالیفـدرک

Natural Gas Intelligenceهم به صورت واقعی  -  2000بر ـازطبیعی را از دسامـگیک محموله هاي  یمتـرین قـاالتـ، ب
 67/49ا ـامبر بـدس 13در  SoCal( Citygate( یـوبـجنايـکالیفرنی ت درـقیم. گزارش کردند -ه صورت اسمیـم بـو ه
ها به این در غرب موجب افزایش قیمت زمانهم طوربهوقوع چندین رخداد  .باالترین رقم بود یوتیلیون بیـدر هر می دالر

کاهش واردات گازطبیعی از ، مصرف گازطبیعی باال، گسترده طوربهدماي کمتر از حد نرمال : که عبارتند ازسطوح گردید
گازطبیعی در  سازيذخیرهسطوح پایین  و غربیاز جمله تعمیر و نگهداري در تگزاس لولهخط هايدودیتمح، کانادا

از اواخر نوامبر تا اواسط دسامبر، دماي کمتر از حد نرمال از غرب کانادا تا کالیفرنیا گسترش یافت و  .آراممنطقه اقیانوس
 هايدر سه هفته اول دسامبر، مصرف گازطبیعی در بخش .دیدبراي گازطبیعی جهت گرمایش گر تربیشمنجر به تقاضاي 

  ه دوم ـیمـه نـسبت بـدرصد ن 23یزان ــه مـوعاً بـجمـالیفرنیا، مـو ک آرام یانوسـاق ربیـغمالـجاري در شـکونی و تـمس
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ش ـزایـد افـدرص 14عی ـخش برق، مصرف گازطبیـ، در بPoint Logic هايدادهراساس ـب. ته استـش یافـزایـوامبر افـن

اط ـقـایر نـود را از سـرضه خـمنطقه غرب بیشتر ع .ه استعی با افزایش تقاضا همگام نشدـه گازطبیـرضـع و ته استـیاف
جریان خالص گازطبیعی از کانادا در سه هفته اول دسامبر در مقایسه با نیمه دوم . کندوکانادا دریافت می متحدهاالتـای

به  لولهخطکاهش ظرفیت  .بوده است راکی هايگازطبیعی تحویلی از کوهاز درصد کمتر  9افت و درصد کاهش ی 4نوامبر 
یمت ـزایش قـمنجر به کاهش جریان گازطبیعی به غرب و در نتیجه اف غربیدلیل تعمیر و نگهداري در تگزاس

درصد  30ر اقیانوس آرام که سازي گازطبیعی د ذخیره مخازنعالوه بر این،  .شده است جنوبیازطبیعی کالیفرنیايـگ
در  چنینمـه. ها شده است نیز سبب افزایش قیمت گاز داشته) دسامبر 16تا (کمتر از میانگین پنج ساله قبلی خود 

  .بوده است 2021گازطبیعی در تابستان گذشته کمتر از تابستان  مخازنبراي بازسازي  PG&E، تزریق شمالیکالیفرنیاي
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  جی در قراردادهاي فروش جدیدانالشکنی عمانرکورد: ش ویژهگزار

  .افزایش یافت تنمیلیون 58/11به  2022عمان در سال  جیانال ، صادراتKplerبر اساس گزارش شرکت اطالعات   
 ،رسد طبق برنامه است که به نظر میجی انالتولید شرکت عمانخطسه  تأسیساتدر رفع مشکالت این رکورد به دلیل 

از افزایش  تا در بحبوحه نابسامانی بازار ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، کمک کرداین امر به عمان  .تکمیل شده است
که براي اولین بار  ایجاد نمودبازاریابی جدیدي را براي عمان  هايفرصت وضعیتاین . بهره ببردقیمت گاز در آسیا و اروپا 

به پنج کشور اروپایی جی انالتن هزار 690عمان در سال گذشته . دکنرا به اروپا صادر  جیانال توانست 2015از سال 
 تـرینبزرگ، وارداتن ـتهزار 390اسپانیا با  .تاکنون است 2009ه باالترین رقم از سال از جمله ترکیه عرضه کرد ک

نیز فراتر  تنمیلیون 6/10میزان  از تولیدخطپس از تکمیل کار در دو  2021عمان در سال  جیانال ظرفیت .مقصد بود
عمان به  جیانال گذشته، درآمد صادرات ت سالاوتا  .در سال برسد تنمیلیون 4/11به  2022و قرار بود در سال رفت 

 توجهقابلذشته ـال گـت سـعمان در هف جیانال احیاي مجدد بخش .لیارد دالر رسیده بودـمی 93/4االنه ـرکورد س
زیرا افزایش تقاضاي داخلی از بخش تولید برق، در دسترس  بود تنمیلیون 91/7، 2015سال  صادرات در .بوده است

 میزانبه 2017خزان در سپتامبر  Tight Gas)(غیرمتعارف  يگاز میدان توسعه اندازيراه .را کاهش داد گاز خوراكبودن 
  .دادافزایش  2018در سال  تنمیلیون 10به بیش از  ساالنه را صادرات مکعب،فوت یک میلیارد

  
  )در سال تنمیلیون( 2022عمان در سال  جیانال رکورد جدید ساالنه صادرات

  
 

 5/1آن را به  ظرفیتGhazeer)  (غازیر 2و توسعه فاز زد خزان جرقه احیاي مجدد گاز باالدستی در عمان را ان مید
 .را به همراه داشت عمانرساند و سیل عظیمی از پروژه هاي توسعه گاز در  2020در سال  مکعب در روزفوت میلیارد

بینی نسبت به  کند، اما خوش اشاره می 2030ا سال به بروز مجدد بحران احتمالی عرضه ت چنانهمها  بینی پیش
از  .کاهدیـوق مـاز نگرانی ف عمان کلـهت و انرژيتوتالشل،  توسط گروه 11و  10 هايبلوك  توسعه هایی مانند پروژه

ش جایگزینی قراردادهاي فرو سمتبهتمرکز خود را  این کشور، رسدمیعمان امن به نظر  مدتمیانکه آینده  جاییآن
در  تنمیلیون 9داراي جی انالعمان .قضی شوندـنده منـآی هـايسـالبلندمدت معطوف کرده است که قرار است در 

در پایان سال ) در سال تنمیلیون 85/5(و اکثر آنها  2026سال قرارداد فروش بلندمدت است که همه آنها تا پایان سال 
در سال با  تنمیلیون 06/4، قرارداد شودمیکه در سال آینده منقضی  قراردادي ترینتوجهقابل .شوندمیمنقضی  2024

از  جیانال در سال تنمیلیون 35/2 تأمینژاپنی براي  هايدسامبر، سه قرارداد با شرکت 27در  .است جنوبیکره زکوگا
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و  4جرا در سال براي تنمیلیون 8/0، 3در سال براي ایتوچو تنمیلیون 8/0: که عبارتند از  رسید امضاءبه  2025سال 
گفته بـه. سال است10تا  5این قراردادها دت ـم اعالم کرد جیانالمانـع .5در سال براي میتسویی تنمیلیون 75/0
 ارتـجـه تـکـلـ، ببـه همـراه داردد را ـاي رشـه تـها فرصـه تنـطف نـطه عـاین نق رانرژي عمان،ـوفی، وزیـالعلیمـس
و  جیانال اعتمادقابل کنندهتأمین چنانهمان ـعم .دـده یـترش مـسـگحـفظ و  2024س از سال را پ عمان جیانال

مدت براي بلندقراردادهاي ژاپن به سرعت با یک قرارداد  .انرژي پاك خواهد بود تأمینجهانی براي  یک مقصد ارجح
یس شل یولید هادي، ر .خواهد یافت ادامهتوسط شل عمان  2025در سال طی ده سال از سال تن هزار 800 تأمین

یدي را در این مشارکت فصل جد کنونبوده است و ا دارجی سهامانالعمان شرکت او از ابتداي تأسیس اعالم کرد،عمان، 
 2030جی تا دهه انالعمان از ادامه تولید ابراز کرد و ابراز خرسندي نمودي این قراردادهاي مهم امضااز وي  .زند رقم می

 ازمانـ، س%)30(ل ـش از ركـشتـذاري مـگرمایهـروه سـک گـل از یـتشکـمود ـخ جیانال انـمـع. کنیمیـایت مـمـح
%) 2( PTTEP و%) 5( کرهجیانال، %)46/6(ه شرکت ژاپنی ـس ،%)54/5(رژي ـانالـ، توت%)51(عمان گذاريایهـسرم
هاي شرکت در بین 2021در سال  تنمیلیون 2/64حجمی بالغ بر با  سبد بازاریابی ترینبزرگشل  جیانال. باشدمی
  .را داراست المللی نفتیبین
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3 : Itochu 
4 : Jera 
5 : Mitsui 
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 Energy Intelligence Group: نبعم

   :کنندگانتهیه

  دارایی -زادهاصغر - پهلوانی -آریانا - تمیزي: ها خانم                    
  وقف  - قنبري -سیاهی -بهشتی - اکبري - نژاداکبر - ابوحمزه :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  


