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)معادل  یج ان تن ال ونیلیم 77..با صادرات  ۶۱۰۶گاز، قطر در سال  یالمللنیب یۀطبق آمار اتحاد

قرار گرفت. قطر، ال ان  ال ان جی ۀصادرکنند یدر صدر کشورها (۰میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ۰۱77۶۶

 یقراردادها نیترمهم. از رساندیفروش م هب یو هم در بازار نقد دارمدت یخود را هم تحت قراردادها یج

در سال و دو قرارداد   یال ان ج ۶میلیارد مترمکعب ۰۱7۰ ارسال یبا هند برا دبه قراردا توانیدار قطر ممدت

 یگریسال و د ۶۱ به مدتدر سال میلیارد مترمکعب  ۰77با حجم  یکیبه پاکستان  یصادرات ال ان ج یبرا

در  میلیارد مترمکعب ۰۰7۹7سال اشاره کرد. کره با  ۰۰ به مدتدر سال و  میلیارد مترمکعب ۰7۶۰با حجم 

 ۰۰7۶با  نیو چدر سال  میلیارد مترمکعب ۰۶7۰7، ژاپن با در سال  میلیارد مترمکعب ۰57۰7سال، هند با 

اقعی وحجم متوسط ای مقایسه، بر قطر هستند. یواردکنندگان ال ان ج نیاز برتر در سال میلیارد مترمکعب

 ۰۹و  7حدود  بیبه ترت ،عراق و ترکیه، یعنی مقاصد صادراتی خود ترینمهمایران به صادرات گاز طبیعی 

 .میلیارد مترمکعب در سال است

از  ۶۱۰۶گاز در سال  یروزافزون جهان یتقاضا نیخود و تأم یصادرات ال ان ج ۀتوسع یدر راستا قطر

قطر  یدو فاز حجم صادرات ال ان ج یپروژه ط نیاکرد. قرار است  ییخود رونما یشمال دانیم ۀتوسع ۀپروژ

 میلیارد مترمکعب( ۰.۹71) تن ونیلیم ۰۶۹به  یدر سال کنون میلیارد مترمکعب( ۰۱.77) تن ونیلیم ..را از 

ر حجم کنونی میزان افزایش حجم صادرات ال ان جی قطر تحت این برنامه تقریباً سه براب در سال برساند.

 صادرات گاز ایران است.

 ۰۰۱به  ۶۱۶۰قطر را تا سال  ی( حجم صادرات ال  ان جNFE) یشمال دانیاول پروژه با نام شرق م فاز

 یشمال دانیپروژه با نام جنوب م نیخواهد داد. فاز دوم ا شیافزا میلیارد مترمکعب( ۰۰1)معادل  تن ونیلیم

(NFSحجم صادرات ال ان ج )میلیارد مترمکعب( ۰.۹71)معادل  تن ونیلیم ۰۶۹به  .۶۱۶قطر را تا سال  ی 

 یرا که برا یحلقه چاه 7۱چاه از مجموع  نیاول ی. قطر در اواخر ماه مارس اتمام حفاردهدیم شیدر سال افزا

 اعالم کرد. ،حفر شوند دیفاز اول پروژه با

سال  لیدر اوا کایآمر و سیانگل ا،یتالیا وان،یاپن، تااز ژ ییهاشرکتبا حضور  یامناقصهابتدا قرار بود  در

ماه به  نیمناقصه تا چند یکرونا برگزار روسیو وعیش لیبه دلپروژه برگزار شود که  نیحضور در ا یبرا ۶۱۶۱

ژه پرو نیا ۀو خطوط لول یسرچاه یسکوها یسو مهند یقرارداد طراح ترشی، قطر از پوجودنیبااافتاد.  ریتأخ

 را به شرکت مک درموت واگذار کرده است. 

منعقد کرده است مربوط به  یشمال دانیم ۀتوسع ۀمدت در ارتباط با پروژ نیکه قطر در ا یگرید قرارداد

 نیهواچژونگ-با شرکت هدونگ مترمکعبهزار  ۰.1 تیهرکدام با ظرف یحمل ال ان ج یکشت ۰۹ساخت 

                                                 
1 1 million tons of LNG = 1.4 bcm of natural gas 

 باشد از سهیمقاقابلمیلیون تن در سال است اما در اینجا برای اینکه با میزان صادرات و تولید گاز ایران  LNGواحد متعارف برای بیان میزان تجارت ۶ 

 است شده استفادهواحد میلیارد مترمکعب در سال 

 خالصه مدیریتی
 



 

 

 ۀتوسع ۀروژاز پ یبخش عنوانبهرا  یحمل ال ان ج یکشت ۹۱ود ساخت حد درمجموعاست. قطر قصد دارد 

 سفارش دهد. یشمال دانیم

 ۀنیهز نکهیبه ا با توجهفرصت بنگرد.  کیبه چشم  یشمال دانیگاز قطر از م دیتول شیبه افزا تواندیم رانیا

از گ تواندیم رانیاست، ا یال ان ج صورتبهکمتر از صادرات گاز  اریخط لوله بس قیارسال گاز از طر ۀشدتمام

 یو حت هیعراق، ترک ازجمله هیهمسا یخود آن را به کشورها یسراسر ۀاستفاده از خطوط لول و با بخردقطر را 

درصد از افزایش  5۱ صرفاًالزم به ذکر است اگر ایران صلح( ارسال کند.  ۀپاکستان )در صورت احداث خط لول

ود ختواند صادرات گاز تولید گاز در قطر را به خود اختصاص دهد و خریداری کند، می شدهینیبشیپظرفیت 

 را دو برابر کند.

از  یشبخ ،گاز یا تعرفه معاوضه نهیهز افتیدر یدر ازا رانیشکل باشد که ا نیبد تواندیم گرید یویسنار

انی با مشتری ماًیمستقکشور بتواند  نیقطر قرار دهد تا ا اریخود را در اخت ۀخطوط لول یهارساختیزظرفیت 

 ،شودیمحسوب مو متحد استراتژیک سیاسی قطر اروپا  مجاورت گاز در یهااز هاب یکی باًیکه تقرچون ترکیه 

 ارسال کند. هاآنبه  شتریب یرقابت تیکمتر و با مز ۀنیگاز خود را با هزمذاکره و 

ر اصالحات اگ رد،یگیکشور را م بانینگام اوج تقاضا گرکه در فصل زمستان و ه یبه بحران گاز با توجه البته

 یرگیاز گاز به سوخت د هایمیو خوراک پتروش هاروگاهیو سوخت ن ردیصورت نگ یمصرف انرژ یدر الگو یجد

شکل با م ندهیسال آ نیچند یط تماالًاح رانینرسد، ا یبرداربه بهره یگاز دیمنابع جد اینکند  دایپ رییتغ

 تواندیمشکل م نیحل ا یموجود برا یهاحلاز راه یکیکمبود گاز در دوران اوج تقاضا مواجه خواهد شد. 

 .باشد رانیداخل ا ۀخطوط لول ۀفصل زمستان و استفاده از آن در شبک یگاز از قطر برا دیخر
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 مقدمه 
. اما ندیآیبه شمار م یگاز ریدارا بودن ذخا ازلحاظجهان  یکشورها نیترمهمو  نیتربزرگاز  قطر و رانیا

 ،یال ان ج دیتول یهایبر تکنولوژ هیدر داخل و با تک گاز کم یبه تقاضا با توجهصادرات گاز، قطر  ازلحاظ

ال ان  صادرات شیافزا یکند. قطر برا لیبدت ایدر دن یال ان ج دیصادرکننده تول نیتوانست خود را به برتر

 را توسعه دهد. ،یشمال دانیخود، م یگاز دانیم نیتربزرگدرصدد است تا جی 

مساحت دارد  لومترمربعیک ۶.۱۱حدود  یزیچ ،یگاز دانیابر م نیمشترک است. ا دانیم نیبا قطر در ا رانیا 

 لیدل نیبه هم .آن متعلق به قطر است از لومتریک ۹۱۱۱و  رانیآن متعلق به ا لومتریک 5.۱۱ زان،یم نیکه از ا

راستا، در  نیدر هم .باشدیم یاتیو ح همم رانیا یتوسط قطر، برا یشمال دانیو تحول در م رییهرگونه تغ

 یراب این کشور یهابرنامهابتدا به بررسی وضعیت کنونی صادرات ال ان جی قطر و سپس گزارش  نیادامه ا

 یتادر راس یشنهاداتیپنیز . در انتها شودیپرداخته م یصادرات ال ان ج شیو افزا یشمال یگاز دانیتوسعه م

 .شودیقطر ارائه م تیموقع نیاز ا رانیا یمندنحوه بهره

 قطر یصادرات ال ان ج یقراردادها
صادرات  برای داری مدتراردادهانوع اول ق کند؛یمنعقد م قرارداددو نوع  یعیصادرات گاز طب نهیدر زم قطر

این دسته جای دارند قراردادهای قطر که در  نیترمهمدر زیر  .استمقصد  یبه کشورها یعیگاز طب میمستق

 شود:بررسی می

 تیکو
در سال   LNGتن  ونیلیم 5ارسال  یرا برا یانامهتوافق تیو شرکت نفت کو ومیدر حال حاضر، قطر پترول 

 امضا کردند. تیسال به کشور کو ۰۰به مدت 

 پاکستان
 Global Energyبا شرکت  ۶۱۰۹را در سال  یقرارداد ،به پاکستان ال ان جیصادرات  یبراگاز شرکت قطر 

Investments Limited  تن   ونیلیم 5/۰سال ساالنه  ۶۱مدت  یقرارداد، قطر برا نی. تحت اکرده استامضا

تن در  ونیلیم 5/۶به  حجم ال ان جی شیقرارداد امکان افزا نی. در اکندیبه پاکستان ارسال م ال ان جی

االنه ارسال س یپاکستان برا ومیبا شرکت پترول دیگری هم قرارداد است. شرکت قطر گاز شدهدهید زیسال ن

 سال امضا نموده است. ۰۰به مدت  به پاکستان ال ان جی تن ونیلیم ۰/5.
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 هند
امضا کرد.  ۶۱۱1کشور از سال  نیبه ا یال ان ج ۀعرض یرا با هند برا یقرارداد بلندمدت ۰۶۶۶ر سال د قطر

 است. افتهیشیافزاتن در سال  ونیلیم 7۰.به  جیتدربهقرارداد  نیقطر به هند تحت ا یحجم صادرات ال ان ج

 بنگالدش
به کشور بنگالدش در سال  ال ان جیصادرات  یبرا Petropinglaرا با شرکت  یراس گاز قطر قرارداد شرکت

ال ان تن  ونیلیم ۰/۶ساالنه  سال، ۰۰به مدت  دیاساس شرکت راس گاز با نیامضا نموده است که بر ا .۶۱۰

 به بنگالدش ارسال کند. جی 

 ژاپن
 یانساک ک،یمانند جرا، توکو الکتر ییهابه ژاپن با شرکت یال ان ج ۀعرض یبرا یدارمدت یراردادهاق قطر

مار گمرک . طبق آکرده استگاز منعقد  زوکایگاز، اوساکا گاز، توهو گاز و ش ویتوک ک،یچوگوکو الکتر ک،یالکتر

 ،یو مالز ایپس از استرال ثیح نیو از ا کندیبه ژاپن صادر م یتن ال ان ج ونیلیم .77ژاپن، قطر ساالنه حدود 

 به ژاپن قرار دارد. یصادرکنندگان ال ان ج نیسوم برتر ۀدر رتب

 یجنوب ۀکر
ای های کرهدار بسیاری با شرکتد. قطر قراردادهای مدتباشیم یجنوب ۀقطر، کر یال ان ج یمشتر نیبرتر

 یتن ال ان ج ونیلیم ۶7۰واردات  یرا با قطر برا یقرارداد .۶۱۱شرکت کوگاز کره در سال  دارد. برای مثال،

 ونیلیم ۰۰از  شیبه ب ۶۱۰۶ه در سال قطر به کر یحجم صادرات ال ان ج ،سال امضا کرد. در کل ۶۱ به مدت

 .دیتن رس

 و فروشمقصد  یبه کشورها یسازرهیذخ یهاستگاهیا قیاز طر میرمستقیغدوم قراردادها شامل صادرات  نوع 

 رهیو ذخ فتایدر یبرا ومیتابعه قطر پترول یهاشرکتاز  یکی. در حال حاضر باشدیمال ان جی در بازار نقدی 

 سالکه در فرانسه قرار دارد تا  " Montoir-de-Bretagne " ستگاهیبا ا  LNGتن  ونیلیم 5ساالنه حدود 

رکت با ش ومیتابعه قطر پترول یهاشرکتدو مورد از  نیامضا کرده است. همچن قراردادو  دهیبه توافق رس ۶۱5۰

Fluxys Belgium  ستگاهیدر ا ال ان جی یسازرهیذخو  افتیدر یبرا  Zeebrugge  قرار دارد  کیکه در بلژ

ات صادر هاستگاهیا نیا قیدر نظر دارد از طر رقط درواقع اند.امضا کرده قراردادو  دهیبه توافق رس ۶۱11تا سال 

خود در بازار  یفروش ال ان ج یبرا یسازرهیذخ یاهستگاهیا نیدهد. قطر از ا شیافزارا  به اروپا ال ان جی

 .کندیاستفاده م ینقد

بلندمدت  یقطر تحت قراردادها یدرصد از ال ان ج ۱.حدود  وم،یقطر پترول رعاملیمد ،یسعد الکعب ۀگفت به

 .رسدیبفروش م ینقد یدرصد آن در بازارها 5۱و 
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تن بود که توانست مقام اول خود  ونیلیم 77..حدود  ۶۱۰۶قطر در سال  یکل صادرات ال ان ج درمجموع

 ییایآس یتن به مقصد کشورها ونیلیم ۰۶75مقدار  نیحفظ کند. از ا یال ان ج ۀصادرکنند نیبرتر عنوانبهرا 

 صورت گرفته است.  ایو جنوب شرق آس

 است. شدهمشخص ۶۱۰۶سال  خود در یمقاصد صادرات نیقطر با برتر یحجم تجارت ال ان ج ریجدول ز در

 صادرات ال ان جی قطربرترین مقاصد : ۰جدول 

 حجم )میلیون تن( مقصد صادراتی

 ۶77 بنگالدش 
 77۰ چین

 .17 تایوان
 .۶7 هند

 177 پاکستان
 .77 ژاپن

 ۰۰7۰ کرۀ جنوبی
 ۹7۹ بریتانیا
 ۰77 ترکیه
 .17 ایتالیا
 57۶ اسپانیا

 

 یشمال دانیم ۀتوسع
 ازیرا حفظ کرده و گسترش دهد، ن یصادرات ال ان ج نهیخود در زم تیقطر قصد دارد وضع کهنیاتوجه به  با

 یزیرراستا برنامه نیدر ا ،یشمال دانیم یتوسعه گاز قتیخود را توسعه بخشد. در حق یگاز دانیدارد تا م

 ونیلیم ..قطر از  یال ان ج ادراتص شیافزا هدف باو  ۶۱۰۶در سال  یشمال دانیم ۀشده است. پروژه توسع

 خورد.  دیتن در سال کل ونیلیم ۰۶۹تن در سال به 

 ۶۱۶۱ال س لیدر اوا کایآمرو  سیانگل ا،یتالیا وان،یتا از ژاپن، ییهاشرکتبا حضور  یامناقصهابتدا قرار بود  در

 ریتأخه ماه ب نیمناقصه تا چند یکرونا برگزار روسیو وعیش لیبه دلپروژه برگزار شود که  نیحضور در ا یبرا

 افتاد. 

 صادرات ال شیو افزا دانیم نیا ۀدر ارتباط با توسع را قرارداد نیچند ومیمدت شرکت  قطر پترول نیدر ا اما

 منعقد کرده است. یان ج
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و  دیپروژه به توافق رس نیا یرساختیو ز یفن یهابرنامهانجام  یبا شرکت مک درموت برا ومیپترول قطر

و خطوط لوله  یسرچاه یسکوها یو مهندس یحموت قرار است طرا. شرکت مک دررا هم امضا نمود یقرارداد

 . بردیماه زمان م ۰۶امر حدود  نیپروژه را انجام دهد. انجام ا نیا

 یحمل ال ان ج یمربوط به ساخت کشت ،منعقد نمود لیدر ماه آور راًیاخ ومیکه قطر پترول یگرید قرارداد

 ساخت تیظرف ۀریذخ یرا برا یقرارداد ،یشمال دانیم ۀتوسع ۀاز پروژ یبخش عنوانبه ومیبود. قطر پترول

 نیشده است. ا عقدهوا منژونگ-قرارداد با شرکت هدونگ نیامضا کرد. ا نیدر چ یحمل ال ان ج یکشت

هزار ۰.1 تیهرکدام به ظرف یحمل ال ان ج یکشت ۰۹دالر ارزش دارد. حداکثر  اردیلیم 5از  شیقرارداد ب

 تربزرگسفارش  کیبخش از  نیقرارداد اول نیخته خواهد شد. اسا .۶۱۶قرارداد تا سال  نیتحت ا ،مترمکعب

 است.  یحمل ال ان ج یکشت ۹۱ساخت حدود  یبرا

 

 یشمال دانیم ۀتوسع ۀژمختلف پرو یفازها
 اندیفاز اول به نام شرق م یططبق اعالم اولیۀ قطر پترولیوم،  باشد؛یشامل دو فاز م یشمال دانیپروژه م 

تن در سال  ونیلیم ۰۰۱به   ..از  ۶۱۶1قطر تا سال  یال ان ج دیتول تیقرار است ظرف ، (NFE) 5یشمال

 ونیلیم ۰۶۹به  تیظرف نیا ۶۱۶۹قرار است تا سال ،  (NFS) 1یشمال دانیبرسد. در فاز دوم با نام جنوب م

 .ابدی شیتن در سال افزا

پروژه را اعالم  نیاه مربوط به فاز اول اچ نیاول یاتمام حفار ومیقطر پترول ،۶۱۶۱مارس سال  ماه اواخر در

 شدهگرفتهفاز در نظر  نیفراساحل ا ۀتوسع یجکت برا 7 ،ومیقطر پترول رعاملیمد ،یسعد الکعب ۀکرد. به گفت

 . شوندینصب م ۶۱۶۱سال  انیتا پا زین گریجکت د 1است و  شدهنصب تاکنونجکت  1است. 

کرده است و  افتیرا در یفن شنهاداتیبزرگ برگزار کرد که پ ۀمناقص 1قطر  ،این میدان یخشک ۀتوسع یبرا

افتاده  قیماه به تعو نیکرونا چند روسیو وعیش لیبه دلاست، که  یینها یتجار شنهادیپ افتیدر انتظار در

فاز اول  یج نال ا ۰دیتول خطچهار  ۶۱۶۰تا سال  اعالم کرد در آخرین مصاحبۀ خود یاست. سعد الکعب

(NFE به )نی. بدشودیوارد م یال ان ج دیبه مدار تول .۶۱۶تا سال  زیو فاز دوم ن دید رسخواه یبرداربهره 

 یبرداربه بهره (۶۱۶۹و فاز دوم: ۶۱۶1)فاز اول:  هیاول ینیبشیاز پ رتریسال د کیپروژه  نیا یفازها ب،یترت

 .رسندیم
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 رانیا یبرا فرصت
 ندایم ۀتوسع ۀدر پروژ دشدهیتول یال ان ج فروششیجهت پ یقراردادقطر در حال حاضر  نکهیبه ا با توجه

قطر انتظار ندارد حجم فروش ال ان  ،ومیقطر پترول رعاملیمد ۀبه گفت نیمنعقد نکرده است و همچن یشمال

 ۀئابا ار تواندیم رانیاشود،  شتریکه در حال حاضر هست ب یاز مقدار ینقد یکشور در بازارها نیا یج

 گاز قطر منتفع شود. دیتول شیافزا نیبه قطر از ا یشنهاداتیپ

ود به خه خطوط لول قیو از طر دهیگاز قطر را خر تواندیخطوط لوله م یسراسر ۀبه داشتن شبک با توجه رانیا

آن در حال حاضر وجود دارد و پاکستان، که  یهارساختیکه ز هیعراق و ترک ازجمله ه،یهمسا یکشورها

 ه ازدمطابق با برنامۀ اعالم ش ارسال کند. شود،یم ایصلح مه ۀبا احداث خط لول زیآن ن ازیموردن رساختیز

به تولید گاز قطر را به خود اختصاص دهد،  شدهافزودهدرصد از ظرفیت  5۱سوی کشور قطر، اگر ایران بتواند 

 تواند صادرات گاز خود را دو برابر کند.می

خطوط  ۀشبک یا تعرفۀ معاوضۀ گاز، نهیهز افتیدر یدرازا رانیباشد که ا صورتنیبد تواندیم گرید شنهادیپ

 قطر قرار دهد.  اریدر اخت گرید یارسال گاز به کشورها یخود را برا ۀلول

ه ک رودیخواهد بود، احتمال م یکمتر از ال ان ج اریخط لوله بس قیارسال گاز از طر ۀنیهز نکهیبه ا با توجه

 نیبرخوردار باشد و هم یشتریب تیواردکننده از جذاب یکشورها یخط لوله برا قیگاز از طر افتیدر شنهادیپ

تن  ونیلیم ۰77تنها  ۶۱۰۶که در سال  هیکمثال تر یصادرات گاز قطر شود. برا شیباعث افزا تواندیم زیامر ن

ال  یباال یهامتیبه ق همواره ،بوده است( ینقد یبازارهاطرق از قطر وارد کرده )البته اکثر آن از  یال ان ج

 اعتراض داشته است. دارمدت یقطر در قراردادها یان ج

در  مترمکعب ونیلیم ۶۰۶گاز خود را از  ۀروزان ۀعرض تیظرف ۶۱۶5قصد دارد تا سال  هیشرکت بوتاش ترک 

 اریرا در اخت یمناسب اریفرصت بس ،تیظرف شیافزا نیبرساند. ا مترمکعب ونیلیم 1.5به  .۶۱۰روز سال 

 داشته باشد و اریرا در اخت جذاببازار  نیاز ا یشتریسهم ب خواهدی. اگر قطر مدهدیصادرکنندگان گاز قرار م

گاز  ۀخطوط لول قیو از طر ترارزان ۀشدتمام متیبهتر است گاز خود را با ق ،رقابت کند نهیزم نیدر ا هیبا روس

 صادر کند.  هیبه ترک رانیا

 لیبه دلگاز است اما  ۀشداثبات ریذخا دارا بودن ازلحاظطبق آمار رسمی جزء سه کشور برتر دنیا ه اگرچ رانیا

 .شودیمواجه م یو خانگ یر بخش صنعتهنگام اوج تقاضا با کمبود گاز د در ،ریذخا نیاز ا یبردارعدم بهره

 هایمیو خوراک پتروش هاروگاهیسوخت ن ایبرساند،  یبردارگاز را به بهره دیجد رینتواند ذخا کهیدرصورت رانیا

سال  نیچند ی، احتماالً طندک اصالحرا  یمصرف انرژ یالگو ایدهد و  رییتغ گرید یهارا از گاز به سوخت

بران ج یبرا یمناسب ۀنیگز تواندیگاز قطر م خریدشیصورت پ نیبا کمبود گاز مواجه خواهد شد. در ا ندهیآ

 است باشد. تاندر اوج تقاضا که فصل زمس ژهیوبهکمبود گاز 
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 یبندجمع
 یدر صدر کشورها یتن ال ان ج ونیلیم 77..با صادرات  ۶۱۰۶طر در سال قگاز،  یالمللنیب یۀآمار اتحاد طبق

فروش ه ب یو هم در بازار نقد دارمدت یخود را هم تحت قراردادها یگاز قرار گرفت. قطر، ال ان ج ۀصادرکنند

تن ال ان  ونیلیم 7۰.ارسال  یبه قرارداد با هند برا توانیدار قطر ممدت یقراردادها نیترمهم. از رساندیم

 به مدتتن در سال  ونیلیم ۰75با حجم  یکیبه پاکستان  یصادرات ال ان ج یدو قرارداد برا و در سال یج

تن  ونیلیم ۰۰7۶د. کره با سال اشاره کر ۰۰ به مدتتن در سال و  ونیلیم 57.۰با حجم  یگریسال و د ۶۱

واردکنندگان  نیتن در سال از برتر ونیلیم 77۰با  نیتن در سال و چ ونیلیم .77، ژاپن با .۶7در سال، هند با 

 قطر هستند. یال ان ج

 ۀاز پروژ ۶۱۰۶گاز در سال جهانی روزافزون  یتقاضا نیخود و تأم یصادرات ال ان ج ۀتوسع یدر راستا قطر

قطر را از  یدو فاز حجم صادرات ال ان ج یپروژه ط نیاکرد. قرار است  ییخود رونما یشمال دانیم ۀتوسع

 تن در سال برساند. ونیلیم ۰۶۹به  یتن در سال کنون ونیلیم ..

 ۰۰۱به  ۶۱۶۰قطر را تا سال  یحجم صادرات ال  ان ج ، (NFE) یشمال دانیاول پروژه با نام شرق م فاز

حجم صادرات ال ان ،  (NFS) یشمال دانیپروژه با نام جنوب م نیخواهد داد. فاز دوم ا شیازتن اف ونیلیم

 یاتمام حفار ،ماه مارس اواخر قطر در .دهدیم شیتن در سال افزا ونیلیم ۰۶۹به  .۶۱۶قطر را تا سال  یج

 .اعالم کرد ،حفر شوند دیفاز اول پروژه با یرا که برا یحلقه چاه 7۱چاه از مجموع  نیاول

 ۶۱۶۱ال س لیدر اوا کایآمر و سیانگل ا،یتالیا وان،یتا از ژاپن، ییهاشرکتبا حضور  یامناقصهابتدا قرار بود  در

 ریتأخه ماه ب نیمناقصه تا چند یکرونا برگزار روسیو وعیش لیبه دلپروژه برگزار شود که  نیحضور در ا یبرا

پروژه را به  نیا ۀو خطوط لول یسرچاه یکوهاس یو مهندس یقرارداد طراح ترپیش، قطر از وجودنیبااافتاد. 

 شرکت مک درموت واگذار کرده است. 

منعقد کرده است مربوط به  یشمال دانیم ۀتوسع ۀمدت در ارتباط با پروژ نیکه قطر در ا یگرید قرارداد

 نیهواچژونگ-با شرکت هدونگ مترمکعبهزار  ۰.1 تیهرکدام با ظرف یحمل ال ان ج یکشت ۰۹ساخت 

 ۀتوسع ۀپروژ زا یبخش عنوانبهرا  یحمل ال ان ج یکشت ۹۱ساخت حدود  درمجموعاست. قطر قصد دارد 

 سفارش دهد. یشمال دانیم

 ۀنیهز کهنیبه ا با توجهفرصت بنگرد.  کیبه چشم  یشمال دانیگاز قطر از م دیتول شیبه افزا تواندیم رانیا

از گ تواندیم رانیاست، ا یال ان ج صورتبهکمتر از صادرات گاز  اریخط لوله بس قیارسال گاز از طر ۀشدتمام

و  هیعراق، ترک ازجمله هیهمسا یکشورها هخود آن را ب یسراسر ۀاز خطوط لول با استفادهو  دهیقطر را خر

ه شکل باشد ک نیبد واندتیم گرید یویارسال کند. سنار صلح( ۀپاکستان )در صورت احداث خط لول یحت

قطر  اریخود را در اخت ۀخطوط لول یهارساختیاز ز یبخش یا تعرفۀ معاوضۀ گاز، نهیهز افتیدر یدرازا رانیا

که  ه،یکمانند تر یبه کشور شتریب یرقابت تیکمتر و با مز ۀنیکشور بتواند گاز خود را با هز نیقرار دهد تا ا

 ارسال کند. شود،یگاز در اروپا محسوب م یهااز هاب یکی باًیتقر
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الحات اگر اص رد،یگیکشور را م بانیدر فصل زمستان و هنگام اوج تقاضا گرکه  یبه بحران گاز با توجه البته

 یرگیاز گاز به سوخت د هایمیو خوراک پتروش هاروگاهیو سوخت ن ردیصورت نگ یمصرف انرژ یدر الگو یجد

شکل با م ندهیسال آ نیچند یط الًاحتما رانینرسد، ا یبرداربه بهره یگاز دیمنابع جد اینکند  دایپ رییتغ

 تواندمی ،مشکل نیحل ا یموجود برا یهاحلاز راه یکی. شدکمبود گاز در دوران اوج تقاضا مواجه خواهد 

 .دباش رانیداخل ا ۀخطوط لول ۀفصل زمستان و استفاده از آن در شبک یگاز از قطر برا خرید
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به عنوان یک کانون تفکر  اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 یفیتسطح ک یبه منظور ارتقا تخصصی در حوزه انرژی و منابع در کشور، 

 هایاستیس ینتدو ینهدر زم گیـرییمتصم یندبر فرآ یو اثرگذار سازییمتصم

 یحورمسئله م یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یستاس و منابع یبخش انرژ

 را اهآن شناسییبآس ،و منابع یبخش انرژ یدیموضوعات کل یصضمن تشخ

 یعرصه راهکارها ینا گیرانیمبه تصم درنهایت و داده قرار خود دستورکار در

   .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس

 ابعو من گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده حکمرانی 

« های رصدیگزارش»انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحوالت این حوزه 

 .بپردازد


