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 خالصه مديريتي

اي هر بشكه دالر به از 05/52ژانويه  20منتهي به  ميانگين قيمت نفت اوپك در هفته ●

 است. پيش از آن ثابت مانده و تغييري نكرده بود كه نسبت به هفته

ميليون بشكه در  1/8ژانويه  20منتهي به  ِكا در هفتهميانگين واردات نفت خام آمري ●

 هزار بشكه در روز كاهش يافت. 234ت به زمان مشابه با سال گذشته، روز بود كه نسب

هزار بشكه در روز رسيد و  593به گذشته  ِِكل واردات بنزين موتور آمريكا در هفته ●

 هزار بشكه بود. 159ِ گذشته روزانه ميزان واردات سوخت تقطيري طي هفته

مدار شدن برخي از فازهاي ميدان  رغم مصرف باالي داخلي گاز، با وارددر ايران به ●

 عظيم گازي پارس جنوبي، سطح توليد افزايش يافت.

رود. شمار ميبه 2017عنوان مقصد جديد بازار صادرات گاز ايران در سال عراق به ●

عراق قرارداد صادرات گاز از طريق خط لوله  ايران و 2015طوري كه در نوامبر سال به

در روز براي سه نيروگاه برق شهر بصره را فوت مكعب ميليون  1200-700به ميزان 

 .اندواقع در جنوب عراق امضا كرده

ها تاكنون حاضر به انجام مذاكره و مديرعامل شركت ملي گاز ايران تصريح كرد: تركمن ●

سازي در مورد حجم و ميزان اختالف حساب با شركت ملي گاز ايران نشدند و برخالف شفاف

 .قدام به قطع صادرات گاز كرده استمفاد قراردادي، ا

 

  (6)تحوالت انرژي  خبرنامه

 )دوره دهم
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 هادهاخبار وضعيت بازار جهاني نفت و فرآور

، ميانگين توليد 2017ژانويه  20منتهي به  اطالعات انرژي آمريكا، در هفته براساس آمار اداره

ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به متوسط توليد در زمان مشابه با  9/8نفت خام آمريكا 

ها پااليشگاهدرصد از ظرفيت  3/88هزار بشكه در روز كاهش يافت.  321 ،سال گذشته

 8/8گذشته در آمريكا كاهش يافت و ميانگين آن به  . توليد بنزين هفتهكار بودندمشغول به

 6/4نيز كاهش يافت و به ميانگين  1ميليون بشكه در روز رسيد. توليد سوخت تقطيري

 ميليون بشكه در روز رسيد.

ميليون بشكه در روز  1/8ژانويه  20ِ منتهي به واردات نفت خام آمريكا در هفتهميانگين 

هزار بشكه در روز كاهش يافت. كل واردات  234بود كه نسبت به زمان مشابه با سال گذشته 

سوخت  زان وارداتميو هزار بشكه رسيد  593گذشته به روزانه  ِبنزين موتور آمريكا در هفته

 هزار بشكه در روز بود. 159گذشته  تقطيري طي هفته

 6/2به  2017ژانويه  23منتهي به  فت حرارتي خانگي آمريكا در هفتهميانگين قيمت ن

سنت به ازاي هر گالن  65دالر به ازاي هر گالن رسيد كه نسبت به زمان مشابه سال گذشته 

ميليون  43/3نويه ژا 20منتهي به  ر هفتههاي تقطيري دافزايش يافت. ميزان تقاضاي سوخت

 سنت افزايش يافت. 5بشكه در روز بود كه نسبت به زمان مشابه با سال قبل 

اي هر بشكه دالر به از 05/52ژانويه  20منتهي به  ميانگين قيمت نفت اوپك در هفته

 است. پيش از آن ثابت مانده و تغييري نكرده بود كه نسبت به هفته

 

 

                                                 
1  . Distillate 
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 رويدادهاي مهم انرژي در كشور 

 1آمادگي ايران براي افزايش صادرات گاز

رغم باال بودن مصرف داخلي گاز، سال گذشته توانست با وارد مدار شدن ميدان عظيم بهايران 

ژانويه  15اساس منابع خبري ميس )سطح توليد خود را افزايش دهد. بر ،پارس جنوبيگازي 

د و ميليارد فوت مكعب در روز بو 8/14سال گذشته  زان استخراج گاز كشور در ژانويه(، مي2016

ميليارد  4/3از تاريخ ذكر شده تاكنون  ،مقامات كشوربرخي از  اين در حالي است كه به گفته

فوت  ميليارد 2/18اكنون به توليد گاز كشور فوت مكعب در روز بر سطح توليد افزوده شده و 

و  17، 21، 20كارگيري فازهاي هفام، با بمكعب در روز رسيده است. بنابه اظهارات محمد مشكين

ميليارد فوت مكعب در روز خواهد رسيد. انتظار  4/19به  1395سطح توليد تا پايان سال  ،18

ميليارد فوت مكعب در  28فاز، ظرفيت پارس جنوبي مطابق برنامه به  24رود با تكميل تمام مي

، روزانه 2015گاز در سال  سطح توليد كل ،روز برسد. براساس اظهارات مقامات شركت ملي نفت

ميليارد فوت مكعب در روز از پارس جنوبي  52/11ميليارد فوت مكعب بود و از اين ميزان  19

توان تخمين پارس جنوبي، ميميدان بخش اعظم  نبرداري رسيدشد با توجه به بهرهحاصل مي

 فوت مكعب رسيده ميليارد 7/25حال حاضر به روزانه زد كه سطح فعلي توليد گاز كل كشور در

 2015صادرات آن كاهش يافت. تركيه در سال  ،افزايش توليد گاز عليرغم 2015است. سال 

سطح كاهش  اين ،2014كه نسبت به سال  ايران گاز وارد كردميليارد مترمكعب از  8/7معادل 

 وارداتميليارد مترمكعب  9/8، 2014كه تركيه در سال  طوريهب بسيار قابل توجهي يافت.

 .كاهش يافتميليارد مترمكعب  7/7، به 2016اين ميزان در سال  .داشت

 ،اندبستهميليارد مترمكعب در سال  10تركيه يك قرارداد فروش گاز به ميزان  ايران و

 تحقق توافقات قراردادي است.مانع ها ه اختالف در قيمتگذارياما هموار
                                                 

1. "Iran Prepares to Boost Gas Exports", Retrieved from www.mees.com 
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ارمنستان و  ،صادرات گاز ايراننشان داده شده مقصد بعدي  1 همانطور كه در نمودار

ميليارد  300آذربايجان است. براساس اطالعات رويترز، كشور آذربايجان سال گذشته معادل 

ميليون فوت مكعب در روز( از ايران واردات گاز داشته است كه دقيقاً همراستا  29مترمكعب )

 39مكعب )ميليون متر 400با ميزان مورد توافق بوده و ارمنستان نيز مطابق توافق در حدود 

 است. ميليون فوت مكعب در روز( واردات گاز داشته

 

 )ميليارد مترمكعب(  . تراز گازي ايران 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .بي پي و آمار داخلي ايران مأخذ:

 

رود. در شمار ميبه 2017عنوان مقصد جديد بازار صادرات گاز ايران در سال عراق به

 1200-700عراق قرارداد صادرات گاز از طريق خط لوله به ميزان  ان واير 2015نوامبر سال 

اند ميليون فوت مكعب در روز براي سه نيروگاه برق شهر بصره واقع در جنوب عراق امضا كرده
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ميليون فوت مكعب در  177در حدود  ،(. در ابتداي امضاي قرارداد2016نوامبر  13)ميس، 

 سوي ايران به عراق عرضه شده است. ازميليون مترمكعب در روز(  5روز )

زيربناي  ،الملل و بازرگاني وزارت نفتنيا، معاون امور بينحسين زمانيامير به گفته

ز به صادرات گا حال حاضر ايران آمادهصادرات گاز ايران به بصره تكميل شده و مهياست. در

مسائل مالي  ،صادرات هد بازدارنداست. تنها مور دريافت آن شده عراق است و بغداد هم آماده

عراق است. اقتصاد عراق تحت تأثير و فشار حمالت و مسائل سياسي و قيمت  در اعتبارنامه

 پايين نفت قرار دارد.

اند كه تنها چيزي كه مانع آغاز صادرات گاز از طريق كرّات اظهار داشتهمقامات ايراني به

 است. 1ديالهخط لوله شده، عدم تأمين امنيت در استان 

سال از  15ست براي مدت هم مشتري مهم ديگر گاز ايران، عمان است كه قرار ادر ميان

 آغاز خواهد شد به اين كشور گاز صادر شود. 2019ميدان كيش كه از سال  طريق خط لوله

 2.شودزودي برگزار ميهمناقصه توسعه ميدان آزادگان جنوبي ب

براي برگزاري مناقصه آزادگان  ،مل شركت ملي نفتمديرعا ،علي كاردربراساس اظهارات 

پارس جنوبي نيز تا پايان  11قرارداد توسعه فاز  شده وريزي اي نزديك برنامهجنوبي در آينده

 خواهد شد.امسال يا اوايل سال آينده امضا 

هاي شركت 3يستوندورلهاي ديگري به درباره احتمال اضافه شدن شركت وي

وندورليست در هيچ  اظهار داشته،ر در مناقصات قراردادهاي جديد نفتي المللي براي حضوبين

هاي ديگر پس از شود و در اين وندورليست نيز امكان اضافه شدن شركتجاي دنيا بسته نمي

                                                 
1  . Diyala Province 

 .1395بهمن  5شنبه خبرگزاري شانا، سه. 2

هراي باالدسرتي، شرامل سرازندگان و     كنندگان مجاز و مورد تأييد شرركت ين. وندورليست؛ ليست سازندگان و تأم3

   هاي بزرگ است.كنندگان مورد تأييد شركتتأمين
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در مناقصه ميدان آزادگان جنوبي قرار نيست . هاي شركت ملي نفت ايران وجود داردارزيابي

د شده در وندورليست حضور پيدا كنند و تناسب توانمندي ييأالمللي تهاي بينتمام شركت

نويس درصد كار تنظيم پيش 90حدود . گيردها با اين ميدان مدنظر قرار ميشركت

هاي مطالعات ميدان انجام و اسناد مناقصات براي پروژهاست.  انجام شدهقراردادهاي نفتي، 

كاردر درباره نتايج مطالعات . ر استفرعي آماده شده و روند كار از سرعت مطلوبي برخوردا

المللي نيز هاي بينهاي متعدد با شركتحاصل از امضاي قراردادهاي محرمانگي و تفاهمنامه

 .برخي از اين مطالعات آماده و به شركت ملي نفت ايران ارائه شده است اعالم داشته،

ددي با متع هاي مطالعاتيشركت ملي نفت ايران طي يكسال گذشته، تفاهمنامه

نيز  (HOA) المللي و داخلي امضا كرده و در اين مسير، تاكنون دو توافقنامههاي بينشركت

هاي موضوع تفاهم ها بر روي ميدانبه اينكه نتايج مطالعات شركت است. با توجه امضا شده

كه گيرد، همچنين از آنجا شود و در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار ميتدريج آماده ميبه

هاي آينده به مرحله قرارداد برسند و هاي منعقد شده نيز طي ماهشود توافقنامهبيني ميپيش

ريزي شده است، به اين از طرفي، براي برگزاري مناقصه ميدان آزادگان جنوبي نيز برنامه

 د.ترتيب اين شركت روزهاي پركاري را پيش رو دار

 

 1براي گذر از اين مسئله كار شركت ملي گازفروشي تركمنستان و راهكم

يات داليل توقف واردات گاز از تركمنستان توضيح داد: ئدر تشريح جز ،عراقي معاون وزير نفت

 شود و عمالًمين ميأدرصد گاز مورد نياز كشور از طريق واردات ت 2تا  5/1اكنون حدود هم

                                                 
ه ، شناسر 1395بهمرن   5شنبه ، خبرگزاري مهر، سه«كندايران از تركمن گاز شكايت مي» ،خانيزمانمحمدعلي . 1

 . 3886040خبر 
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وجود  شرق كشور محدوديت يا مشكلي براي گازرساني در شمال و شمال ،با توقف واردات گاز

 ندارد.

كيد بر اينكه ايران همواره يك همسايه قابل اعتماد براي أمديرعامل شركت ملي گاز با ت

ساله براي واردات گاز از اين كشور امضا شده بود تصريح  25تركمنستان بوده و قراردادي 

دليل به متوقف كرده و اكنون تركمنستان بارها صادرات گاز به ايران را اما عمالً»كرد: 

خودكفايي  برايي يهامجبور به اجراي پروژه ،ز اين كشورهاي متعدد واردات گاز اتوقف

 .«هستيم

هاي باالي اگر تركمنستان يك صادركننده مطمئن گاز بود نيازي به اين هزينه

ميليون دالر براي ساخت خط لوله گاز نكا به دامغان وجود  200گذاري در حدود سرمايه

 نداشت.

با توافقي كه انجام شد براي يك دوره نه ماهه قيمت واردات گاز از  1368ل در سا

عبارت بهكعب گاز وارداتي افزايش پيدا كرد. دالر به ازاي هر هزار مترم 350تركمنستان به 

 .قيمت گاز وارداتي از تركمنستان با افزايش شش برابري همراه شد ،در اين مدت ،ديگر

دليل مشكالت بانكي يادآوري اينكه در دوران تحريم بهمديرعامل شركت ملي گاز با 

مجبور به تهاتر گاز با طال و حتي انتقال چمداني پول به تركمنستان بوديم ادامه داد: اما 

صورت مستقل از گونه محدوديتي براي خريد گاز نداريم و بهها هيچاكنون با لغو تحريمهم

 100 ،طوري كه پيش از توقف وارداتشود بهها پول به اين كشور پرداخت مينكطريق با

 .صورت بانكي پول به تركمنستان پرداخت كرديمميليون يورو به

ها براي انتقال پول ايران به عراقي با يادآوري اينكه در دوران تحريم دالالن و واسطه

ك اكنون بدون پرداخت حتي يگرفتند افزود: اما همهاي بااليي ميتركمنستان حق كميسيون

 .امكان انتقال پول به تركمنستان وجود دارد ،سنت حق داللي
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وي با اشاره به بازگشايي يك خط اعتباري در قالب گارانتي به ارزش دو ميليارد تومان 

تهاتر كاال، خدمات فني و مهندسي با  براي پيمانكاران و سازندگان ايراني در تركمنستان عمالً

 .دوشگاز تركمنستان انجام مي

آباد با اين كشور به توافق در ادامه با بيان اينكه پس از برگزاري نشستي در عشق عراقي

كيد أفصل كنيم توو اختالف حساب بين دو كشور را حلرسيديم تا با انجام مذاكره مشكالت 

اما با وجود  ،تركمنستان صادرات گاز به ايران را متوقف كرد ،يكم ژانويه 12كرد: اما از ساعت 

 .مكعب در حال انجام استه شش ميليون مترسوآپ روزان ،تتوقف صادرا

مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اعالم اينكه تركمنستان با وجود ادعاي اختالف 

ها تاكنون حاضر به حساب اقدام به قطع صادرات گاز به ايران كرده بود، تصريح كرد: تركمن

الف حساب با شركت ملي گاز ايران سازي در مورد حجم و ميزان اختانجام مذاكره و شفاف

 .نكرده و برخالف مفاد قراردادي، اقدام به قطع صادرات گاز كرده است

اكنون با وجود توقف واردات گاز از تركمنستان گاز كيد بر اينكه همأمعاون وزير نفت با ت

بندي شده نشده است، گفت: براي تركمنستان يك فرصت زمان قطعهيچ شهر و روستايي 

سازي ايم و در صورتي كه در مدت تعيين شده نسبت به آغاز مذاكرات و شفافتعيين كرده

المللي حساب و كتاب و اختالفات مالي بين دو طرف اقدام نكنند، قطعاً ايران به داوري بين

 .شكايت خواهد كرد

نستان به مكعب سوآپ گاز از تركمميليون متر 6با اشاره به انجام روزانه حدود وي 

ها گاز صادراتي ايران را كيد كرد: هرچند كه تركمنأجمهوري آذربايجان و از مسير ايران ت

وي با . اي براي توقف سوآپ گاز از اين كشور همسايه نداريمبرنامه اند، اما فعالًمتوقف كرده

ور شد: اكنون مراحل داوري گازي از شركت تركمن گاز آغاز شده است، يادآيادآوري اينكه هم

 .ايران آماده آغاز مذاكرات با تركمنستان است
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هاي گازي ايران به عراقي با بيان اينكه پيشتر با توافق بين دو كشور بخشي از بدهي

 5اساس اين توافق مقرر شد حدود تركمنستان به وام تبديل شده بود، خاطرنشان كرد: بر

 .درصد سود وام به تركمنستان توسط ايران پرداخت شود

 .شودميليون مترمكعب گاز در ايران گم مي 60

آوري گازهاي گمشده در كشور توضيح عراقي همچنين در مورد آخرين وضعيت جمع

داد: براساس استاندارد جهاني بايد حجم گازهاي گمشده در سطح شبكه توليد، انتقال و 

درصد بوده  5/8توزيع گاز كشور حدود چهار درصد باشد كه اين ميزان سال گذشته حدود 

 .است

اكنون به مجموع اقدامات انجام شده حجم گازهاي گمشده هم ، باوي با يادآوري اينكه

اكنون از مجموع عبارت ديگر همبه اظهار داشت،درصد در ايران كاهش يافته است  7تا  5/6

درصد از اين ميزان گاز در كشور گم  7تا  5/6ميليون مترمكعب توليد گاز  700حدود 

 .كه اين در قالب نشتي گاز، سرقت و يا گازهاي گم شده است شودمي

گيري در هاي دقيق اندازهاين مقام مسئول با اشاره به نسل جديد كنتور و دستگاه

اكنون هاي گاز كشور افزود: همسيسات تقويت فشار و پااليشگاهأخروجي و ورودي ت

شود با مجموع اقدامات انجام شده بيني ميگيري دقيق گاز در حال انجام بوده و پيشاندازه

 .حجم گازهاي گمشده در كشور به حداقل كاهش يابد

 

 اخبار انرژي در خاورميانه و ساير كشورهاي جهان

 1پرو به جمع مشتريان پتروشيمي ايران پيوست

كاظم بستاكيان، مدير بازرگاني پتروشيمي كارون، با اشاره به صادرات چندين محموله 
                                                 

 .3889637خبر  ، شناسه1395ماه بهمن 9. خبرگزاري مهر، شنبه 1
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هاي پتروشيمي به كشورهاي وسيانات به پرو، گفت: مسئوليت حمل محمولهپتروشيميايي ايز

 .آمريكاي جنوبي با خريداران است

كاظم بستاكيان با اشاره به آغاز توليد آزمايشي محصول جديد ام. دي. آي )متيل دي 

فنيل دي ايزوسيانات( در پتروشيمي كارون، گفت: براي نخستين بار ايران به جمع كشورهاي 

 .دكننده اين محصول پتروشيميايي جهان پيوسته استتولي

مدير بازرگاني پتروشيمي كارون با اعالم اينكه در طول يك سال گذشته و با كاهش و 

ويژه تي دي آي )تولوئن دي محصوالت پتروشيمي كارون به ،الملليهاي بينسپس لغو تحريم

آسيايي و حتي آمريكاي جنوبي صادر ويژه اروپايي، ايزوسيانات( به بازارهاي مختلف جهاني به

شده است، تصريح كرد: بر اين اساس در كنار كشورهايي همچون آلباني، يونان، روسيه، ايتاليا 

و سوئد محصوالت پتروشيمي كارون به كشورهاي منطقه آمريكاي جنوبي همچون پرو و 

 .اروگوئه هم صادر شده است

تاكنون و در چند مرحله محصوالت  از ابتداي امسالاظهار داشت اين مقام مسئول 

خصوص اقتصادي بودن صادرات محصوالت پتروشيمي كارون به پرو صادر شده است، در

اظهار وي دليل بعد مسافت باال به كشورهاي منطقه آمريكاي جنوبي، پتروشيمي به

شود و داشت: در شرايط فعلي محصوالت پتروشيمي درب مجتمع تحويل خريداران مي

 .هاي خريدار استمل محصوالت با شركتمسئوليت ح

جزء  ،خذ مجوزأمربوط به وي با يادآوري اينكه در حال حاضر كارهاي گمركي 

عهده خريدار خواهد بود، ولي از مرحله بارگيري به بعد بر ،وظايف پتروشيمي كارون بوده

ه صورت بشكه فروختمحصول پتروشيميايي ايزوسيانات بهكيد كرد: در شرايط فعلي أت

و با توجه به نوع  شتهشود ولي اين موضوع به درخواست خريدار بستگي دامي

 هاي داراي مخزن( همصورت ايزوتانك )كشتيكننده، امكان صادرات بههاي حملكشتي
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 .دليل حذف بشكه در اين مدل، به خريدار تخفيف خواهيم دادوجود دارد كه به

صادرات محصوالت ايزوسيانات پتروشيمي مدير بازرگاني پتروشيمي كارون درباره حجم 

تن  7000ماه پيش حدود  2كارون هم توضيح داد: صادرات ايزوسيانات از ابتداي امسال تا 

هاي داخلي، در دو ماه گذشته فروش داخل در اولويت بوده دليل نياز مشتريولي به ،بود

 .است

تروشيمي كارون توليد و بستاكيان در ادامه با بيان اينكه محصول ديگري كه در شركت پ

ها هستند، افزود: آنيلين شود آنيلين است كه بزرگترين مشتري آن هنديصادرات مي

 .است MDI محصول فاز دو پتروشيمي كارون بوده و به نوعي خوراک واحد

توان خيلي به درخصوص اين محصول نمي نابراينب وي، در پايان خاطرنشان كرد:

كه تاكنون چند طوريبهمحموله انجام شده صورت تكيشتر بهصادرات فكر كرد و صادرات ب

انه يتازگي يك شركت هندي مشتري خريد ماهايم و بهتني داشته 16و  50مورد صادرات 

 .تن آنيلين شده است 300

 

 1تهاتر، راهكار مطمئن براي رفع گره صادرات برق ايران به عراق

مهلت قرارداد صادرات برق ايران به عراق، صادرات با پايان يافتن  1395ماه سال در اوايل دي

برق به اين كشور متوقف شد و مسئولين وزارت نيرو از آغاز مذاكرات براي تجديد قرارداد 

صادرات برق سخن به ميان آوردند. به همين منظور يك هيئت ايراني ماه گذشته سفري به 

در اين بين وزارت نيرو كه طرف ايراني  عراق داشتند و مذاكراتي را با طرف عراقي انجام دادند.

منظور تضمين بازپرداخت مطالبات گذشته و آينده همچنين اين قرارداد است، شروطي را به

                                                 
، 1395مراه  ، هشرتم بهمرن  «راهكار مطمئن براي رفرع گرره صرادرات بررق ايرران بره عرراق       تهاتر، »امين راد، محمد . 1

 .  خبرگزاري فارس
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بود. در پايان اين مذاكرات  اصالح شيوه قيمتگذاري قبلي براي تجديد قرارداد در نظر گرفته

ر اين شد تا هيئتي از عراق براي از طرفين بر سر شروط مورد انتظار به توافق نرسيدند و قرار ب

 هاي آتي به ايران سفر كنند.سرگيري مذاكرات در هفته

كند و درستي عمل نميداليل مختلف در بازپرداخت به موقع بدهي خود بهطرف عراقي به

همين موضوع منجر به كاهش تمايل ايران براي تمديد قرارداد صادرات برق شده است. در همين 

بر مشكل عراق در بازپرداخت بدهي واردات گاز خود از ند هفته گذشته خبري مبنيراستا نيز چ

 ايران نيز مطرح بود كه منجر به بروز مشكل بين طرفين براي ادامه تجارت گاز شده بود.

هاي كشور خريدار تهاتر كاال با يكي از راهكارهاي ايجاد تضمين براي بازپرداخت بدهي

ترين كاالي است. در مواجه با كشوري مانند عراق كه با ارزشكاالهاي ارزشمند آن كشور 

اي پر سود خواهد بود. اين قابل تهاتر آن نفت است تهاتر كاال )برق و گاز( با نفت معامله

هايي درباره صادرات نفت اقليم كردستان عراق به ايران درحالي است كه مدتي است بحث

معاون وزير نفت عراق نيز در مصاحبه خود با  ،شكل گرفته است و مدتي پيش فياض النعمه

ها در اين باره تا جايي پيش رفت كه منجر به رويترز به اين موضوع اشاره كرده بود. بحث

گيري در اين موضوع را اي تصميمواكنش رسمي وزارت نفت در هفته جاري شد و طي بيانيه

 اند.عراقي موكول كرده به سفر هفته آينده وزير نفت به عراق و مذاكره با مسئولين

بر موضوعات قبل، نفت نيز يك كاالي استراتژيك از اين نكته نبايد غافل شد كه عالوه

تواند قدرت شود. به اين صورت كه داشتن سهم بيشتر از بازار مبادالت نفتي ميمحسوب مي

تالش اي و جهاني ارتقا بخشد به همين منظور تركيه نيز يك كشور را در مناسبات منطقه

 تر كند.رنگدارد تا با جذب نفت اقليم كردستان عراق نقش خود را در اين بازار پر

موجب گره خوردن منافع كشورها به  ،از طرفي نيز افزايش روابط تجاري بين كشورها

شود كه اين موضوع يكي ديگر از داليل تمايل تركيه براي افزايش تجارت انرژي با يكديگر مي
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بر تضمين ايي شدن طرح تهاتر گاز و برق ايران با نفت عراق عالوهعراق است. با اجر

هاي صادرات برق و گاز با گسترش تجارت انرژي، منافع طرفين به يكديگر بازپرداخت بدهي

 اي و جهاني افزايش خواهد يافت.گره خورده و قدرت ايران در مناسبات منطقه

نهاد حاكميتي به اين موضوع ورود  عنواندر اين شرايط ضروري است كه دولت ايران به

پيدا كرده و با ايجاد هماهنگي بين مسئولين وزارت نفت و نيرو و ايجاد بسترهاي الزم براي 

منظور تجارت مشترک با عراق و تهاتر گاز و برق با نفت تعامل مالي اين دو وزارتخانه با هم به

ق ضمن حل مشكل تضمين قبل از سفر هيئت عراقي به ايران و سفر وزير نفت به عرا

 هاي عراق از شرايط به وجود آمده حداكثر استفاده را ببرد.بازپرداخت بدهي

 

 20171درصدي قيمت گاز آمريكا در سال  40افزايش 

همچنين  ،دليل باال رفتن سطح مصرف و صادراتاطالعات انرژي آمريكا، به براساس آمار اداره

، گاز طبيعي هنري هاب در سال )نقدي( هاي اسپاتداخلي و واردات قيمت افزايش عرضه

 جاريدالر به ازاي هر ميليون بي تي يو در سال  51/2يابد و از درصد افزايش مي 40، 2017

 5 حدود 2018رسد. اين روند رشد براي سال دالر به ازاي ميليون بي تي يو مي 55/3به 

 است. بيني شده( پيشMBtuدالر به ازاي  73/3درصد )

 1999ترين قيمت سال يمت گاز هنري هاب از متوسط پايين، متوسط ق2016ر سال د

در  گازكاهش توليد و مصرف بيشتر با ، 2016دوم سال  تر بود. با وجود اين، در نيمهنيز پايين

ازاي دالر به 2و از متوسط  ها اثرگذار بودبر افزايش قيمت، توليد برق نيروگاهي صنعت

MBtu ازاي دالر به 88/2 ميانگين به 2016اول سال  ماههدر سهMBtu سوم  ماههدر سه

                                                 
1. "US EIA expects 40% increase in US gas prices in 2017", Enerdata intelligent 

consulting, retrieved from www.enerdata.net 
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، باعث افزايش تقاضاي گاز 2016بر اين، برودت هوا در ماه دسامبر همان سال رسيد. عالوه

 براي گرم كردن فضا و در نهايت باال رفتن قيمت گاز شد.

، 2017ز در سال هاي گااطالعات انرژي آمريكا، سطح قيمت اساس تخمين ادارهبر

افزايش  2018اما اين ميزان در سال  ،خواهد بود 2016هاي ماه دسامبر همراستا با قيمت

با در نظر گرفتن برودت دماي كامالً معمولي براي  2018و  2017هاي خواهد يافت. در سال

دليل افزايش افزايش خواهد يافت. مصرف گاز در بخش نيروگاهي بهمصرف گاز زمستان 

)با در نظر گرفتن رشد كلي در توليد برق( در  2018اما در سال  ،يابدها كاهش ميقيمت

 ماند.باقي مي 2016سطح كمتر از 

افزايش يابد كه  2018و  2017 هايرود توليد گاز در داخل آمريكا در سالانتظار مي

توليد  در منطقهويژه هها بزيربناي خط لوله هاي باالي اسپات گاز و توسعهقيمت دهندهنشان

است. صادرات گاز نيز به همان نسبت طي سال جاري و سال  2و يوتيكا 1شيل مارسلوسگاز 

، آمريكا 2018افزايش خواهد يافت. با ثابت در نظر گرفتن ميزان واردات گاز در سال  2018

 مثبتي در سال آينده خواهد داشت. انهيخالص صادرات سال

 

                                                 
1. Marcellus 

2  . Utica 
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