


 بسمه تعالي

 

 امضاي قرارداد اجرائي خط لوله ترك استريم

 

  پوتين رئيس جمهور روسيه به تركيه و در حاشيه بيست و سومين مجمع 19/7/95طي سفر مورخ 
ترك "بين المللي انرژي در استانبول قرارداد استراتژيك احداث خط لوله انتقال گاز روسيه به تركيه موسوم به 

 در حضور روساي جمهور دو كشور امضا شد. امضاي اين قرارداد در حالي صورت گرفت كه هنوز روابط "استريم
تيره دو كشور پس از هدف قرار گرفتن جنگنده روسي توسط تركيه بطور كامل بهبود نيافته است. در همين 

ارتباط در مراسم امضا، اردوغان رئيس جمهور تركيه ضمن ابراز اميدواري از تداوم روند عادي سازي روابط دو 
 ) در استان Akkuyuكشور از توافق با همتاي روس خود در خصوص احداث نيروگاه هسته اي آك كويو (

مرسين نيز خبر داد. پوتين هم در اين ارتباط به توافق دو كشور به بخشي از مفاد قرارداد ترك استريم در 
خصوص ارائه تخفيف در قيمت گاز اشاره كرد و براي رسيدن به ثبات در بازار جهاني انرژي خواستار همكاري 

 مسئوالنه توليد كنندگان و صادر كنندگان منابع هيدروكربوري (نفت و گاز ) با مصرف كنندگان شد. 

 سابقه : 

 ميالدي طي سفر رئيس 2014پيشنهاد احداث خط لوله انتقال گاز ترك استريم براي اولين بار در دسامبر 
 وزراي انرژي دو كشور يادداشت 2015 ژوئن 18جمهور روسيه به تركيه از جانب طرف روس مطرح و نهايتا در 

 تفاهم همكاري در زمينه احداث آن امضا كردند. 

 ويژگيهاي فني:

 ) در جنوب روسيه Krasnodarخط لوله انتقال گاز طبيعي ترك استريم قرار است گاز منطقه كراس نودار (
نزديك درياي سياه را به تركيه انتقال دهد. اين خط لوله به جايگزيني پروژه مسير جنوبي كه به خاطر مالحظات 

 متري درياي 2200سياسي  از جانب روسها هرگز اجرائي نشد، احداث خواهد شد. عمليات لوله گذاري در عمق 
 كيلومتر خواهد بود. تامين هزينه اجرائي اين بخش از خط لوله تماما بر عهده شركت گازپروم 910سياه به طول 

 تريليون فوت مكعب ) در سال خواهد 2/2 ميليارد متر مكعب ( 63روسيه مي باشد. ظرفيت انتقال گاز خط لوله 
  ميليارد متر مكعب آن براي مصرف داخلي تركيه و باقي آن از مسير يونان به اروپا صادر خواهد شد. 14بود كه 

 



 مالحظات: 

خط لوله مذكور پس از اجرائي شدن در كنار خط لوله هاي انتقال نفت و گاز فعلي و پروژه هاي آتي   -
همچون ترانس آناتولي و خط لوله در حال مذاكره انتقال گاز اسرائيل به اروپا  عالوه بر منافع مادي 

ناشي از ترانزيت گاز و بهره مندي از تخفيف ويژه گاز از روسيه ( كه در مفاد قرارداد گنحانده شده است 
) منافع راهبردي قابل مالحظه اي همچون تضمين امنيت انرژي تركيه، افزايش قدرت چانه زني اين 
كشور با صادركنندگان گاز و همچنين كاهش تهديد هاي منطقه اي عليه تركيه را به همراه خواهد 

 داشت. 

 10 درصد از انرژي مورد نياز خود را از منابع تجديدپذير و 30 ميالدي 2023تركيه قصد دارد تا سال  -
 درصد را نيز از انرژي هسته اي تامين نمايد. 

اردوغان حضور نمايندگان كشورهاي خارجي شركت كننده در مجمع بين المللي انرژي را پس از  -
كودتاي نافرجام تركيه به عنوان حمايت از دولت ملت تركيه تلقي كرده و از مقامات شركت كننده 
تشكر نمود. الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان و نيكالس مادورو  نيز در مراسم امضاي قرارداد 

حضور داشتند.  در احداث خط لوله مذكور قرار است بخشي از زير ساختهاي خط لوله انتقال گاز ترانس 
 ) كه قرار است گاز جمهوري آذربايجان و حوزه خزر را به تركيه و اروپا منتقل كند نيز TANAPآناتولي(

 ميليارد دالر در بخش انرژي تركيه سرمايه گذاري 20مورد استفاده قرار گيرد. آذربايجان تاكنون بالغ بر 
 كرده است. 

اين خط لوله از آنجا كه مسير جديدي را براي انتقال گاز روسيه به جنوب شرق و مركز اروپا منجمله  -
 يونان، صربستان، مقدونيه و مجارستان باز خواهد كرد ، از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود. 

كارشناسان بر اين باورند كه انتخاب تركيه به عنوان يك مسير استراتژيك جديد توسط روسيه با هدف  -
 دور زدن اكراين براي صادرات گاز روسيه به اروپا صورت خواهد گرفت.

همچنين توجه به اينكه نكته كه حتي در صورت توقف صادرات گاز روسيه به غرب اروپا ، اين كشور  -
 قادر خواهد بود تا با دور زدن اكراين ، گاز مورد نياز كشورهاي جنوب شرق اروپا تامين نمايد قابل تامل 

 مي باشد.
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