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 پایش بازار 

 
ترین تحوالت این هفته را باید  روز اخیر عمدتا با کاهش همراه بوده است. مهم 7هاي انرژي در  قیمت حامل

از گمانه افزایش رسمی نرخ بهره در آمریکا پس  اثرات شیوع مجدد کوویدزنیبه  ،  19-هاي فراوان، تداوم 

وم به اروپا، از سرگیري تولید نفت  افزایش صادرات گاز روسیه به چین و اعالم کاهش انتقال گاز توسط گازپر

میلیون بشکه نفت در بازار،    20در لیبی، کاهش سطح ذخایر نفت آمریکا و اعالم کاخ سفید براي آزادسازي  

شمال در روز    يا یهر بشکه نفت برنت در   مت یقو تعامالت ایران و روسیه در بازار انرژي نسبت داد.  اما  

 ت ی نترمدی. نفت وست تگزاس اد یسنت رس  47دالر و    107به    شیادرصد افز  0.31سنت معادل    33جمعه با  

 .شود یسنت معامله م  92دالر و  96 شیدرصد افزا  0.52سنت معادل  50هم با   کای آمر

  یآن باق   متیآمدن ق  نییپا  يبرا  ییو ادامه کاهش عرضه نفت جا   کایضعف دالر آمر   لگران،یتحل   گفته   طبق

در ائتالف    هیروس  يصادرکننده نفت و متحدانش به رهبر  يسازمان کشورها  ندهی نخواهد گذاشت. اجالس آ

  ونیلیم  9.7ن ائتالف تا حاال  ی ا  دکنندگان یخواهد بود، چون تول  کنندهنیی تع  ار یاوپک پالس در سوم ماه اوت بس

  اند. کرده بودند، بازگردانده  بیا تصوکرون  يریگدر اوج همه  2020  ل یرا که در آور   يدیبشکه در روز کاهش تول
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ماه سپتامبر نخواهد   ينفت خود برا  دی تول  زانیدر م  ي رییائتالف تغ  ن یدارند ا  دهیمنابع اوپک پالس عق  یبرخ

 اند. خبر داده  دیتول  ینسب شیاز افزا گرید   یداد اما برخ

  ي برا  کندیلطمه زده و آنها را وادار م   شگرهایدر دو هفته گذشته، به سود پاال   نیبنز  یجهان  متیق  کباره یافت  

  ي درصد  580  شیبر افزا  یمبن  یبا توجه به اعالم رسمرا کاهش دهند.    نیبنز  د یتول  شتر،یاجتناب از ضرر ب

نسبت به مدت مشابه    ه یاز ماه مارس تا ژوئ  شرکت هاي بزرگ نفتی بین المللی  ي گاز   عاناتیدرآمد نفت و م

  ي انرژ  د یجهان از خر  بازارهاي  منصرف کردن   ي متحده برا  االتیا  يها   میرسد که تحر  ی سال گذشته، به نظر م

از نفت    يرسد که همه خواهان مقدار   یبه نظر م   ،يانرژ   یدر مواجهه با ناامن   نکرده است.  یکار چندان  رانیاز ا

واردات منابع    يمتحده برا  االتیا  يها  میگرفتن تحر  دهیبه ناد  میتصم  یاز رهبران دولت  ياریهستند و بس  رانیا

  دار یهفته پس از د  نیا  هیجمهور ترک  سی اردوغان، رئ  بیط  رجب   خود دارند.   ریحفظ ذخا   يبرا  يانرژ  یاتیح 

 دهد.  شیرا افزا رانیقصد دارد واردات نفت و گاز خود از ا هیدر تهران اعالم کرد که ترک یس یرئ میبا ابراه

بحث در مورد    ي برا  رانیدر ا  ی طالبان هفته گذشته اعالم کرد که پس از نشست  ه یحال، وزارت مال  ن یدر هم

 کند.  ي داریرا خر  رانیهزار تن نفت ا 350ماه  ن یدو کشور، قصد دارد از ا ن ینفت ب تی ترانزو  دیخر

 

 تفسیر هفته

اعالم وضعیت اضطراري بهداشتی توسط   .پشت سر گذاشت را آرامی اخیر روزهاي هفتهدر بازار انرژي . 1

در چین و اکثر   19-جدي شدن شیوع مجدد کوویدو    به آبله میمونبا مشاهده موارد مبتال  جوبایدن در آمریکا

ها  اندازها را نسبت به احیاي تقاضا در اقتصادهاي جهانی منفی کرده و بر روي افت قیمت چشم  نقاط جهان 

رغم آنکه هنوز رکود در اقتصادهاي بزرگ جهانی ظهور و  رسد علیبنظر می  نیز نقش موثري داشته است.

ت بازار انرژي و افزایش  فارغ از تحوال  آن را در بازار انرژي جدي گرفت.هاي  بروز پیدا نکرده اما باید نشانه

و در    همواره براي آن نیاز وجود داشتهها در این بازار، انرژي یک کاالي استراتژیک بوده که  یا کاهش قیمت

بنابر نظریه تولید، انرژي در کنار منابع طبیعی، سرمایه، و نیروي کار اضالع   باب اهمیت آن همین بس که 

اقدهنده  تشکیل رشد  شاهراه  بعنوان  بانک  تصادي کشورهاست.  تولید  توسط  منتشرشده  گزارش  آخرین  در 

 دهه اخیر  4در طول در یکسال گذشته دادند که   درصدي تورم ساالنه  9.1خ  ها نشان از نرمرکزي آمریکا داده
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درصد رشد،    10.4درصد و مواد غذایی با    41.6بخش انرژي با  سابقه بوده است.  در تاریخ این کشور بی 

در حالیکه عوامل متعددي در ایجاد چنین شرایطی اثرگذار بودند  اند.  بیشترین تاثیر را در چنین تورمی داشته

وضعیتی که مشابه   اوکراین بیش از هرعاملی تاکید شده است.-اما در بیانیه فدرال رزرو به نقش جنگ روسیه

و بعنوان یک نمونه کوچک باید به    اقتصادهاي اروپایی پدیدار شدهتی با شرایطی بمراتب بدتر در  آن و ح 

در یک بیانیه مطبوعاتی   1 (ECB)بانک مرکزي اروپا  . نسبت به آمریکا اشاره کرد برابري گاز در اروپا    چندقیمت  

واحد    25هره بانکی را به جاي  ب  سال گذشته نرخ  11براي اولین بار در    تیر  31  اعالم کرد که روز پنجشنبه

  بینی پیشاز    مورگان پیجیبانک  در همین راستا  . درصد) افزایش داده است  0.5واحد (   50بینی شده قبلی،  پیش

همچنین    .ه استداد   خبر جاري   سال در  اروپا مرکزي   بانک بهره  نرخ درصدي   0.25 افزایشسه    خود مبنی بر 

  درصدي نرخ بهره در ماه سپتامبر خبر داده است.   0.5تا    0.25از افزایش    اروپا  مرکزي   بانک   عضو  کازیمیر

  رکود  و  عرضه  تنگناي   با  مواجه  حال  در  نفت  جهانی  بازار  کرد،  اعالم  چهارشنبه  روز  انرژي  المللیبین  آژانس

.  اندگذاشته  تأثیر  تقاضا  بر  اکنونهم  اقتصادي  شرایط   شدن   بدتر   و  باالتر  هاي قیمت  که  حالی  در   است،  اقتصادي

  از   تیره  اندازي  چشم   شنبه،  سه   روز   در  دالر  100  زیر  به   برنت  خام  نفت  آتی   اوراق  قیمت   درصدي  7  کاهش

  قیمت   هستند،  اقتصادي  رکود  نگران  آتی،  بازار  گرانمعامله  که   حالی  در .  کند می  منعکس  را  معامالت  وضعیت

المللی پول در آخرین  صندوق بین . است بازار در   قوي تقاضاي   دهندهنشان همچنان نفت،  باالي  فیزیکی هاي

درصد برآورد کرد و همچنین   6.6گزارش خود با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادي نرخ تورم جهانی را  

بینی خود در مورد رشد اقتصادي دو ابرقدرت اقتصادي جهان یعنی ایاالت متحده و چین را به ترتیب از  پیش

مرداد،    6  روز چهارشنبه  فدرال رزروسران  ایاالت متحده،  . در  درصد کاهش داد  3.3و    2.3درصد به    4.4و    3.7

  درصد رساندند.   2.5درصدي نرخ بهره موافقت و نرخ بهره را به    0.75سابقه با افزایش  براي مقابله با تورم بی

  سومین باري است که  هاي قبل، درصدي در ماه  0.75و    0.5هاي  با افزایش جدید نرخ بهره در کنار افزایش

 برده جهت مقابله با تورم بهره    در طول سال جدید میالدي از این ابزار پولی و سیاست انقباضی  فدرال رزرو

 اقتصادي   تأثیر  بهره  نرخ  این  در  تغییر  تا   کشدمی  طول  ماه  12  حداقل  معموالً  که  حالی  در  و برحسب تجربه

موضوعی که افت بازارها از جمله    .است  ترسریع  اغلب  تغییر  این  به  سهام   بازار  واکنش  باشد،  داشته  ايگسترده

 هاي انرژي را با افت و یا حداقل ثبات همراه بازار انرژي را بهمراه داشته و مدتهاست قیمت حامل

 
1 European Central Bank 
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که از این پس نرخ بهره با سرعت مالیمی افزایش خواهد    ه تأکید کرد  همچنین  رئیس فدرال رزرو  کرده است.

 خالی از لطف نیست به کارکرد این نوع سیاست در کنترل تورم و سوابق آن در آمریکا اشاره کرد. .  یافت

  که   ،کنندمی  استفاده   یکدیگر  به   دادن  وام  براي   هابانک   که   است  نرخی فدرال رزرو    یا نرخ وجوه   نرخ بهره

 عنوان  به  آن   از  گذارد،می  تأثیر  وام  هاينرخ  سایر  بر  نرخ   حرکت  این  که  آنجایی  از  و  کند  تغییر  روزانه  تواندمی

  داشتن   نگه   پذیر کنترل  به  کمک  براي   .شودمی  استفاده  بهره   نرخ  کاهش  یا  افزایش  دادن   نشان  براي  شاخصی 

  بهاي   شاخص  و 2کنندهمصرف  بهاي  شاخص  مانند  تورمی  هايشاخص  بررسی  به  رزرو  فدرال  تورم،

  فدرال   کنند،  سال   در   درصد  3  تا   2  از  بیش  افزایش  به  شروع  هاشاخص  این   که  زمانی .  پردازدمی 3تولیدکننده

  نرخ   که  آنجایی  از  . دارد  نگه   کنترل  تحت  را  فزاینده  هاي قیمت  تا  دهد می  افزایش  را  فدرال  وجوه  نرخ  رزرو

  تقاضا   آن  از  پس.  کرد  خواهند  کمتر  هزینه  به  شروع  نهایت  در  مردم  است،  باالتر  وام  هزینه  معناي  به  باالتر  بهره

  1980  هايسال  بین  این  از  خوب   مثال  یک   .شود می  تورم  کاهش  باعث  و  یابدمی  کاهش  خدمات  و  کاالها  براي

موضوع   این .  داد  افزایش  درصد  19  به   را  بهره  نرخ  رزرو  فدرال  و   بود  درصد  14  تورم  که  داد  رخ  1981  و

  با   مبارزه  براي  مشابه،  طور  به.  داد  پایان  بود  آن  شاهد  آمریکا  که  مارپیچی  تورم  به  اما  شد،  شدید  رکود   باعث

البته الزم بذکر    .است  داده  افزایش  را  خود   هاينرخ  سال  طول  در  رزرو  فدرال  ، 2022  سال  در  فزاینده  تورم

است افزایش نرخ بهره در هر اقتصادي در نهایت منجر به رکود اقتصادي خواهد شد. فدرال رزرو و در راس 

آن جروم پاول رییس بانک مرکزي آمریکا همواره از تمرکز خود مبنی بر مقابله با تورم با قبول احتمال رکود  

هم باعث شده تا نفت خام براي   در هفته اخیر ر آمریکادر این میان تضعیف ارزش دالاند.  اقتصادي خبر داده

که با توجه به شرایط موجود    رسد بنظر می  .مشتریان خارج از آمریکا ارزان شود و به رشد تقاضا کمک کند

هاي اجباري در چین،  اوکراین و افزایش قرنطینه-تصادي، ادامه دار شدن جنگ روسیهترس از رکود اق  مثل

 .رسدبه نظر می انتظاراز ود نفت کمی دور صع

 

 

 
۲ Consumer Price Index 
۳ Producer Price Index 
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شدن  شواهد و اظهارنظرها حاکی از طوالنی  از آغاز جنگ در خاك اوکراینماه    6با گذشت قریب به  .  2

زمزمه شنیده شدن  و  فصل سرما  به  نزدیک شدن  با  موضوع  این  و  بوده  کاهش جنگ  بر  مبنی  هاي جدي 

ها پیرامون تامین گاز کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در فصل سرد سال  صادرات گاز روسیه به اروپا، نگرانی

که این روزها در فضاي سکوت خبري و البته با ابزار د کارتل نفتی  فارغ از طرح ایجا  را افزایش داده است.

انرژي توسط آمریکا و هم با دیپلماسی  اروپا در هفته اخیر  انرژي  پیگیري است، وزیران  پیمانانش در حال 

روسیه به اروپا که در بیانیه    برگزاري یک نشست در مورد راهکارهاي مقابله با قطعی احتمالی صادرات گاز

نی نشست آنها نیز به آن اشاره شده بود، مشورت کردند و در نتیجه همگی بر لزوم کاهش مصرف گاز  پایا

 توافقی   به  اروپا  اتحادیه  کشورهاي  گویدمی  ژورنال  استریت  وال  بعنوان مهمترین سیاست راهگشا تاکید کردند.

  عضو  کشورهاي  به  اروپا  تحادیها  .یافتند  دست  آینده  ماه  هشت  در   درصد  15  تا   گاز  مصرف  کاهش  براي

 اعضا   از  برخی  حاضر  حال  در  اما.  دهند  کاهش  را  خود  گاز  نیاز  درصد  15  تا  تاو  ماه  از  که  است  داده  پیشنهاد

اسپانیا   جمله  حالی    طرحاین  هستند.    معافیت   خواهان  و   کرده  نشینی عقباز  شدهدر    دیمیتري که    مطرح 

  گاز   احتمالی   قطع  براي  را  خود  باید  منطقه  اینکه  بر  مبنی   اروپا  کمیسیون  بیانیه  از  کرملین،   سخنگوي  پسکوف، 

پسکوف با    .ندارد  موضوع  این  به  ايعالقه  مسکو  که  کرد  تاکید   و  کرد   انتقاد  کند،  آماده   دوشنبه  روز   در  روسیه

  اروپا،   کمیسیون  در   کسیمهم نیست چه    که   اعالم کرد   است   گاز   مسئول  کننده   تامین  یک   روسیهبیان این که  

  را   اروپا  انرژي  امنیت  زیادي  حد  تاشک  گوید و روسیه بیمی  چه  متحده   ایاالت  در   اروپایی،  هايپایتخت  در

 .کند می  تضمین

روز دوشنبه سوم مرداد، شرکت گازپروم روسیه از رکوردشکنی خود در صادرات گاز از طریق  در حالیکه  

  نورد   لوله  خط   گاز  جریان  که  کرد  اعالم  گازپرومدر همان روز    ، چین خبر دادبه    4قدرت سیبريخط لوله  

هاي این  غول انرژي روسیه با اشاره به مشکالت ایجادشده در تعمیر توربین.  داد  خواهد  کاهش  را  1-استریم

  جریان  که   کرد  خواهد  متوقف  آلمان   سمت  به   لوله  خط   در  را  دیگري   توربین  شرکت توسط زیمنس اعالم کرد،

رسد روسیه هرگاه بنظر می  . دهدمی  کاهش)  درصد  40  حاضر  حال   در (  ظرفیت  درصد  20  به  جوالي  27  از  را

 خود در تحریم بخش انرژي اروپا   با اطمینان بیشتري به پیگیري سیاست ،از منافع خود در پکن اطمینان یافته

 
٤ Power of Siberia 
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است    روسیه احداث شده گازپروم است که توسط شرکت خط لوله انتقال یک   سیبريدامن زده است. قدرت  

حدود   میادین    3000و  از  لوله  خط  این  دارد.  طول  کیلومتر 

مرز بالگووشچنسک  به سیبري در کوفیکتا و چایاندا گازي نزدیکی  می چین در  پیدا  آن    و   کندامتداد  هدف 

قرارداد فروش گاز روسیه بین گازپروم    ).1(تصویر    پمپاژ گاز طبیعی از میادین خاور دور روسیه به چین است

این قرارداد    و   سال امضا شد  30براي مدت    2014در ماه می   5 (CNPC)روسیه و شرکت ملی نفت چین

تواند در شرایط فعلی افزایش هم  که این رقم می میلیارد متر مکعب گاز ساالنه چین است  38شامل تامین  

 خواهد  برابر  دو  2025  سال  پایان  تا  کشور  این   گاز  سازيذخیره  ظرفیت  نیز در این هفته اعالم کرد  چین  یابد. 

 . شد

 
 . نقشه خط لوله قدرت سیبري1شکل 

  دارد   قصد  روسیه  که   است  شده   مطلع  گازپروم   از  که   کرد   اعالم  چهارشنبه  روز  انی  ایتالیایی  انرژي   شرکت

  در   مکعب   متر   میلیون   27  به  امروز   تحویل  و  دهد   کاهش  ایتالیایی  شرکت   این   به  امروز از    را  خود  گاز   تحویل

 
5 China National Petroleum Corporation 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%88%D8%B4%DA%86%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86


 

 دانشگاه صنعتی شریف                                                                            جهان انرژيگزارش   

 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                           1401 مرداد   8شنبه    

 ۷ 

  چهارشنبه   روز  در  اروپا  طبیعی  گاز  آتی  معامالت   .است  رسیده  اخیر  روزهاي   در  مکعب  متر  میلیون  34  با   مقایسه

  گزارشبه . یافت افزایش درصد  12 از  بیش قاره این در  کاال این  عرضه مورد  در  نگرانی افزایش بحبوحه در

 

  آن   طبق  که  است  آذربایجان جمهوري    با   انرژي  جدید   قرارداد   یک   کردن  نهایی   حال  در  اروپا  ،خبرگزاریها

  براي   بروکسل  تالش   راستاي  در   قرارداد  این.  شد   خواهد  برابر  دو   سال   5  طی  اروپا  به   کشور  این  از  گاز   جریان

از  همچنین زمزمه  .شود می  امضا  روسیه  به  وابستگی  کاهش انرژي  براي واردات  اروپا  بر تالش  مبنی  هایی 

 رسد. نیجریه و الجزایر به گوش می

در حالیکه در هفته اخیر افزایش نرخ بهره یک سیگنال منفی جدي به بازارها داد، ازسرگیري تولید نفت  .  3

پس از لغو وضعیت    شرکت ملی نفت لیبیدر لیبی نیز بر نزول قیمتها اثرگذار بود. روز یکشنبه دوم مرداد،  

در    .میلیون بشکه در روز برساند 1.2طی دو هفته آینده به    خواهد تولید نفت خود رامیاعالم کرد   اضطراري

تنها عاملی بود که در هفت روز اخیر در برابر کاهش قیمتها    کاهش سطح ذخایر نفت خام آمریکا میان  این  

با کاهشطبق گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا، سطح ذخایر    ایستادگی کرد.  این کشور    4٫52  نفت 

  روزانه ایاالت متحده   صادراتمیلیون بشکه رسیده است.    470.02میلیون به    474.54اي از سطح  بشکه  میلیون

از اواخر ماه مه تا به  را سطح ذخایر نفت خام آمریکا بیشترین کاهش ه است. درسی بشکه  میلیون  4٫55هم به 

رقم خورده که سطح این آمار در حالی    .صادرات نفت خام آمریکا هم رکورد زده است  ه وثبت کرد  امروز

بوده است.  بیشتر از ذخایر فعلی  بشکه  میلیون    150یعنی    میلیون بشکه  621درست یکسال پیش  ذخایر نفتی  

میلیون بشکه نفت توسط آمریکا بخشی از افت قیمتها را در بازار    20قراردادن این آمار در کنار خبر آزادسازي  

میلیون بشکه    20دولت آمریکا اعالم کرد  نقل از رویترز،  مرداد و به    6نفت جبران کرده است. روز پنجشنبه  

اقدام در راستاي کاهش این  بازار خواهد کرد.  بازار  بهاي نفت  نفت از ذخایر استراتژیک خود را روانه  در 

 .گیردمیصورت 

  . پردازیممیبه بررسی سیاستهاي ایران در بازار انرژي    کارشناس  سها بررسی مختصر دیدگاه  ب  در انتها.  4

محمد حسین عادلی دبیرکل پیشین مجمع کشورهاي صادرکننده گاز، با اشاره به کشورهاي ناحیه یورو بعنوان  

ل اتمام جنگ در یک بازه نهایتا دوساله بوده  بازار هدف کشورهاي صادرکننده انرژي، معتقد است روسیه بدنبا

https://fa.alalam.ir/tag/57024?t=%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
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با پایان جنگ کشورهاي اتحادیه اروپا کماکان  و اروپا براي این کشور از دو زاویه اهمیت دارد.   اول آنکه 

سیاسی هم    بهترین بازار براي صادرات نفت و گاز و انتفاع اقتصادي مسکو خواهد بود. از طرفی اروپا از نظر

شود و به همین دالیل روسیه، همه کشورهاي صادرکننده  براي روسیه محسوب می  يدیک اهرم قوي راهبر

گاز از جمله ایران را رقیب خود دانسته و اجازه عرض اندام جدي به آنها در بازارهاي اروپایی نخواهد داد .  

او ام وي و خط    اتریشی  ق ایران براي عضویت در کنسرسیوم صادرات گاز به اروپا از طریق شرکتیعدم توف

الملل در  مسائل بین صباح زنگنه، کارشناس  گریهاي روسیه موید این موضوع است.لوله نابوکو در نتیجه البی

میلیارد دالري بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم    40نامه  یک مصاحبه با تمجید از امضاي تفاهم

رژي بیش از آنکه تهدید و بنوعی رقیبی براي هم باشد  روسیه، معتقد است سیاستهاي این دو کشور در بازار ان

مستقل هستند اما دو    خود  ک ی پلمات ید  يریگمیروند تصم  دربعنوان مکمل عمل کرده بخصوص آنکه هر دو  

نتیجه رسیده این  با توجه به منابع عظیم نفت و گازي از ظرفیت باالتري براي  کشور به  اند در کنار هم و 

نامه اقتصادي وردارند. وي معتقد است سفر پوتین و نتایج آن فراتر از امضاي یک تفاهماثرگذاري در بازار برخ

میلیارددالري عقدشده بعنوان یک اهرم سیاسی و ابزار قدرت در برابر سفر بایدن به    40بوده و عمال قرارداد  

مام دنیا تعامل کند از نیاز  در پیشبرد اهداف خود باید با ت  آید. وي با بیان این که ایرانعربستان به حساب می

تعامل با ایران براي کرملین    کند کهه و بیان میروسیه به ایران در صادرات انرژي به هند نیز سخن به میان آورد

 نیز به یک ضرورت تبدیل شده است. 

  ي ها میاحتمال وجود دارد که تحر نیکار است، ا  يرو  کایکه اکنون در آمر یاروپا و دولت تیتوجه به وضعبا 

قابل توجه و    ي خود به منابع ارز  يروزها  ن یتریدر بحران  تواندیم   رانیا  نیلغو شود. بنابرا  رانیا  ي برا  يگاز

از صادرات گاز به   رانیدرباره امتناع ا  ،يارشد اقتصاد انرژ  لگریقربان، تحل  یسنر  کند.   دایاروپا به گاز دست پ

. ما  خواهدیم   ي درآمدشیپ  ک ی . صادرات گاز  ستین  رانیردکردن ا  ا یفت: مساله قبول  گ  وزیناروپا به تجارت

  3000  یعنی   ن ی. ام یبه خط لوله انتقال گاز دار  از یصادرات ن  ن یا  ي. برامیصادر کن  ی گاز را با کشت  میتوانینم

واسط    يالزم دارد و موافقت کشورها  ه یدالر سرما  اردهایلیم  نکه یشود. عالوه بر ا  دهیکش  دی خط لوله با  لومتریک

و به مقصد اروپا فرستاده شود. ما    عیما   LNG  زاتیتجه   له یبه وس  د یصورت گاز با   ن یا  ریدر غ  .خواهدیرا م

دارد.     ازیو حداقل چهار سال زمان ن  هی دالر سرما  اردهایلیم  زین  زاتیتجه  نیا  نی . تأممیندار  یزاتیتجه  نیچن

 . اوردیدست ب هبازار گاز اروپا را ب تواندیاگر هم بخواهد نم  رانیا نیبنابرا

 بسم میرشکارزاده، و عباس ملکی ت همکاران این شماره: علیرضا اسقانیان،  


