اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ اﯾﺮان در
ﻣﺬاﮐﺮات ﮔﺎزی
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -اﮐﻨﻮن اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺎم دوﻣﯿﻦ دارﻧﺪه
ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎزی در دﻧﯿﺎ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزی
آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ
ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم ) (BPدر ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ،اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﯾﺮ
ﮔﺎز ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  ۳۳,۲۰۰ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﭘﺲ از روﺳﯿﻪ در
ﻣﻘﺎم دوم ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۷.۲درﺻﺪ از ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎزی
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻄﺮ و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در
ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۲۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﭘﺲ
از آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
دارد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﻢ  ۶,۱درﺻﺪی را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮرق ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز در ﻗﺪم اول ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ
ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،از ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎز ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر
ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎک در ﺳﺒﺪ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻬﻢ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺎز داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ  ۷۰درﺻﺪ اﻋﻼم
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی
ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻧﯿﺰ روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان در ﭘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ
ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ،
ﺻﺎدرات ﮔﺎز و درآﻣﺪ ارزی ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان در
اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز
ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ داد.
ﺻﺎدرات

ﮔﺎز

اﯾﺮان

ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺗﺮﮐﯿﻪ،

ﻋﺮاق،

ارﻣﻨﺴﺘﺎن،

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﺨﺠﻮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی درازﻣﺪت ،ﮔﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﺳﻮآپ و ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺮق و ﮔﺎز اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ
ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺎز
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻗﺮارداد  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺎدات ﮔﺎز اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۷۴اﻣﻀﺎ و از ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻗﺮارداد ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮔﺎز و
ﺑﺮق اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز۳ ،
ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﮔﺎز را ﺑﺮای دو
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻐﺪاد و ﺑﺼﺮه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﺨﺠﻮان ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺎز اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎز ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۱.۵درﺻﺪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺎدرات ﮔﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺎزی ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آن در
ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺎز را دارد .اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺎزﻫﺎی  ۲۴ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﭘﯿﺸﺘﺎزی از ﻗﻄﺮ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮔﺎز ،ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
ﺻﺎدرات روزاﻧﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪی ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻗﺎره اروﭘﺎﺳﺖ؛ ﭘﺲ از ﺟﻬﺶ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﺎز اﯾﺮان ،اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺑﻪ اروﭘﺎ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ دارد در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت،
ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار اﻧﺮژی اﯾﻦ ﻗﺎره را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺷﺪ؟
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻓﺎزﻫﺎی  ۱۲ﺗﺎ  ۲۴ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزی اﺣﺪاثﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻓﺎزﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﺷﺸﻢ،
ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ ،ﻧﻬﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺮاﺳﺮی ،اﺧﺘﺼﺎص  ۴۸۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و اﺧﺘﺼﺎص  ۲۹۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﻔﻆ
ﻣﺤﯿـﻂ زﯾﺴـﺖ و ﺻـﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ارزی ﻧـﺎﺷﯽ از ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮔـﺎز ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ زودی ،دو ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮔﺎزی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮔﺎز ﺗﺮش اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﯿﺪان ﭘﺎرس
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺎزﻫﺎی ١٣
اﯾﻦ ﻓﺎزﻫﺎ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺎز
 ۱۱ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﻓﺮآورش  ١١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری
و ٢٢ﺗﺎ  ٢٤اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح
 ،١٤از ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﻓﺎز

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز از  ١٠ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۲۸۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ،ﺣﺠﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺘﺮک اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎﻓﺖ .اﮐﻨﻮن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان از روزاﻧﻪ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ
ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز داﺧﻞ ،ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﻄﺮ در ﺑﺮداﺷﺖ از
اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎز ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزی در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎز
درﮔﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺣﺎل در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را اﺷﺎره
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﺎ  ۸۰۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻫﻢ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی – ﻣﻌﺎون
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ – ﺻﺎدرات ﮔﺎز
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ و ال
ان ﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ آن ﺑﻪ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ اﯾﺮان
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺮﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎن – ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﺣﻮزه اﻧﺮژی – ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﺮای
اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻓﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﮔﺎز
آﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺎدرات ﮔﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺖﮐﺶﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم
اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﮔﺎز ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺬاﮐﺮه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ.
ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺎزﻫﺎی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ
اﯾﺮان را در ﻣﺬاﮐﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺮ راه ﺻﺎدرات ﮔﺎز وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز را ﺑﺪون
ﺧﻠﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﻫﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﮔﺎز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺎز را در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﻬﺪ
ﻧﻤﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﺣﻮزه اﻧﺮژی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺎزﻫﺎی
ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و
ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ راه ﺻﺎدرات ﮔﺎز وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
اﯾﺮان ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎن ،اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎزﻫﺎی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﻤﺒﻮدی
در داﺧﻞ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎز ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮔﺎز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮔﺎز ﻣﺎزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.

