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مباحث ویژه

گاز طبیعی پاک ترین ســوخت فسیلی محسوب می شود که سوخت کامل آن 
همراه با تولید آالینده ها نیست و کربن دی اکسید تولیدی از احتراق آن نیز در 
میان سوخت های فسیلی به کمترین میزان است و به همین جهت با افزایش 
نگرانی های محیط زیســتی بابت آالینده های ناشی از سوخت حاملین انرژی 
فســیلی از یک سو و کنترل تولید گازهای گلخانه ای از جمله کربن دی اکسید 
از ســوی دیگر، مصرف این حامل انرژی در دهه ی اخیر افزایش یافته است و 
پیش بینی ها حاکی از تداوم رشــد مصرف آن در دهه ی پیِش رو است. در این 
شــرایط تولیدکنندگان عمده و صاحبان ذخایر گاز از جمله کشــور ایران به 
عنوان دومین تولیدکننده و صاحب بیشترین ذخایر اثبات  شده ی گاز طبیعی 
باید سیاست های تولید و فروش گاز خود را با افزایش تقاضا هماهنگ و خود 
را آمــاده رقابت با یکدیگر برای عقــد قراردادهای فروش بلندمدت گاز کنند. 
شــکل گیری و اجرای قراردادهای فروش گاز از طریق خط لوله برای کشــور 
ایران با احتســاب تمام مزایای آن، با چالش های متنوعی از جمله چالش های 

حقوقی سیســتم اداری داخل کشــور و چالش های منطقه ای روبرو است. در 
نوشــتار حاضر سعی شده است پس از گفتن مزایای فروش گاز از طریق خط 
لولــه به خصوص در دوران تحریم بــا معرفی و تدقیق در چالش های موجود، 
راهکارهایــی برای حل یا کاهش اثرات این چالش ها ارائه شــود. پیش از این 
متخصصان امور مالی و اقتصادی با ســنجش و پیش بینی برخی فرصت های 
فروش گاز از طریق خط لوله به تشویق و توصیه ی صادرات گاز به یک کشور 
فرضی و در مواردی نیز عدم توصیه به احداث خط لوله به کشور یا منطقه ی 
فرضــی دیگر به دلیل هزینه های هنگفت تاسیســات مورد نیاز پرداخته اند و 
متخصصین امور قراردادی نیز به طور جداگانه به بررسی شروط و ویژگی های 
قراردادهــای پیشــین و نقد یا تمجیــد از قراردادهای مختلــف پرداخته اند. 
در نوشــتار حاضر ســعی می شود با نگاهی تفســلی1 تا حد ممکن به تمامی 
جنبه های یک قرارداد فروش گاز مانند عوامل محیطی )منطقه ای(، اقتصادی، 

قراردادی، بازرگانی، حقوقی و قانونی و... توجه شود.

  مهدی پیری، عضو هیات علمی  حســن شــویکلومرادی*،  کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشــکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه تهران   

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

در دهه ی پیِش رو ســهم گاز طبیعی در ســبد انرژی جهان به عنوان یکی از سوخت های پاک در حال افزایش 
اســت و در نتیجه تقاضا برای خرید گاز افزایش خواهد یافت. فروش گاز از طریق خط لوله جهت تامین نسبتا 
پایدار انرژی برای خریدار و تامین نســبتا پایدار درآمد برای فروشــنده روشی مطلوب حداقل در سطح فروش 

منطقه ای است. 
یکی از چالش های فروش گاز ایران از طریق خط لوله نبود متولی مشخص برای این امر است که یکپارچه سازی 
اداری از اکتشاف تا تجارت، پیشنهاد این پژوهش برای حل آن است که در این مورد می توان از ابزارهایی چون 
تصویب قانون جداگانه ی گاز و تفکیک وظایف شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و همچنین مطالعه ی الگوی 

موفق در این زمینه یعنی شرکت gazprom روسیه استفاده کرد.
دیگر چالش فروش گاز از طریق خط لوله حضور رقبای منطقه ای و شــرایط خاص اقلیمی همســایگان شمالی 
برای واردات گاز اســت که برای مورد اول طراحی بازی های  همکارانــه در چارچوب همفکری و همکاری های 
ســازمان اوجک )اوپک گازی( یا سازمان همکاری شانگهای و برای مورد دوم ایجاد تعادل و توازن بین مقاصد 
صادراتی به همســایگان جنوبی و شمالی پیشنهاد می شود. کلیه ی فرضیات با توجه با اصول و قواعد عمومی و 
اختصاصی قراردادهای فروش گاز از طریق خط لوله مطرح شده اند و روش مطالعاتی در مقاله ی حاضر تحلیلی 

با استفاده از اطالعات جمع آوری شده از روش کتابخانه ای و داده های آماری است.

چالش ها و فرصت های فروش گاز از طریق خط لوله در چارچوب اصول و قواعد 
حاکم بر آن 

مقدمه

چکیده

واژگان کلید   ی:
فــروش گاز، خط لوله، قراردادهای 
بلندمدت، شــرکت ملی گاز ایران، 

گازپروم.
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1-  اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای بلندمدت فروش نفت و گاز
1-1-  اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای طوالنی مدت فروش نفت و گاز

1-1-1- تعیین قیمت بر اساس فرمول
در کلیــه ی قرارداد های بلندمدت فروش نفت و گاز به دلیل عدم اطمینان از 
آینده ی بازار و همچنین تالطمات اقتصادی امکان درج قیمت ثابت در قرارداد 
و توافق بر آن برای فروشنده و خریدار وجود ندارد، به همین دلیل طرفین به 
جای اصرار بر درج یک قیمت ثابت و معین سعی می کنند فرمولی را در نظر 
بگیرند که عوامل موثر بر قیمت نیز در آن فرمول گنجانده شــود. این رویکرد 
تقریبــا به یک عــرف و lex در صنعت نفت و گاز در خصــوص قراردادهای 

بلندمدت تبدیل شده است.

2-1-1- معین و محدود بودن طیف خریداران
کلیه ی قراردادهای بلندمدت فروش نفت و گاز با اشــخاص شناخته شده در 
صنعت نفت و گاز منعقد می شــود. به دلیل باال بودن هزینه های اســتخراج و 
تولید، دولت ها و فروشــندگان نفت و گاز در پی اطمینان از فروش و دریافت 
ثمن معامالت هســتند از این رو قراردادهای بلندمــدت فروش نفت و گاز با 
اشخاصی منعقد می شــود که بتوانند این اطمینان را برای فروشندگان ایجاد 
کنند. درست در نقطه ی عکِس قراردادهای فروش موردی که ممکن است حتی 
دالالن بی نام و نشان یا اشــخاص با سرمایه ی اندک خریدار محصوالت نفت 
و گاز باشــند، در قراردادهای بلندمدت فروشندگان چنین ریسکی نمی کنند، 
زیرا اگر خریــدار به هر دلیلی در بازه ی بلندمدت قرارداد از خرید منصرف یا 
ناتوان از پرداخت ثمن معامله شود، جایگزین کردن او برای فروشنده زمان بر 
و هزینه بر خواهد بود و در نتیجه هزینه های بســیار سنگین تولید و استخراج 
حداقل برای مدتی جبران نشــده و فشــار آن بر دوش فروشنده که معموال 
دولت صاحب منابع نفت و گاز اســت گذارده خواهد شد که مطلوب فروشنده 

)به خصوص به عنوان دولت( نیست.

3-1-1- نامعین بودن حجم مبیع
قراردادهای بلندمــدت فروش نفت و گاز عموما زمانی منعقد می شــوند که 
میدانی که قرار است محصول آن به فروش برسد هنوز به بهره برداری نرسیده 
یا در مراحل اولیه ی بهره برداری است، در نتیجه تخمین دقیقی از محصوالت 
تولیدی در طول ســالیان درازی که قرارداد قابل اجرا خواهد بود وجود ندارد. 
حتــی در صورتی کــه میدان در هنگام عقد قرارداد در حال تولید باشــد باز 
هم در خصوص فشــار مخزن نفتی یا گازی طی یک یا دو دهه ـ که معموال 
قراردادهــای بلندمدت فروش برای چنین بازه های زمانی منعقد می شــوندـ  

نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.
عالوه بر این خریدار نیز ممکن است در طول اجرای قرارداد برای تنوع بخشی 

به منابــع تامین انرژی خود، پیشــرفت تکنولوژی و اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر و یا ترجیح واردات بیشــتر گاز و ترجیح آن بر دیگر سوخت های 
فسیلی همچون نفت، مشتقات نفتی و زغال سنگ، عقد قرارداد با رقبا یا فسخ 
و کاهش خرید از ایشان، تغییر آب وهوا و در نتیجه کاهش یا افزایش نیاز و... 

بخواهد میزان خرید را تغییر دهد.
میزان محصولی که قرار اســت تولید شده و در نتیجه به فروش برسد تقریبا 
مشخص اســت اما بر اساس توانایی تولید طرف اول و همچنین میزان نیاز و 
تقاضای طرف دوم قرارداد در طول ســالیان اجرای قرارداد ممکن است کم و 
زیاد شــود و این امری معمول در صنعت نفت و گاز است. در خصوص اعتبار 
قراردادهای فروش بلندمدت به دلیــل جهل در مورد مبیع و در نتیجه ثمن 
قابــل پرداخت برای مبیع بحث های فقهی و حقوقی بســیاری وجود دارد اما 
بــه طور خالصه می توان گفت علم اجمالی بر مبیع و ثمن قراردادهای فروش 
بلندمــدت نفــت و گاز را از حالت جهــل کلی خارج کرده و ایــن قراردادها 
مشــمول معامالت غرری که توســط شــارع و همچین قانونگذار ایرانی منع 

شده اند نمی باشند.]1[

2-1-  اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر قراردادهای فروش گاز از طریق خط لوله
1-2-1- درج شرط برداشت کن یا بپرداز2

پیشــتر در خصوص طرف دوم )خریدار( قراردادهای فروش بلندمدت نفت و 
گاز گفته شــد که فروشــنده یا همان طرف اول به دلیل هزینه های سنگین 
اســتخراج، تولید و در مورد قراردادهای فروش گاز از طریق خط لوله، انتقال، 
مایل به تحمل ریســک عــدم فروش یا عدم توانایی پرداخت ثمن از ســوی 
خریدار در طول دوره ی قرارداد نیست و به همین دلیل حاضر به عقد قرارداد 
با اشخاص محدودی است که عیار ایشان در صنعت نفت و گاز محک خورده 

و شناخته  شده باشد.
در خصــوص قراردادهای فروش گاز از طریق خط لوله از آنجا که فروشــنده 
ـ پــس از احداث خط لوله و اتصال آن به چاه هــای تولیدی ـ بخش معینی 

 1    لوله گذاری در سیبری روسیه

https://www.gazprom.com/projects/power-of-siberia منبــع: 
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مباحث ویژه

از تولید خود را به قرارداد منعقد شــده اختصاص داده و در نتیجه از ســایر 
فرصت های فروش چشم پوشی کرده است، حساسیت وی در خصوص ریسک 
تحقق درآمد ناشی از فروش گاز از طریق خط لوله نسبت به سایر قراردادهای 

بلندمدت فروش نفت و گاز بیشتر خواهد بود.
از همین رو درج شــرطی تحت عنوان برداشــت کن یا بپرداز به امری معمول 
در این قراردادها تبدیل شده است و حتی برخی از حقوقدانان از قراردادهای 
شامل این شرط به عنوان دسته ای از قراردادهای فروش گاز یاد می کنند. در 
مورد ماهیت این شــرط و اعتبار حقوقی آن نیز بحث های بسیاری وجود دارد 
که از فرصت مقاله ی حاضر خارج است ولی به طور کلی در صورت وجود این 
شرط یک حداقل و یک حداکثر میزان فروش گاز در بازه های زمانی مشخص 
تعییــن می شــود، طرف دوم باید میــزان توافقی را برداشــت کند و در غیر 
این صورت حتی در صورت عدم برداشــت باید بهای گاز را پرداخت کند.]1[

2- فرصت های فروش گاز از طریق خط لوله
1-2- فرصت های کلی فروش گاز از طریق خط لوله

1-1-2-ایجاد بازار مطمئن و با ثبات
برای فروش گاز روش های گوناگونی )خط لوله، مایع ســازی، هیدرات سازی، 
فشرده ســازی و...( وجــود دارد. دو روش فروش از طریق خط لوله و همچین 
فروش از طریق مایع ســازی )ال.ان.جی.( متداول و شناخته تر هستند. فروش 
گاز از طریــق خط لوله علی رغم باال بودن هزینه های احداث تاسیســات خط 
لوله، نسبت به فروش از طریق سرد و مایع سازی از این مزیت برخوردار است 
که فروشــنده و خریدار نمی توانند به ســرعت و به راحتی به دنبال جایگزین 
باشــند و احداث خط لوله ی جدید به کشــور ثالث برای فروشنده یا از کشور 
جدیــد برای خریدار، زمان بــر خواهد بود. در نتیجه تحقق یک بازار نســبتا 
پایدار تامین انرژی برای خریدار و یک بازار نبســتا پایدار تامین درآمد برای 
فروشنده به وجود می آید که ثبات آن معموال از قراردادهای فروش ال.ان.جی. 
و حتی فروش نفت بیشتر است. هرچند خود این قراردادها تحت تاثیر فروش 
ال.ان. جی.، نفت و حتی منابع غیرفسیلی قرار می گیرند. در این مورد می توان 
به مثال پاکســتان اشــاره کرد که به گزارش میز نفت بعد از تاخیر ایران در 
احداث خط لوله ی صلح به واردات ال.ان.جی. از قطر، آمریکا، روسیه و شرکت 
ســوکار آذربایجان پرداخت و همچین هند که پیــش از آن ـ به دنبال عقد 
قرارداد هســته ای با آمریکا در سال 2011 ـ از پروژه ی خط لوله ی صلح کنار 
کشید. همچنین کارشناسان معتقدند زغال سنگ به دلیل داشتن قیمت پایین 
نســبت به گاز علی  رغم آالیندگی بیشتر آن در کشــورهای فقیر با استقبال 
بیشتری رو برو است]2[ و چه بسا یکی از دالیل انصراف هند از پروژه ی خط 

لوله ی صلح نیز همین مورد باشد.

2-2- فرصت های فروش گاز از طریق خط لوله در دوران تحریم 
1-2-2- عدم نیاز به کشتیرانی و بیمه

در زمان تحریم پــس از بازاریابی برای فروش محصوالت و فرآورده های نفت 
و گاز، استفاده از کشــتی های نفتکش و همچنین بیمه های بین المللی برای 
نفتکش ها و خود محموله به چالش های ثانویه و ثالثیه تبدیل می شــود. البته 
مشکل اول یعنی استفاده از ناوگان نفتکش در دوره ی اول تحریم های آمریکا 
)و همچین ســازمان ملل و اروپا( موسوم به تحریم های دوران اوباما، با تبدیل 
شرکت ملی نفتکش ایران به بزرگ ترین ناوگان نفتکش دنیا3]3[ حل شد، اما 
به طور کلی کشــورهای دارای منابع نفت و گاز در زمان تحریم حتی با وجود 
توفیــق در بازاریابی برای فروش تولیدات خود با چالش اجاره ی کشــتی های 
نفتکش نیز مواجه هســتند، چالشــی که در فروش گاز از طریق ال.ان.جی. 
نیز وجود دارد اما برای صادرات گاز از طریق خط لوله چنین مشــکلی وجود 

نخواهد داشت.
در خصوص مشکل دوم کنوانسیون های مختلف مانند کنوانسیون بین المللی 
مســئولیت مدنی ناشی از خســارت آلودگی نفتی )CLC( و پروتکل 1992، 
دولت هــا را ملزم به بیمه ی کشــتی های نفتکش خــود می کنند و همچنین 
از ایشــان می خواهند کشــتی های فاقد بیمه های موردنظر کنوانسیون را به 
بنادر خود راه ندهند و اجازه ی اســتفاده از پرچم خود را به کشتی های فاقد 
بیمه های مورد اشــاره ندهند. صادرکنندگان نفت در هنگام مواجهه با تحریم 
بعد از موفقیت در پیدا کــردن خریدار یا اخذ معافیت از مرجع تحریم کننده 
بــرای خریداران خــاص و در ادامه بعد از تامین کشــتی های نفتکش جهت 
صــادرات تولیدات خود در زمان تحریم در گام ســوم با مشــکل بیمه  کردن 
نفتکش و خود محموله ی نفتی مواجه می شــوند و در نتیجه ممکن است به 
دلیل خودداری شــرکت های بیمه از بیمه کــردن نفتکش هایی که متعلق به 
کشــور تحت تحریم است حتی نتوانند وارد بنادر مختلف دنیا جهت تخلیه ی 
بار شوند.]4و5[ گفتنی است که این چالش عالوه بر نفت در خصوص صادرات 
گاز به روش ال.ان.جی. نیز وجود دارد و بلکه پررنگ تر خواهد بود. گاز طبیعی 
برای حمل به صورت ال.ان.جی. حدود 600 برابر فشرده می شود و از همین رو 
کشــتی های ترابری گاز طبیعی مایع یا کشتی های حمل ال.ان.جی. با خطر 
انفجارهای مهیب و ویرانگر در صورت بروز حوادث غیر مترقبه روبرو هســتند 

و بیمه ی چنین کشتی هایی ضروری و پیچیده است.
امــا از آنجا که نیازهای پروژه های انتقــال گاز از طریق خط لوله به بیمه های 
بین المللی چه در پروژه هایی که خط لوله میان کشــور فروشــنده و خریدار 
احداث می شود و چه در پروژه هایی که عالوه بر کشورهای فروشنده و خریدار 
کشور یا کشورهای ثالث نیز وجود دارد بسیار متفاوت و در اغلب موارد بسیار 
کمتر از فروش به وســیله ی کشتی های حامل اســت. اثر تحریم و خودداری 
همکاری شرکت های بین المللی بیمه بر فروش گاز از طریق خط لوله کمتر یا 

حتی در مواردی صفر خواهد بود.
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3- چالش های توسعه ی  قراردادهای فروش گاز از طریق خط لوله
1-3- عدم یکپارچگی سیستم اداری صنعت گاز ایران

تا قبل از دی ماه ســال 95 و دســتور انحالل شرکت ملی صادرات گاز ایران4 
عملیات تولید گاز بر عهده ی شــرکت ملی نفت ایران5، تصفیه و شیرین سازی 
بر عهده ی شرکت ملی گاز ایران6 و صادرات گاز از نقطه نظر حقوقی بر عهده ی 
شرکت ملی صادرات گاز ایران از شرکت های زیرمجموعه ی شرکت ملی نفت 
ایران بود و در عمل ســه شرکت با وظایف و اهداف مختلف در امر فروش گاز 
درگیر می شــدند که این موضوع حتی باعث ســردرگمی طرف های خارجی 
قراردادها و عدم اطمینان ایشــان برای انعقــاد قراردادهای فروش بلندمدت 
می شــد. حتی در مواردی اعمال سالیق مختلف به دلیل تفاوت سیاست های 
حاکــم و وظایف اداری شــرکت های درگیر در مورد اولویــت صادرات گاز یا 
تامین نیاز داخلی و همچنین امر قیمت گذاری اتفاق افتاده بود.]2[ در دی ماه 
ســال 1395 وزیر نفت وقت دستور انحالل شــرکت ملی صادرات گاز ایران 
را صادر کرد و خواســتار تشــکیل مدیریت صادرات گاز در شرکت ملی نفت 
شــد. در آن زمان مقرر شــده بود که فروش گاز از طریق خط لوله توســط 
شــرکت ملی گاز پیگیری شود و تنها فروش گاز به صورت ال.ان.جی. توسط 
مدیریت صادرات گاز و زیر نظر شــرکت ملی نفت قرار گیرد. این تصمیم به 
طور کلی می توانســت گامی در مسیر یکپارچه سازی عملیات صادرات گاز از 
طریق خط لوله قلمداد شــود، زیرا در صورت اجرایی شــدن آن، شرکت ملی 
نفت تنها در مرحله ی تولید گاز نقش داشــت و پــس از تحویل گاز تولیدی 
به شــرکت ملی گاز، این شرکت مسئول بقیه ی مراحل باقی مانده از تصفیه و 
شیرین ســازی تا تحویل گاز به خریدار خارجی بود و از آنجا که گازرسانی در 
داخل کشور و مدیریت خطوط لوله ی سراسری گاز نیز بر عهده ی شرکت ملی 
گاز اســت تعارض منافع و تقابل سیاست اولویت تامین نیاز داخلی )سیاستی 
که معموال توســط شرکت ملی گاز اتخاذ می شد( و سیاست عمل به تعهدات 
قرارداد فروش گاز از طریق خط لوله )سیاستی که معموال توسط شرکت ملی 
صادرات گاز اتخاذ می شــد( می توانست به حداقل برســد. هرچند در همان 
زمــان نیز انگیزه ی اصلی انحالل شــرکت ملی صــادرات گاز و تبدیل آن به 
یک واحد مدیریت زیر نظر شــرکت ملی نفت نه یکپارچه سازی روند صادرات 
گاز بلکه جلوگیری از خصوصی ســازی این شرکت )مشابه شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی7( عنوان شده بود اما به هرحال هرچند نه به طور کامل و ایده آل 
بلکه حداقل می توانست به عنوان گام اولیه ی این مسیر باشد که البته همین 
امر نیز میســر نشد. چنانچه با گذشــت پنج سال از فرمان وزیر وقت، شرکت 
ملی صادرات گاز کماکان به عنوان شــرکت و همچنیــن به عنوان متصدی 
صادرات گاز از طریق خط لوله فعالیت می کند و این امر تاکنون به شــرکت 
ملی گاز واگذار نشده است. این ابهام و بالتکلیفی در مورد جایگاه و وظیفه ی 
این شرکت ـ مدیریت! با انتصاب مدیر جدید شرکت ملی صادرات گاز توسط 

مدیریت شــرکت ملی نفت در دی ماه ســال 96 و بعد از گذشت یک سال از 
دستور انحالل این شرکت دوچندان شد!]6[

به عقیده ی نگارنده، انحالل شرکت ملی صادرات گاز یا تبدیل آن به مدیریتی 
تحت نظر شرکت ملی نفت برای یکپارچه سازی روند فروش گاز از طریق خط 

لوله نه کافی است و نه موثر، به این دالیل:
اوال اینکــه بهتر اســت نظامی جامع ذیل یک قانون مجــزا مثال تحت عنوان 
"قانون گاز" تدوین شــود و کلیه ی مراحل از اکتشــاف تا صادرات بر عهده ی 
 )TC( شــرکت ملی گاز گذارده شــود. در دنیا مفهومی به نام دمای بحرانی
وجــود دارد که برای تفکیک مخازن هیدروکربوری گازی و نفتی و در نتیجه 
تفکیک قانون حاکم و دســتگاه متصــدی برای تولید از آنهــا به کار گرفته 
می شــود. مخازن هیدروکربوری نفتی به آن دســته از مخازن گفته می شود 
که دمای مخــزن کمتر از دمای بحرانی ســیال هیدروکربوری داخل مخزن 
باشــد و در مخازن هیدروکربوری گازی این دما بیشتر از دمای بحرانی سیال 

هیدروکربوری داخل آن است. 
مثال در ونزوئــال دو قانون اصلی تحت عناوین قانــون هیدروکربورهای آلی8 
)مربوط به بخش نفت( حاکم بر مخــازن نفتی و قانون هیدروکربورهای آلی 
گازی9 )مربــوط به بخــش گاز( حاکم بر مخازن گازی وجــود دارد و قانون 
هیدروکربورهای آلی این کشــور صراحتا تمامی امور )از اکتشاف تا تجارت( 
مربوط به گاز را از دامنه ی شــمول خود اســتثنا کرده و تحت شمول قانون 
هیدروکربورهای آلی گازی قرارداده است.10)البته به جز گاز همراه نفت(]7و8[

پس می توان چنین معیارها و الگوهایی را در نظر گرفت و وظایف شرکت های 
ملی نفت و گاز را از نقطه ی اکتشــاف تا بازاریابی و تجارت تفکیک کرد. این 
مهم هم با ســبک کردن بار مسئولیت های شــرکت ملی نفت به چابکی آن 
خواهد افزود و هم با انســجام و یکپارچه سازی مســئولیت های شرکت ملی 
گاز این شــرکت را به یک شرکت مســتقل با اهداف معین و نه یک شرکت 
وابسته به اقدامات شرکت ملی نفت تبدیل خواهد کرد که موجب خودباوری 

و افزایش توانمندی این شرکت خواهد شد.
دوما از آنجا که فروش گاز به روش ال.ان.جی. رقیب فروش گاز از طریق خط 
لوله محسوب می شــود و این دو طیف قرارداد بر هم اثرگذار هستند آنچنان 
کــه معموال در مذاکرات عقد قراردادهای فروش گاز از طریق خط لوله قیمت 
ال.ان.جی. در منطقه یــک فاکتور برای تعیین فرمول قیمت فروش از طریق 
خط لوله در نظر گرفته می شــود و کشور مصرف کننده در صورتی با خط لوله  
گاز وارد می کند که بهای تمام شــده از ال.ان.جی. کمتر باشد،]9[ پس حتی 
در صورتی که دســتور وزیر در خصوص واگذاری امــر صادرات گاز از طریق 
خط لوله به شــرکت ملی گاز میسر واقع می شد، به دلیل باقی ماندن اختیار 
فــروش گاز به صورت ال.ان.جی. در مدیریت صادرات گاز تحت نظر شــرکت 
ملی نفت، دوپارگی مدیریت فروش بیشــتر نیز می شــد. زیرا قبال فروش به 
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مباحث ویژه

هر دو روش توســط شرکت ملی صادرات گاز انجام می شد و اخیرا تصمیم به 
دوپاره شــدن آن گرفته شده بود که این امر قطعا در تسهیل فروش مطلوب 
نیســت زیرا ممکن اســت به طور مثال شرکت ملی نفت و مدیریت تحت آن 
سیاست صادرات به کشورهای دوردست و در نتیجه اولویت فروش به صورت 
ال.ان.جی. و کسب منابع مالی برای ایجاد تاسیسات مایع سازی گاز طبیعی را 
در نظر داشــته باشند، در حالی که شرکت ملی گاز در پی بازاریابی منطقه ای 
و توســعه ی خطوط لوله برای فروش از این طریق است. درست است که این 
دو امــر می توانند توام پیش بروند اما در صورت محدود بودن ســرمایه برای 
توســعه ی تاسیسات )شرایطی که در زمان تحریم با آن مواجه هستیم( ناچار 
به اولویت سنجی بر اســاس ارزیابی های تجاری ـ اقتصادی می باشیم که این 
امر زمانی تحقق خواهد یافت که یک ســازمان واحد تمامی ابعاد و زوایا را در 

نظر گرفته و سیاست مشخصی را اخذ کند. 

2-3- عدم شفافیت در سیستم قیمت گذاری گاز 
1-2-3- انواع الگوهای قیمت گذاری

برخــالف نفت در خصــوص گاز یک قیمــت معین جهانی وجــود ندارد و 
قیمت ها اصوال منطقه ای و تابع قیمت دیگر حامل های انرژی مانند نفت خام، 
زغال ســنگ و حتــی مثال در اروپا )به جز انگلســتان( بر مبنــای نفت گاز و 
نفت کوره است البته صاحب نظران اقتصادی معتقدند در آمریکا و انگلستان به 
دلیل خصوصی ســازی قیمت گاز تا حدودی آزاد شده است و نهایتا می توان 
گفت رابطه ی غیرمستقیم با نفت خام و سایر حاملین انرژی دارد و نه رابطه ی 
مســتقیم]10[ و همان طور که گفته شد قیمت خرید گاز از طریق خط لوله 

نیز تحت تاثیر قیمت ال.ان.جی. است.
برای قیمت گذاری منطقه ای نیز تبعیت از قیمت سایر حاملین انرژی یا همان 
روش قیمت گذاری بر اســاس برابرسازی تنها روش قیمت گذاری نیست بلکه 
قیمت گذاری بر اساس ارزش )نقطه ی احتراق با در نظر گرفتن میزان آالیندگی(، 
قيمت گذاري بر اســاس هزينه و قيمت گذاري بر اساس معادل قيمت سر مرز 
نیز پیشــنهاد شــده و حتی در مواردی در مذاکرات فروش گاز از طریق خط 
لوله به کار گرفته شده است]11[ که البته پرداختن به چند و چون هریک از 
این روش های قیمت گذاری از موضوع این مقاله خارج است و فقط به اشاره به 
همین نکته بسنده می شود که روش های قیمت گذاری فروش گاز از طریق خط 
لوله متنوع )از نظر روش( و متکثر )از نظر شــمول جغرافیایی( هستند و این 
عدم قطعیت های اقتصادی برای سرمایه گذارانی که مایل به کار در این حوزه 
هستند و همچنین تولیدکننده و خریداران گاز از طریق خط لوله را می افزاید.

2-2-3- تفــاوت دیــدگاه فروشــندگان و خریداران در خصــوص فرمول 
قیمت گذاری

همان طور که پیشــتر اشــاره شــد عوامل و روش های مختلفی در خصوص 
قیمت گــذاری گاز به خصوص در روش فروش از طریق خط لوله وجود دارد و 

قیمــت جهانی برای گاز وجود ندارد. این موضوع زمانی به یک چالش تبدیل 
می شود که کشــور مصرف کننده از روشی متفاوت از کشور تولیدکننده برای 
محاســبه ی قیمت گاز اســتفاده کند یا اینکه اهمیت عوامل تاثیرگذار برای 
تعیین قیمت گاز برای خریدار یا خریداران و فروشنده یا فروشندگان یکسان 

نباشد. 
به طور مثال با ســوختن گاز طبیعی گازهای ســمی مانند مونوکسیدکربن 
تولید نمی شــود و دی اکســیدکربن تولیدی حاصل از ســوختن گاز طبیعی 
حداقلی ترین در مقایسه با تمام سوخت های فسیلی است و این یکی از مزایای 
گاز طبیعی و عوامل ارزشــمندی آن و مصرف رو به رشد آن است.]12[ حال 
ممکن اســت خریدار کشــوری فقیر و در عین حــال نیازمند به منبع انرژی 
)مانند هندوستان و پاکستان( باشد که در این صورت فاکتور نقطه ی اشتعال 
بســیار بااهمیت تر از پاک  بودن سوخت خواهد بود. همین سناریو برای کشور 
فروشنده نیز قابل تصور است به طوری که اگر کشور فروشنده خواهان مصرف 
ســوخت پاک باشد ترجیح می دهد گاز را در داخل و در شبکه ی خط لوله ی 
داخلی مصرف و جایگزین محصوالت نفتــی از جمله بنزین و نفت کوره کند 
و معادل نفت کوره یا بنزین آزاد شــده به دلیل مصرف گاز را صادر کند یا از 

واردات آنها خودداری کند.
با این حســاب در ســناریوی فروش گاز از طریق خط لوله با واسطه ی کشور 
ثالث )مخصوصا زمانی که کشــور واســطه خود تولیدکننده ی گاز یا نیازمند 
بــه واردات آن باشــد( یا به عنوان ســوآپ، تفاوت دیدگاه های کشــور ثالث 
دســتیابی به توافق در مورد فرمول قیمت گــذاری را پیچیده تر خواهد کرد. 
از همین رو اقتصاد دانان و متخصصین امــور مالی به جای بازی غیرهمکارانه 
در تعییــن فرمول قیمت گــذاری گاز که در آن هریــک از بازیگران به طور 
جداگانه ســود خود را به حداکثر می رسانند و یک فرمول بهینه برای خود را 
در نظر می گیرند و ســپس طرفین وارد مذاکره شده و در فرآیندی زمان بر به 
چانه زنی تا دســتیابی به یک توافق و اصالح فرمول های در نظر گرفته شــده 
می پردازنــد،]9[ مدل بازی همکارانه را پیشــنهاد می دهند که در آن از ابتدا 
هــر دو بازیکن )خریدار و فروشــنده( یا در مدل عبور خط لوله از کشــور یا 
کشورهای ثالث و همچنین در مدل سوآپ هر سه یا چند بازیکن از ابتدا با در 
نظر گرفتن تمام شرایط کشور فروشنده، واسطه )در صورت وجود( و خریدار 
به یک فرمول بهینه دســت می یابند زیــرا حاصل ضرب نش ثابت می کند که 

بازی همکارانه سود بیشتری برای تمامی بازیگران دارد.]9[
همان طور که گذشت، طراحی بازی همکارانه یعنی حالتی که طرفین درگیر 
در قراردادهــای فــروش گاز از طریق خط لوله از ابتدا و با توجه به شــرایط 
یکدیگر به طراحی یک فرمول بهینه بر اساس فاکتورهای موثر و میزان تاثیر 
آن فاکتورها برای همه ی اطراف قرارداد اســت یک راهکار برای دستیابی به 
یک فرمول قیمت پایدار به عنوان یک پیشنهاد مطلوب در نظر گرفته می شود 
اما ضعف این راهکار در آنجا اســت که تنها همکاری خریدار، فروشنده و در 
صورت وجود واســطه برای تعیین فرمول قیمت پایدار و حفظ قرارداد فروش 
گاز در طول ســالیان کافی نیست.]9[ چه بســا پیشنهاد و تصور احداث یک 
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خط لوله ی جدید توســط یک کشور تولیدکننده ی رقیب بعد از احداث خط 
لوله و حتی ســالیان ســال فروش گاز از طریق خط لولــه ی حاضر، می تواند 
معادالت اقتصادی پروژه را دستخوش تغییر کرده و قدرت چانه زنی خریدار را 
باال ببرد. چنانچه والديمير ســوكور در یادداشتی در ASIA TIMES  تحت 
عنــوان "پایه های لرزان احداث خطوط لوله ی رقیب انتقال گاز کاســپین به 
اروپا" به تاثیر اجرای پروژه ی صادرات گاز میدان شــاه دنیز آذربایجان به اروپا 

و تاثیرات آن بر پروژه های رقیب پرداخته است.]13[
نمی توان بازی همکارانه ای را تصور کرد که به طور مثال تمامی صادرکنندگان 
گاز در آن مشــارکت داشته باشــند و منافع خود و رقبا را در صورت احداث 
هر خط لوله ای در هر منطقه بســنجند و به توافق رسیده و بر اساس بهینگی 
احداث خطوط لوله را با یکدیگر تقســیم کنند چون چنین فرآیندی بســیار 
زمان بر و شاید به دلیل فراوانی تعارض منافع دست نیافتنی باشد.]9[ تاسیس 
یک ســازمان دائمی برای همفکری ایشان با الگو گرفتن از سازمان همکاری 
تولیدکنندگان نفت )اوپک( که به اوپک گازی یا اوجک معروف شــده است، 
ممکن اســت در همین جهت باشد و از آنجا که هزینه های تاسیس خط لوله 
بسیار باال است و در صورت شکست یک قرارداد فروش از طریق خط لوله به 
دلیل پیشنهادهای مســاعدتر رقبا بازار فروش گاز از طریق خط لوله به طور 
کلی دچار ناامنی اقتصادی می شــود، کارآمد و موثر شــدن چنین سازمانی 
می تواند کمک بسیاری به فروشندگان کند اما تاکنون توفیق چندانی نداشته 
اســت که شــاید بتوان علت آن را در انحصاری بودن فروش گاز هم از طریق 
خط لوله و هم به صورت ال.ان.جی. توســط کشــور روسیه جستجو کرد. به 
هر حال عدم دســتیابی به یک سیاست همسو در تولیدکنندگان گاز ناشی از 
عوامل بسیار متنوع سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و... است که از 
موضوع بحث پژوهش حاضر خارج اســت اما تبعات ناشی از آن تاکنون باعث 

ضرر تولیدکنندگان و قدرت چانه زنی بیشتر مصرف کنندگان گاز شده است.

3-2-3-بازنگری در قیمت
پیشتر اشاره شد که عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت گاز بسیار هستند 
و از همین رو طرفین به جــای درج قیمت ثابت در قراردادهای طوالنی مدت 
فــروش گاز از طریق خط لوله ترجیح می دهنــد از فرمول های قیمت گذاری 
اســتفاده کنند. حال با توجه به اینکه این عوامل و فاکتورها در زمان طوالنی 
اجرای قرارداد خود دســتخوش تغییر می شوند و حتی از اهمیت آنها کاسته 
یا بر آن افزوده می شــود از این رو گاهی حتی فرمول های قیمت نیز نمی تواند 
انتظارات طرفین را به خوبی پوشــش دهد. متخصصین قراردادی در حوزه ی 
قراردادهــای فروش گاز از طریق خط لوله برای مواجهه با این چالش شــرط 
بازنگری در قیمــت یا Exit Clause را پیشــنهاد داده اند و برای حل وفصل 
اختالفات احتمالی ناشی از بازنگری در قیمت نیز مکانیسم داوری بازنگری در 
قیمت پیشــنهاد شده است که خود نوعی داوری نوین به خصوص در صنعت 

نفت و گاز محسوب می شود.]11[

3-3- تقابل نگاه پول سازی و مسئولیت اجتماعی برای فروش فرامرزی و داخلی گاز
1-3-3- امکان ســنجی اقتصادی و چالش های پول سازی برای صادرات گاز از 

طریق خط لوله
با توجه به هزینه های بسیار کالن احداث خط لوله و ریسک انصراف خریدار و 
جایگزین کردن منابع دیگر و همچنین هزینه های فرصت بسیار باالی فروش 
گاز از طریق خط لوله،]14[ ســنجش و پیش بینی تمامی سود و هزینه های 
حسابداری )هزینه های مستقیم و غیر مستقیم( به عالوه هزینه های اقتصادی 
که در حســابداری محاسبه نمی شــوند )هزینه  ی فرصت های از دست رفته(، 

پیش از عقد قرارداد و شروع پروژه ضروری است.
جدول1 نشان می دهد که حاشیه ی سود ناشی از صدور گاز از طریق خط لوله 
بسیار پایین است و کوچک ترین خطای محاسباتی یا چشم پوشی از هزینه های 
مخفی ممکن اســت بــه ایجاد و اجرای یــک پروژه ی زیان ده منجر شــود.

همان طور که در این جدول قابل مشاهده است صادرات گاز از طریق خط لوله 
در مقایسه با روش مایع ســازی )ال.ان.جی.( در مسافت های کمتر حاشیه ی 
ســود بیشتر و برعکس در مسافت های طوالنی حاشیه ی سود کمتری دارد و 
از این رو منطق مالی و ســرمایه گذاری روش خط لوله را در مســافت های کم 
)کمتر از 3هزار کیلومتر( پیشنهاد می دهد. عالوه بر این همان طور که پیشتر 
و ذیــل مبحث مزایــای صادرات گاز از طریق خط لوله گفته شــد، خط لوله 
نسبت به ال.ان.جی. به دلیل هزینه های باالی سرمایه گذاری و به تبع هزینه ی 
باالی پیــدا کردن منبع جایگزین بازار مطمئن و پایدارتری برای فروشــنده 
ایجاد می کند. عالوه بر این به دلیل قرار گرفتن ایران در شرایط خاص تحریم 
صنعت نفت و گاز امکان اســتفاده از فناوری های شرکت های نفتی بین المللی 
در زمینه ی مایع ســازی وجود ندارد و تالش ها جهت بومی سازی این فناوری 
نیز تاکنون با توفیق چندانی همراه نبوده اســت. همچنین اســتفاده از روش 
خــط لوله به دلیل عدم نیاز به کشــتیرانی چالش های احتمالی برای بیمه ی 
حامل های ال.ان.جی.  به دلیل تحریم را برای صادرات گاز به وجود نمی آورد. 
البته صادرات به روش خط لوله نســبت به صادرات به روش های دیگر مانند 
ال.ان.جی. با چالش های مهمی از جمله چالش قیمت گذاری و هزینه های باال 
و طوالنی بودن فرآیند احداث خط لوله و تامین امنیت خطوط لوله نیز مواجه 
است که شرح بخشی از این چالش ها مورد بررسی قرار گرفت و شرح بخشی 

از آن نیز در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-1-3-3- هزینه  فرصت باالی جایگزینی گاز در داخل و آزادســازی معادل 
ارزش حرارتی نفت

هزینــه فرصت باالی فروش گاز از طریق خط لوله، در صورتی که تولیدکننده 
بتوانــد گاز را در داخــل مصرف و به همان میــزان ارزش حرارتی در مصرف 
دیگــر فرآورده ها مانند بنزین و نفت گاز صرفه جویی کند، یکی از چالش های 
اصلی اقتصادی فروش گاز از طریق خط لوله اســت که پیشــتر به تفصیل به 
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   1    مقایســه ی سناریوهای احتمالی صادرات گاز

 منبع:مرکز پوشش های مجلس ]14[ 

مقصد صادراتی
فاصله (کیلومتر)

روش مطلوب
هزینه ی انتقال 
(سنت بر متر 

مکعب)

قیمت باالی 
گاز (نفت 100 

دالری)

سود خالص 
(سنت بر 
مترمکعب)

قیمت پایین 
گازی (نفت 50 

دالری)

سود خالص 
(سنت بر متر 

مکعب)

آسیا شرقی 
(ژاپن، کره ی جنوبی و تایوان) 

(12000(
235633329ال.ان.جی

چین (5000-1200)

ال.ان.جی
 8000-12000 22 - 234017 - 18274 - 5

خط لوله
4000-500023 - 274013 - 17270 - 4

اروپا (5000-12000)

ال.ان.جی
7500-1200022 - 233512 - 13252 - 3

خط لوله
4000-700023 - 25350 - 12250 - 2

کشورهای منطقه (-1000
10- 35205 - 154530- 10خط لوله2500)

آن پرداخته شــد. اما این تنها هزینه فرصتی نیست که تولیدکننده با فروش 
گاز متحمــل آن می شــود. در صورتی که تولیدکننــده صاحب مخازن نفتی 
پیــر )Brown field( باشــد تزریق مازاد تولید گاز بــه چاه های نفت که به 
عنوان یکی از روش های اجرای طرح ازدیاد برداشت نفت11 شناخته می شود 

می تواند موجب پول سازی بسیار بیشتر برای تولیدکننده شود.

2-1-3-3- هزینه های بســیار ســنگین صادرات گاز به کشورهای دوردست و 
شرایط منطقه

فــروش گاز از طریق خط لوله در مســیرهای طوالنی بــه دلیل باالتر رفتن 
هزینه  هــای احداث تاسیســاتی مانند خود خط لوله و ایســتگاه های تقویت 
فشــار و همچنین سهم خواهی کشــورهایی که خطوط لوله از آنها عبور داده 

می شــود تحت عنوان حق ترانزیت چندان به صرفه نیست.]14[ جدول1 نیز 
ایــن گفته را تایید می کند و برای مقصدهای صادراتی دور مانند اروپا و چین 
فروش به روش ال.ان.جی. را سودآورتر نشان می دهد.]14و15[ همچنین این 
جدول نشــان می دهد که فروش گاز از طریق خط لوله به کشورهای منطقه 
یکی از ســودآورترین حالت های فروش گاز خواهد بود زیرا هزینه های احداث 
خط لوله و ایســتگاه های تقویت فشــار به دلیل کوتاه بودن مسافت حتی از 
احداث تاسیســات تولید ال.ان.جی. و اجاره ی کشتی های حامل گاز طبیعی 
مایع پایین تر اســت. با این وجود در منطقه ی خاورمیانه و همســایگان ایران 
شــرایط تجاری ـ اقتصادی خاصی وجود دارد کــه برای طراحی یک قرارداد 

طوالنی مدت فروش گاز از طریق خط لوله باید به آن توجه کرد.
یکی از این شرایط وجود رقیب سرسختی به نام قطر است. چنانچه صاحب نظران 
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معتقدند در منطقه ی خلیج فارس امکان فروش گاز با قیمت بیش از میانگین 
قیمــت صادراتی قطر به عمان و امارات به ازای هــر میلیون بی.تی.یو وجود 
ندارد، زیرا قیمت گاز باید قابل رقابت با پروژه ی دولفین قطر باشد.]2[ به جز 
کشــورهای خلیج فارس مانند عمان و امارات که خریدار گاز از قطر هستند، 
یکــی از عوامل عدم ادامه ی همکاری پاکســتان در پروژه ی موســوم به خط 
لوله ی صلح خرید ال.ان.جی. با قیمت نسبتا پایین از قطر بوده است. به دلیل 
شرایط سیاسی که هم اکنون کشور قطر با آن مواجه است و انزوای این جزیره 
در میان کشورهای عرب خلیج فارس، یک دیپلماسی قوی نفتی می تواند این 
کشور را از حالت رقابت زیان ده به یک بازیگر همکار در زمینه ی صادرات گاز 
تبدیل کند. چنانچه برآوردها و تخمین های اقتصادی حاکی از این هستند که 
احداث خط لوله ی دریایی بــرای انتقال گاز ایران به پایانه های تبدیل ال.ان.

جی. قطر یا عمان و پرداخت درصدی منطقی از سود یا اجاره بها به یکی از این 
همسایگان برای استفاده از تاسیسات مایع سازی ایشان کم هزینه تر از احداث 
مجتمع های مایع ســازی مانند ایران، پارس و پرشــین ال.ان.جی. و نظایر آن 
اســت که هیچ یک نیز تاکنون موفق نبوده اند. یادداشت های تفاهمی در سال 
1392 بین وزاری نفت ایران و عمان برای احداث خط لوله ی دریایی بین این 
دو کشور به امضا رسید و مطالعات اولیه ی این طرح نیز انجام شد اما تاکنون 
نه صادرات گاز ایران به عمان و نه تبدیل گاز ایران در پایانه های مایع ســازی 
به ســرانجام نرسیده اســت. مذاکرات و گفتگوهایی برای خرید گاز از طریق 
خط لوله توســط بحرین از ایران در ســال های 1386 و 1387 انجام شد که 
در همان سال ها به گفته ی رسانه ها به دالیل سیاسی متوقف شد و در نهایت 
بین همسایگان جنوبی قرارداد فروش گاز به امارات متحده ی عربی به طرفیت 
شرکت کرســنت یکی از پرماجرا ترین پرونده های حقوقی تاریخ صنعت نفت 
ایــران را رقم زد که هم اکنون نیز در حــال داوری برای حل وفصل اختالفات 

طرفین است و به اتمام نرسیده است. ]16و17[
 در میان همســایگان شــمالی کشــورهای ترکمنســتان و آذربایجان خود 
تولیدکننده ی عمده ی گاز هستند. قرارداد سوآپ گاز با آذربایجان )سوآپ گاز 
به جمهوری خودمختار نخجوان( در سال 2004 توسط شرکت ملی صادرات 
گاز ایران و طرف آذری عقد و در ســال 2005 اجرایی شــد. ترکمنستان نیز 
فروش گاز به نواحی شمال شرقی ایران را بر عهده دارد که ایران و ترکمنستان 
سعی دارند پروژه ی واردات گاز ایران از ترکمنستان را تبدیل به قرارداد سوآپ 
کنند. ترکمنســتان مدت ها ســوآپ گاز به ترکیه را پیشنهاد می داد که طبق 
اعالم مدیرعامل وقت شــرکت گاز مورد قبول ایران نبود و ایران به سوآپ گاز 
ترکمنستان به جمهوری آذربایجان یا ارمنستان مایل بوده زیرا ترکیه از قبل 
خریدار گاز ایران بود و ایران نمی خواســت به جای گاز خود، گاز کشور رقیب 
را تحویل مشــتری قدیمی خود یعنی ترکیه بدهد. در نهایت به دلیل تحریم 
سیســتم بانکی ایران و ناتوانی ایران از پرداخت بهای گاز خریداری شــده از 
ترکمنســتان، شــرکت ملی گاز ایران تحت فشار قرار گرفت که اخیرا موجب 
شــکل گیری ادوار جدیدی از مذاکرات گازی به ویژه در حاشــیه ی نشســت 
ســازمان همکاری های شانگهای شد و به نظر می رســد سرآغازی برای حل 
مشکالت واردات مستقیم یا سوآپ گاز ترکمنستان باشد. در مورد ارمنستان 
نیز یک قرارداد تهاتر برق و گاز در ســال 2004 به امضا و در سال 2009 به 
بهره برداری رسید. صادرات مستقیم گاز ایران به ترکیه نیز از سال 1380 آغاز 

شد و تاکنون ادامه دارد. ]17،16و18[ 
در خصوص تمامی همســایگان شمالی مشــکل هم زمانی پیک مصرف وجود 
دارد زیرا از نظر اقلیمی شباهت بیشتری با ایران دارند و در نتیجه نیاز آنها به 
مصرف گاز در فصل زمســتان به مراتب بیشتر است. این مشکل بارها در روند 
فروش گاز ایران به ترکیه از طریق خط لوله به عنوان اصلی ترین و جدی ترین 
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مشــتری ایران اختالل ایجاد کرده و موجب شکایت طرف ترک شده است. از 
این رو شــاید بهتر باشــد توازنی در خصوص فروش گاز به همسایگان شمالی 
که اوج مصرف آنها زمســتان است و همسایگان جنوبی که اوج مصرف فصلی 
ندارند ایجاد شود و به توسعه ی یک جانبه ی فروش به همسایگان شمالی ادامه 
داده نشود. راهکار دیگر ذخیره ی گاز به روش تزریق در انبارهای زیرزمینی در 
فصل تابستان برای جبران افت فشار شبکه ی داخلی در فصل زمستان است تا 
تعارض سیاســت گازرسانی بین شرکت ملی گاز به عنوان متصدی گازرسانی 
به داخل و شرکت ملی صادرات گاز به عنوان مسئول انجام تعهدات فروش به 

خارج به وجود نیاید.]16و17[ 
صادرات گاز به عراق نیز طی دو قرارداد فروش گاز به بغداد)1392( و فروش 
گاز به بصره)1394( کلید خورد و هم اکنون نیز در حال اجرا اســت. این نکته 
حائزتوجه اســت که هر دو قرارداد برای فروش گاز به مناطق گرمســیر مرکز 
و جنــوب عــراق و در واقع برای تولید برق از گاز و نــه مصرف گاز خط لوله 
در شــبکه ی گازرسانی شهری و اتفاقا توســط معاون وزیر برق عراق منعقد 
شــده اند! ]16و17[ که از نظر اقتصادی می تــوان آن را صادرات نامرئی برق 
و چشم پوشــی از ارزش افزوده ی تولید برق توسط نیروگاه های با سوخت گاز 

طبیعی قلمداد کرد. 
مناطق شــمالی اقلیم کردســتان و دیگر مناطق شــمالی عــراق که دارای 
زمســتان های ســرد هســتند تاکنون اقدام به خرید گاز از ایران نکرده اند و 
مذاکره ی جدی نیز تا به حال در این خصوص انجام نشده است. از این گذشته 
عراق خود یازدهمین کشــور دارای ذخایر اثبات شــده ی گاز در دنیا است و 
در صورت همکاری شرکت های بین المللی نفت و گاز برای بهره برداری از گاز 
همراه نفت و همچنین میدان های گازی عراق، این کشور به زودی از واردات 
گاز ایران برای خوراک نیروگاه های تولید برق خود بی نیاز می شــود و فروش 
گاز ایــران به عراق از طریق خط لوله با وجــود هزینه های هنگفتی که برای 
احداث تاسیسات انجام شده اســت قطع خواهد شد. هر دوی این نکات باید 
قبل از انعقاد قرارداد فروش گاز به همسایه ی غربی مورد توجه قرار می گرفت.

و اما در خصوص همســایه ی شرقی یعنی افغانستان نه تنها تاکنون مذاکرات 
مهــم و جــدی انجام نشــده حتی به صــورت آکادمیک نیز امکان ســنجی 
ـ اقتصــادی فروش گاز از طریق خط لوله به افغانســتان به طور جامع  تجاری 
انجام نشــده است. تجارت گاز با افغانستان به فروش گاز مایع12 و مذاکراتی 
نه چندان جدی با بخش خصوصی افغانستان برای احداث خط لوله به هرات 
و فروش گاز از طریق خط لوله به افغانســتان خالصه می شــود. این در حالی 
است که اوال کشور افغانستان به دلیل شرایط اقلیمی نیاز مبرمی به یک حامل 
انرژی پایدار به خصوص برای تامین انرژی در زمســتان دارد و از طرف دیگر 
رقیب منطقه ای یعنی ترکمنســتان به طور جدی صادرات گاز به افغانســتان 
از طریق خط لوله ی موســوم به تاپی را دنبال می کند و بخش هایی از آن نیز 

تاکنون احداث شده است که ممکن است به رویای فروش گاز ایران از طریق 
خط لوله به افغانستان برای همیشه پایان دهد مگر اینکه افغانستان به دنبال 
تنوع منابع تامین انــرژی خود و در نتیجه باال بردن قدرت چانی زنی بخواهد 

پروژه ی مشابهی را با ایران داشته باشد.]16و17[
وضعیــت چالش هــا و فرصت های فــروش گاز ایران از طریق خــط لوله به 

کشورهای منطقه در جدول2 به طور خالصه آورده شده است:

2-3-3- نگاه مسئولیت اجتماعی برای مصرف داخلی گاز
گفته شــد که سیاســت های حاکم بر شــرکت ملی گاز با سیاست هایی که 
توســط شــرکت ملی صادرات گاز دنبال می شود متفاوت اســت و از جمله 
دالیل تفاوت نگاه مســئولیت اجتماعی  محورانه ی مدیران شــرکت ملی گاز 
اســت که بارها نیز بر آن تاکید کرده اند. اما آیا مســئولیت اجتماعی صرفا با 
تامین گاز از طریق شــبکه ی سراســری برای کوچک ترین و دور افتاده ترین 
شــهرها و روســتاها در سراسر کشور و چشم پوشــی از فرصت فروش گاز از 
طریق خط لوله به مشــتری های خارجی انجام می شــود؟ به طور مثال برای 
شــهرهای کوچک و مناطق روستایی مناطق مرکزی و جنوبی ایران به جای 
سرمایه گذاری برای انشعاب از خط لوله ی سراسری و گازرسانی به آن مناطق، 
بهتر نبود سرمایه گذاری برای تولید انرژی های نوین و تجدیدپذیر مانند انرژی 
خورشــیدی و زمین گرمایی انجام شــده و معادل آن گاز صرفه جویی شده به 
خارج از کشــور صادر می شد؟ اینها سواالتی هستند که پاسخ به آن ابتدا باید 
توسط محاسبات ریاضی با توجه به هزینه های گازرسانی به مناطق دوردست 
و مقایســه ی  آن با هزینه های به کارگیری تکنولوژی تولید انرژی های پاک به 
دست بیاید و سپس در سیاست گذاری انرژی و ایجاد مشوق های قانونی برای 

تولید انرژی های پاک به کار گرفته شود.]19[

4-تحلیل دالیل عدم توفیق شــرکت ملی گاز ایران در مقایسه با رقیب روس، 
دورنمای راه حل ها

در نقطه ی عکس صنعت گاز ایران که با وجود دولتی بودن از عدم یکپارچگی 
مدیریتی رنج می برد، صنعت گاز روســیه تقریبا در انحصار شــرکت گازپروم 
اســت به طوری که بــه نقل از مرکز پژوهش های مجلس »اکتشــاف، توليد، 
فــروش و توزیــع گاز در بازارهای داخلی و خارجــی، زمينه های فعاليت این 
شــرکت را در حوزه ی گاز تشكيل می دهد. این شرکت به صورت یكپارچه در 
همــه ی بخش های زنجيره ی ارزش گاز طبيعی فعال اســت.« و این در حالی 
است که »گازپروم بزرگ ترین شــرکت توليد و توزیع گاز در جهان است که 
حدود 20درصد از توليد گاز جهان، حدود 70درصد ذخایر گاز روســيه و نيز 
94درصد  توليد گاز آن را دارا اســت.«]20[ در مقابل بســیاری از پروژه های 
صادرات گاز توســط شــرکت ملی صادرات گاز مدیریت می شود، شرکتی که 
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 200 

   2    تحلیل وضعیت صادرات گاز ایران به کشــورهای منطقه ]16و17[ 

موقعیتمالحضاتوضعیت قراردادکشور

قراردادی وجود ندارد.قطر
امکان استفاده از تاسیسات مایع سازی گاز 

طبیعی این کشور برای صادارت به کشورهای 
دوردست.

جنوب

یادداشت های تفاهم و مطالعات اولیه در سال عمان
.92

امکان استفاده از تاسیسات مایع سازی گاز 
طبیعی این کشور برای صادارت به کشورهای 

دوردست.
جنوب

امارات
قراردادی میان شرکت ملی نفت ایران و 

کرسنت پترولیوم در سال 2001 منعقد شد 
اما از سوی ایران یک طرفه فسخ شد.

شرکت کرسنت پترولیوم امارات در دادگاه 
جنوبالهه علیه ایران شکایت کرد.

جنوبتوقف مذاکرات به دالیل سیاسی.قراردادی وجود ندارد.بحرین

خط لوله ی صلحپاکستان

فروش گاز ایران از طریق خط لوله به پاکستان 
تاکنون به سرانجام نرسیده است و پاکستان 
در حال واردات ال.ان.جی. از سایر کشورها 

است.

جنوب شرق

هند

 1- خط لوله ی صلح
2- صادرات از طریق آب های عمیق: عالوه 
بر پروژه ی ناتمام خط لوله ی صلح یادداشت 

تفاهم هایی برای فروش گاز ایران به هند از 
طریق خطوط لوله ی دریایی بین شرکت نفت و 

شرکت هندی SAGE به امضا رسید.

هیچ یک از دو طرح تاکنون به بهره برداری 
نرسیده است و هند اکنون به خرید ال.ان.

جی. از دیگر کشورها می پردازد.
جنوب شرق

قرارداد واردات گاز از ترکمنستان برای ترکمنستان
استفاده در نواحی شمالی کشور.

مذاکرات برای تبدیل قرارداد وارادات گاز 
از ترکمنستان به قرارداد سوآپ تاکنون به 

نتیجه نرسیده است.
شمال شرق

قرارداد سوآپ گاز به نخجوان از سال 2005 آذربایجان
شمال غرب-در حال اجرا است.

قرارداد تهاتر گاز و برق از 2009 در حال ارمنستان
شمال غرب-اجرا است.

دو قرارداد فروش به بغداد و بصره در حال عراق
اجرا هستند.

عراق به زودی از واردات گاز ایران بی نیاز 
 غربخواهد شد.

1- رقابت با ترکمنستان و خط لوله ی تاپی.قراردادی وجود ندارد.افغانستان
شرق2- شرایط اقلیمی سرد و کوهستانی.
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مباحث ویژه

ماهیت حقوقی آن از وجود تا عدم و از واحد مدیریتی بودن تا شــرکت بودن 
در هاله ای از ابهام اســت. تعدادی از پروژه های فروش گاز نیز توسط شرکت 
ملی گاز مدیریت می شود و در بسیاری از مذاکرات شرکت ملی نفت مستقیما 
حضور دارد! همه ی اینها در حالی اســت که وظیفه ی تولید و مدیریت تولید 
گاز نیز مانند نفت بر عهده ی شــرکت ملی نفت است. همه ی این موارد باعث 
عدم شــکل گیری یک برند قابل اطمینان برای متصدی مشخص فروش گاز 
ایران )چه شرکت گاز و چه شرکت صادرات گاز( به خصوص از طریق خط لوله 
است و از این جهت شرکت های ایرانی خود را قابل مقایسه با شرکت موفق در 
این زمینه یعنی شرکت گازپروم روسیه نمی ببینند. طرف های خارجی باید در 
حالی قرارداد را با شرکت صادرات گاز ایران عقد  کنند که تولید گاز بر عهده ی 
شــرکت ملی نفت و تصفیه و پاالیش آن و همچنین مدیریت خطوط لوله ی 
سراســری داخل کشــور که خطوط لوله ی صادراتی نیز باید از آنها انشعاب 
بگیرد در دست شرکت ملی گاز است. این پدیده و دخالت عوامل سه گانه در 
تحویل و عوامــل چندین چندگانه در مذاکره و قیمت گذاری گاز،]21[ باعث 
عدم اطمینــان اطراف خارجی و در نتیجه عدم شــکل گیری برندینگ برای 
شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران یا هر متولی دیگر شده 
اســت. باتوجه به نقش بی بدیل گاز در سبد انرژی کنونی]22[ و به خصوص 
آینده ی جهان،]23[ طراحی یک اســتراتژی بلندمدت برای ایجاد برندینگ 

برای شرکت ملی گاز ایران ضروری به نظر می رسد.
مشــکل دیگر رقابت غیرســازنده با دیگــر تولیدکننــدگان گاز به خصوص 
ترکمنستان و قطر است که برای حل این مشکل سازمان دهی به نشست های 
همکاری موسوم به اوپک گازی )اوجک( پیشنهاد می شود تا قیمت یا فرمول 

قیمت گذاری برای منطقه تعیین شــود و با تحلیل ها و پیش بینی های صحیح 
اقتصادی مشکل پول سازی از طریق فروش گاز حل شود.]24[ زمینه ی انجام 
این مهم حتی در صورت عدم توفیق نشســت های اوجــک هم اکنون تا حد 
زیادی با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای به وجود آمده 
اســت. چنانچه توازن توزیع انرژی و طراحی بازی همکارانه میان روســیه و 
ســایر اعضا به ویژه قزاقستان، ترکمنستان و چین با پیشنهاد تشکیل باشگاه 
انرژی ذیل ســازمان مورد اشاره از ســال 2006 در نشست آستانه و تصویب 
ســند باشگاه انرژی در سال 2007 در دوشنبه و توسعه ی عملی فعالیت های 
باشــگاه در سال های اخیر در حال شــکل گیری است.]25و26[ به طوری که 
گازپروم در ســایه ی موقعیت همکاری به وجود آمده از نشست های سازمان 
همکاری شانگهای دستاوردهایی چون امضای قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان 
به اروپا )2006( و فروش بلندمدت گاز با CNPC چین )2014( داشته است 
که مورد دوم را تحلیلگران سیاســت گذاری انرژی در جهت میل گازپروم به 
تنوع بخشــی به مشــتریان خود برای کاهش اتکای درآمد این شرکت دولتی 
ـ که تامین کننده ی یک پنجم از درآمد مالیاتی دولت روســیه است]20[ـ به 

اتحادیه ی  اروپا ارزیابی کرده اند.]27[ 
شکل3 خطوط لوله ی انتقال گاز روسیه در منطقه ی سیبری را نشان می دهد 
که گازپروم در پی امضای قرارداد فروش بلندمدت گاز یاد شــده قصد امتداد 
این خط لوله برای تامین گاز مناطق وسیعی از جمهوری خلق چین را دارد.

در جــدول3 به طور اجمالی مســائل و چالش های صادرات گاز از طریق خط 
لوله برای شــرکت ملی گاز ایران با چگونگی مواجهه ی گازپروم با چالش های 

مورد اشاره مقایسه شده است.

 3   خطوط لوله ی گاز روسیه در سیبری
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/ :منبع
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در يرزمينيز
فشار شبك

تواند ا مي
جلوگيري كرد

  يبريس در هيس

zprom.com/a

از طريق خط
  شده است.

  زپروم
تان به اروپا و 

همكارانه، 
 در خطوط لوله 

 ي  گاز اتحاديه
زايش قدرت 

 ي
ي خطوط  سعه

ها  وسيه از مدت
ري مشترك 

 انجام شده و 
م به دنبال 

احداث خطوط 
شرق آسيا و به 

  ق چين است.

 يكپارچهصورت
ارزش  ي زنجيره

ه اين شركت با 
 داخلي كشور 

جمعيت روسيه، 
و انجام  داخلي 

ي را از طريق 
كند و  ين مي

افت فشار در 

روس گاز ي لوله ط

about/produc

صادرات گاز ا
مقايسه ش شاره

وضعيت گاز
وآپ گاز تركمنست
هشركت در بازي 

ري عظيمگذا ايه
گ40مين درصد از

افزوپا و در نتيجه
زني چانه

 سمت غرب توس
صادراتي گاز رو ي

گذا ش با سرمايه
ها ها و اروپايي س
اكنون گازپروم هم
گذاري براي ا مايه

صادراتي به ش ي 
ژه جمهوري خلق

به صم ور گاز پرو
ز يها بخش ي مه
باعث شده يطبيع

ود تامين مصرف
سير، وسيع و پرج

هاي تامين نياز ه
سئوليت اجتماعي
روش خارجي تامي
ترين گزارش از ا

خطوط - 3شكل 

ction/projects

هاي ص و چالش
د اشهاي مور ش

  يران
زي
اي  ه

، يه)
ي ايجاد
   منطقه

سو

سرما
و تام
ارو

هاي
ل در
هاي

 امكان
 ، ندارد

  ست.

در
ي لوله

پيش
روس
ه
سرم
لوله
ويژ

گيري
 براي
ذاري يا

رت
هاي

مصرف
ضعيت
 مواجه
فشار

حضو
در هم
گاز ط
وجو
سردس
هزينه
مس
فر
كمت

/s/pipelinesع: 

مسائل و مالي
زپروم با چالش

شركت ملي گاز اي
فيق در طراحي با

با رقباي منطقه ه
ستان، قطر و روسي
لماسي گازي براي
رك با كشورهاي

ه  دور اول تحريم
حده و سازمان ملل
ه و دور دوم تحريم
ده در حال حاضر

وجودري خارجي
داخلي كافي نيس

ن گاز به دليل پيگ
مين انرژي ارزان
گذ ر، عدم سرمايه

ها به صور ي پروژه
ه  از سوي شركت

ي باالي م و سرانه
ت ملي گاز را با و
در فروش داخلي
الوه بر اين افت ف

منبع

به طور اجم 3
گاز ي مواجهه

وضعيت ش
 
ه 

 

عدم توفي
همكارانه
(تركمنس
شكست ديپل
منافع مشتر

 

 

به دليل
متح اياالت

گذشته و
متحد اياالت
گذار سرمايه

ظرفيت د

 
  

قيمت پايين
سياست تام
داخل كشور
رهاسازي

كاره نيمه
المللي و بين

انرژي شركت
دهي د زيان

عالكرده و 

  

در جدول
چگونگي م

  چالش  يف
هاي رقابت  

غيرسازنده
و 

ديپلماسي
  گازي

تامين   2
 ي سرمايه

احداث 
خطوط 

 ي لوله
 صادراتي

مصرف   3
باالي 

داخلي و 
نگاه 

مسئوليت
اجتماعي

رديف
1

2
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نتیجه گیری
فـروش گاز از طریـق خـط لولـه یـک روش فـروش گاز برای مـدت طوالنی 
بـا  البتـه  و  اسـت  مزایایـی  دارای  روش هـا  سـایر  بـه  نسـبت  کـه  اسـت 
چالش هـای ویـژه ای نیـز مواجـه اسـت کـه در مقالـه ی حاضـر بـه تفصیـل 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت. بـه هـر حـال فـروش گاز از طریـق خـط لولـه 
متداول تریـن و قدیمی تریـن روش انتقـال و فـروش گاز اسـت و ایـران نیـز 
دارای عظیم تریـن ذخایـر گاز میـان کشـورهای جهـان اسـت امـا بـا ایـن 
وجـود فـروش گاز ایران از طریق خط لوله سـهم بسـیار ناچیـزی از تجارت 

گاز در دنیـا بـه ایـن روش را به خود اختصاص داده اسـت. در تحقیق حاضر 
عواملـی چـون عـدم یکپارچگـی در سیسـتم مدیریـت گاز و عدم اسـتقالل 
متولـی صنعـت گاز از نفـت، ضعف دیپلماسـی گازی، مصرف بـاالی داخلی، 
شـرایط تحریـم و عـدم امـکان تامیـن مالـی و سـرمایه گذاری خارجی برای 
احـداث خطـوط لولـه بـه عنـوان مهم تریـن عوامـل ایـن ناکامـی معرفـی 
شـدند. بـا توجـه بـه تجربـه ی موفـق شـرکت گازپـروم و شـرایط کنونـی 
صنعـت گاز ایـران و شـرکت ملـی گاز پیشـنهادهایی بـه ایـن شـرح جهت 
بهره منـدی از فرصـت افزایـش فـروش گاز از طریـق لولـه ارائـه می شـود:

   3   چالش های صادرات گاز از طریق خط لوله توســط شــرکت ملی گاز ایران در مقایسه با گازپروم 

منبع: ]27،26،25،20،18،17[ 

راهکار پیشنهادی نگارندهوضعیت گازپروموضعیت شرکت ملی گاز ایرانچالشردیف

1
رقابت های 

غیرسازنده و 
دیپلماسی گازی

عدم توفیق در طراحی بازی همکارانه 
با رقبای منطقه ای )ترکمنستان، قطر 
دیپلماســی  شکســت  روســیه(،  و 
گازی بــرای ایجاد منافع مشــترک با 

کشورهای منطقه

ســوآپ گاز ترکمنســتان بــه اروپــا 
همکارانــه،  بــازی  در  شــرکت  و 
ســرمایه گذاری عظیم در خطوط لوله 
و تامین 40درصــد از گاز اتحادیه ی 
اروپــا و در نتیجــه افزایش قدرت 

چانه زنی

با عضویت جمهوری اسالمی ایران در 
شرکت  شانگهای،  همکاری  سازمان 
ظرفیت  از  می تواند  ایران  گاز  ملی 
باشگاه انرژی این سازمان استفاده 
با  بازی های همکارانه ای  در  و  کرده 
ترکمنستان  گاز  شرکت  و  گازپروم 
برای تامین گاز آسیای میانه شرکت 

کند.

2
تأمین سرمایه ی  
احداث خطوط 
لوله ی صادراتی

تحریم های  اول  دور  دلیل  به 
در  ملل  سازمان  و  ایاالت متحده 
تحریم های  دوم  دور  و  گذشته 
امکان  حاضر  حال  در  ایاالت متحده 
ندارد،  وجود  خارجی  سرمایه گذاری 

ظرفیت داخلی کافی نیست.

در سمت غرب توسعه ی خطوط لوله ی 
صادراتی گاز روسیه از مدت ها پیش 
با سرمایه گذاری مشترک روس ها و 
اروپایی هــا انجام شــده و هم اکنون 
گازپروم بــه دنبال ســرمایه گذاری 
برای احــداث خطوط لوله ی صادراتی 
به شــرق آســیا و به ویــژه جمهوری 

خلق چین است.

باتوجــه بــه شــرایط تحریــم و عدم 
تکافــوی ســرمایه ی داخلــی بــرای 
احداث خطــوط لوله برای فروش گاز 
بــه مقاصد طوالنی، توســعه ی خطوط 
لوله ی سراسری داخلی )IGAT( در 
فراساحل به سمت یکی از کشورهای 
دارای تاسیســات مایع ســازی )قطر 
یا عمان( و اســتفاده از ظرفیت یکی 
از این دو کشــور بــرای صادرات به 
دوردست، به مناطق اقتصادیـ  مالی 

نزدیک تر به نظر می رسد.

3
مصرف باالی 
داخلی و نگاه 

مسئولیت 
اجتماعی

قیمــت پایین گاز بــه دلیل پیگیری 
سیاســت تامین انــرژی ارزان برای 
داخل کشــور، عدم ســرمایه گذاری 
یــا رهاســازی پروژه هــا بــه صورت 
شــرکت های  ســوی  از  نیمــه کاره 
بین المللی و ســرانه ی باالی مصرف 
انرژی شرکت ملی گاز را با وضعیت 
زیان دهی در فــروش داخلی مواجه 
کــرده و عــالوه بــر این افت فشــار 
دوره ای در فصــول ســرد موجــب 
نارضایتــی مصرف کننــدگان داخلی 

شده است.

حضــور گاز پروم به صورت یکپارچه 
زنجیــره ی  بخش هــای  همــه ی  در 
ارزش گاز طبیعــی باعث شــده این 
شرکت با وجود تامین مصرف داخلی 
کشور سردسیر، وسیع و پرجمعیت 
روسیه، هزینه های تامین نیاز داخلی 
و انجــام مســئولیت اجتماعــی را از 
طریق فــروش خارجی تامین می کند 
و کمترین گزارش از افت فشــار در 
شــبکه ی گازرسانی سراسری وسیع 

روسیه منتشر شده است.

سرمایه گذاری برای جایگزین کردن 
سایر حاملین انرژی به ویژه استفاده 
از انرژی هــای نو برای تامین مصرف 
انرژی داخلی و آزادسازی معادل آن 
از شــبکه ی گازرســانی داخلی برای 
افزایش تــوان صادراتــی یا تزریق 
در انبارهــای زیرزمینــی در فصــل 
تابســتان بــرای جبران افت فشــار 
شــبکه ی داخلی در فصل زمســتان 
می توانــد از افــت فشــار شــبکه ی 
داخلی جلوگیری کرده و عالوه بر این 
موجــب ارزآوری و افزایــش حضور 

کشور در بازار جهانی انرژی شود.
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مباحث ویژه

طریق  از  نفت  صنعت  از  گاز  صنعت  اداری  استقالل  و  یکپارچه سازی   .1
به روزرسانی قانون اساسنامه ی شرکت ملی گاز، تصویب قانون مستقل گاز 

و اعطای مالکیت میدان های گازی به شرکت ملی گاز.
از طریق مشخص کردن  گاز  امر صادرات  متولی  2. شفاف کردن وضعیت 
وضعیت حقوقی ـ اداری شرکت )مدیریت( ملی صادرات گاز ایران )نایجک(.

3. استفاده از فرصت عضویت دائمی ایران در اجالس همکاری شانگهای و 
باشگاه انرژی سازمان برای طراحی بازی همکارانه با روسیه و ترکمنستان، 

به کارگیری  مانند  روسیه  گازپروم  شرکت  فناورانه ی  تجربیات  از  استفاده 
و  تزریق  و   )IGR & EGR( گاز  برداشت  ازدیاد  و  بهبود  روش های 
در شبکه ی سراسری  فشار  افت  از  برای جلوگیری  زیرزمینی  ذخیره سازی 

داخلی و ایجاد دیپلماسی مثبت گازی برای حضور در بازار آسیای میانه.
4. ایجاد زمینه های همکاری با رقیب سنتی منطقه ای )قطر( برای طراحی 
بازی همکارانه ی صادرات گاز ایران از طریق خط لوله به قطر و صادرات گاز 

مایع شده از طریق حاملین ال.ان.جی. به مقاصد مصرف.
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پانویس هاپانویس ها

1. TEFCEL: Technical or Technological, 
Environmental, Financial or Fiscal, Commercial 
or Contractual, Economical & Legal
2. Take or pay

ناوگان  بزرگ ترین  ایران   :)94/04/12 ( ایرنا،  خبرگزاری   .3
تارنمای:  در  دسترس  قابل  دارد!  را  دنیا  غول پیكر  نفتكش های 

www.irna.ir
4. NIGEC
5. NIOC

6. NIGC
7. NPC.
8. ley organica de hidrocarburos.
9. ley organica de hidrocarburos gaseosos.
10. Artículo 2: Las actividades relativas a los 
hidrocarburos gaseosos se rigen por la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, salvo la 
extracción de hidrocarburos gaseosos asociados 
con el petróleo que se regirán por la presente Ley

ماده ی 2: فعالیت های مرتبط با هیدروکربن های گازی توسط قانون 
استخراج  برای  جز  به  می شود،  اداره  گازی  آلی  هیدروکربن های 

هیدروکربن های گازی مرتبط با نفت که تحت همین قانون است.
11. EOR= Enhance oil recovery
12. LPG= Liquefied Petroleum Gas
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