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مهدى بحرينى1  شركت نفت مناطق مركزى ايران 

 مقدمه
ــي جهان و  ــا كاهش ذخاير نفت ب
ــرژي ، جايگزيني  ــش تقاضاي ان افزاي
گاز با نفت در آينده اى نه چندان دور 
ــت. افزايش  كامًال قابل  پيش بيني اس
نگراني ها نسبت به حفظ محيط زيست 
ــو و  ــري از يك س و حيات جامعه بش
ــوي  روند افزايش  قيمت نفت خام از س
ــت كه هر روز  ــده اس ديگر، موجب ش
ــوخت پاك گاز  به تعداد متقاضيان س

طبيعي افزوده شود. 
ــاير  ــه س ــبت ب ــي نس گاز طبيع
ــر بوده و  ــيلي ارزان ت ــاي فس انرژي ه
آاليندگي آن نيز به مراتب كم تر است. 
ــت كه  طي دهه هاي اخير،  شكي نيس
ــارت جهاني گاز  ــزان   مصرف و تج مي
به طور چشمگيري افزايش يافته است. 
ــرژي در  ــدگان  ان ــون مصرف كنن اكن
ــيا، بيش از گذشته  آمريكا، اروپا و آس
ــده اند. توليد گاز در  ــته ش به گاز    وابس
ــا افزايش تقاضا  ــن مناطق مطابق ب اي
 نبوده و شكاف بين عرضه و تقاضا بايد 

از طريق واردات جبران شود. 
ــاختاري- تكنولوژيك  تحوالت س
ــژه در بخش  ــاد جهاني به وي در اقتص
ــوع   ــرورت تن ــامل ض ــه ش ــرژي ك ان
ــن انرژي،  ــع  تأمي ــيدن به مناب بخش
ــد فزاينده  ــدار عرضه، رش ــت پاي امني

ــرژي در افق هاي بلند مدت  مصرف ان
ــي  ــته  صنعت ــورهاي نوخاس و در كش
ــبت به  ــعه، نگراني نس و در حال توس
ــت و افزايش  آلودگي هاي محيط زيس
ــوالت گوناگون  ــريع مصرف محص س
 پتروشيمي مى باشد، گاز طبيعي را به 
منزله يك منبع انرژي و نهاده صنعتي 
ممتاز در عرصه اقتصاد جهاني مطرح 

 كرده است. 

  جايگاه جهاني ايران در تجارت 
گاز طبيعي 

ايران داراي بيش ترين ذخاير گاز 
طبيعي در منطقه خاورميانه است و از 
ــيه در جايگاه  نظر جهاني، پس از روس
ــرار دارد. در حال حاضر، حجم  دوم  ق
ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در ايران 
ــه 15/8 درصد از كل ذخاير  نزديك ب
ــده دنياست. اين  گاز  طبيعي اثبات ش
ــق زيادى از  ــت كه مناط در حالي اس
ــافى دقيق  ــى اكتش ايران مورد بررس
قرار نگرفته و  احتمال اكتشاف ذخاير 
جديد گاز در اين سرزمين بسيار زياد 
ــوده و در اين ميان، ميزان توليد گاز  ب
ــبت به ذخيره درجاى آن،  طبيعي  نس
ــال 2009،  ــيار پايين است. در س بس
ــش از 131 ميليارد  ــران با توليد بي اي
ــد از توليد  ــب گاز،   4/4 درص مترمكع

جهاني گاز را به خود اختصاص داده و 
پس از روسيه، آمريكا و كانادا، جايگاه 
ــب نمود. گفتني  ــارم توليد را  كس چه
ــال هاي اخير، حجم  ــه در س ــت ك اس
واردات گاز اندكي بيش  از صادرات آن 

بوده است. 
ــش زيادى از  ــال حاضر بخ در ح
گاز توليدي، به مصرف داخلى مى رسد  
ــبات بين المللي  و عمًال ايران در مناس
ــري ندارد.  ــش مؤث ــارت گاز، نق و  تج
ــبكه خطوط لوله گاز و  ــاخت ش زيرس
ــرد جغرافيايي  ــت منحصر به ف موقعي
ــور براي  ترانزيت يا تقسيم (هاب)  كش
ــي از فرصت هاي  ــز مي تواند يك گاز ني
ــش روي تصميم گيران صنعت گاز  پي

باشد. 

 بازار گاز آسيا
چشم انداز تجارت جهاني گاز تا حد 
ــعه فن آورى ال.ان.جي و  زيادي به توس
ــت .   با اين وجود  ــته اس جي.تي.ال وابس
ــده، تجارت جهاني گاز  تا چند دهه  آين
هم چنان به خطوط لوله وابسته خواهد 
بود. وجود خطوط لوله انتقال گاز ميان 
ــتگي ها و مسؤليت هاي  ــورها،  وابس كش

مشترك دراز مدت ايجاد مي كند.
ــورها  ــاه و رونق اقتصادي كش رف
به طور قابل توجهي به رشد اقتصادي 

ــد اقتصادي  ــته بوده و رش آن ها وابس
ــت تأمين انرژي در  پايدار نيز به  امني
ــيا نيز از اين  ــته است. آس آينده وابس
ــال  ــت. طي ده س ــتثني نيس امر مس
ــيا  آينده، ميزان مصرف  انرژي در آس
ــطح مصرف در آمريكاي شمالي  تا س
رشد خواهد كرد. رشد سريع اقتصادي 
ــيايي و در  نتيجه نياز  ــورهاي آس كش
ــرژي به ويژه نفت و  ــا به تأمين ان آن ه
گاز، همواره يكي از چالش هاي عمده 
ــع گازي در  ــت. مناب ــن كشورهاس اي
ــت؛ همين امر  ــرق آسيا محدود اس  ش
ــيايي را به اندازه  مصرف كنندگان آس
مصرف كنندگان غربي به منابع گازي 

 خاورميانه وابسته مي نمايد.  
ــر، منطقه جنوب  ــال حاض در ح
ــخص،  ــور مش ــيا و به ط ــرقي آس ش
ــن، كره جنوبي  ــورهاي چين، ژاپ كش
بزرگ ترين  مصرف كنندگان  تايوان،  و 
ــمار  و واردكنندگان اين محصول به ش
ــده  مي روند. پيش بيني هاي انجام ش
ــاي  آينده  ــناخت تقاض به منظور ش
ال.ان.جي، نشانگر رشد باالي تقاضاي 
ــت. از  ــن محصول در اين ناحيه اس اي
ــه توانايي هاي  طرفي ديگر، با توجه ب
ــن  ــي در اي ــه گاز طبيع ــوه عرض  بالق
ــت اقدام  ــه و طرح هاي در دس منطق
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ــباع بازار آسيا  ال.ان.جي، احتمال اش
ــال 2020  وجود دارد. مهم ترين  تا س
ــع در بازار  ــداران گاز طبيعي ماي خري
ــيا، ژاپن، چين، هند، كره جنوبي  آس
ــوان و مهم ترين  عرضه كنندگان  و تاي
ــتراليا، مالزي، اندونزي و  آن قطر، اس

برونئي هستند.  
ــش تقاضا،  ــال حاضر افزاي در ح
ــيايي را مجبور مي كند  خريداران آس
ــي و  ــداران اروپاي ــد خري ــه همانن ك
ــي، منابع  خود را از خاورميانه  آمريكاي
ــر موجب ايجاد  تأمين نمايند. اين ام
رقابت خواهد شد. پيش بينى مى شود 
ــت گاز  ــن رقابت،  قيم ــر اي ــه در اث ك
طبيعي در منطقه خاورميانه به قيمت 
بين المللي آن (نظير قيمت در اروپا و 

آمريكا) نزديك شود.  

  نقش پيشرو ايران، روسيه و قطر در 
بازار جهاني گاز 

واردات  ــه  ب ــديد  ش ــتگي  وابس
ــورهاي بزرگ  ــت انرژي كش گاز، امني
ــر انداخته  ــه خط ــده را ب مصرف كنن
ــورها   ــت . به همين دليل،  اين كش اس
 به شدت نگرانند كه كشورهاي بزرگ 
بر  ــذاري  تأثيرگ ــراى  ب ــده  صادركنن
ــي گاز و قيمت عرضه  آن،  ــازار جهان ب
ــابه اوپك نفتى تأسيس  سازماني مش
كنند. هدف اصلي از تشكيل تروييكاي  
 گازي، تقويت همكاري هاي سه جانبه 
ــر در پروژه هاي   ــيه و قط ــران، روس  اي
ــايگى ايران  ــت.    همس  بزرگ گازي اس
ــيه و قطر، زمينه ساز  با دو كشور روس
ــران به عنوان مركز  ــت  جايگاه اي تقوي

همكارى هاى مشترك گازى است. 
ــن  مهم تري از  ــي  يك ــران  اي
ــيا (هند  تأمين كنندگان آينده گاز آس
ــت. هم اكنون  ــتان) و اروپا اس و پاكس
ــازار گاز اروپا  ــادى از نياز  ب ــش زي بخ
توسط روسيه تأمين مي شود. قطر نيز 
به عنوان رقيب ايران در بهره بردارى از 
ــترك  پارس جنوبى، سعي  ميدان مش
ــارت گاز طبيعي دنيا  ــه در تج دارد ك

جايگاه مهمى كسب نمايد. اين كشور 
ــمالى كه با  ــعه ميدان گنبد  ش با توس
ــترك است،  ميدان پارس جنوبي مش
ــالش مي كند كه از منابع عظيم اين  ت
ــه عطف  تجارت  ــدان به عنوان نقط مي
ــا بهره برداري  ــتفاده نموده و ب گاز اس
ــود را در رده اول اين بازار  بيش تر، خ

قرار دهد. 
كشورهاي توليدكننده قصد دارند   
ــورهاي  ــرات خود با كش  كه در مذاك
ــا  قيمت  ــه ب ــده، در رابط مصرف كنن
ــت هاي خود را  ــارت   گاز، سياس و تج
ــگاه هماهنگ  ــت جاي ــور تقوي به منظ

كنند.  

 تشكيل اوپك گازي و موانع راهبردي
  با وجود اين كه مجمع كشورهاي 
ــي  برخ ــط  توس گاز  ــده  صادركنن
ــورهاي توليد كننده تشكيل شده  كش
ــورهاى عضو،  ــن  كش ــي بي ــت، ول اس
ــراى ادامه راه  ــانى ب رويكردهاى يكس
اين مجمع ديده نمى شود. براي مثال، 
ايران و ونزوئال تمايل  دارند اين مجمع 
ــازمان اوپك گازي تبديل شود،  به س
ــي اعضا مثل الجزاير و   قطر بر  اما برخ
ــل اين  مجمع به  ــن باورند كه تبدي اي
ــازمان اوپك گازي نيازمند گذشت    س
 زمان است. روسيه نيز با اتخاذ مواضع 
ضد و نقيض، هنوز    در اين باره  موضع 
شفافي ارايه نكرده است. با وجودي كه 
احتمال گسترش همكاري كشورهاي 
ــي  ــود دارد، ول ــده گاز وج توليد كنن
ــازمانى با  ــكل  نگرفتن س ــل ش  به دلي
ــخص، پيش بينى مى شود  اهداف مش
ــر به كنترل  ــه اين همكاري ها منج ك
ــد و  تأثيرگذاري بر قيمت جهاني  تولي
ــود. اصوالً ماهيت بازار نفت با  گاز نش
ــي دارد. در بازار  گاز تفاوت هاي اساس
ــده و  ــورهاي صادركنن ــن    كش گاز، بي
ــد مدت  ــاي بلن ــده قرارداده واردكنن
ــن فرمول تعيين  وجود دارد، هم چني
ــتقيمى با  ــتگى  مس قيمت گاز، وابس
قيمت نفت دارد. هماهنگي و همكاري 

ــده گاز از  ــورهاي صادر كنن بين كش
رقابت هاي غير ضروري خواهد  كاست. 

  موانع راهبردي تشكيل اوپك گازي  
 1.  پراكندگـى ذخايـر گازى در 
مناطـق مختلف جهان: با وجودي كه 
ــور ايران، ونزوئال، الجزاير،  هشت كش
ــر و  ــه، قط ــي،   نيجري ــزي، ليب  اندون
ــتند  ــارات هم عضو اوپك نفت هس ام
ــدگان   ــع صادركنن ــم عضو مجم و ه
ــد با توجه به  ــي  به نظر مي رس  گاز، ول
ــاختاري بازارهاي نفت  ــات س اختالف
ــع صادركنندگان  ــل مجم و گاز، تبدي
ــازمان اوپك گازي در كوتاه  گاز به  س
مدت امكان پذير نباشد. اعضاي اوپك 
ــدگان گاز اهداف  ــع صادركنن و مجم
 مشتركي دارند.    مهم ترين هدف آن ها، 
براي دست يابي  هماهنگي سياست ها 
ــد منابع  انرژى   به قيمت عادالنه تولي
ــت. عوامل تجاري و جغرافيايي كه   اس
موجب افزايش قدرت و نفوذ اوپك در 
بازار   جهاني نفت شده  است، مي تواند 
ــورهاي  ــاي بزرگي براي كش چالش ه

صادركننده گاز ايجاد كند.  
ــا   2.    هزينه هـاى انتقـال گاز: ب
ــرمايه گذارى  توجه به هزينه باالى س
ــال   گاز به صورت  ــورد نياز براى انتق م
ــش زيادي از  ــع   (ال.ان.جى)، بخ ماي
ــط خط لوله منتقل  گاز توليدي توس
مي شود. اختالف در   هزينه هاي حمل 
ــت كه موجب  و  نقل، عامل مهمي اس
ــرعت در   بازارهاي  ــده تا نفت به س ش
ــي گاز  ــد، ول ــترش ياب ــي گس جهان
ــازار منطقه اي  ــان داراي يك ب  هم چن
به عبارت ديگر مصرف كنندگان  باشد .   
نفت، فارغ از   بعد مسافت، سوخت  را از 
هر توليدكننده اي خريداري مي كنند؛ 
اين در حالي است كه مصرف كنندگان 
ــعي   مي كنند كه گاز  مورد نياز  گاز س
ــن توليدكننده  ــود را از نزديك تري خ
ــد. به عنوان مثال،  بخش  تأمين نماين
ــكا از  كانادا  ــي آمري ــده گاز واردات عم
ــدت به   واردات گاز  است و اروپا به ش

ــمال  ــيه و ش ــمال، روس از درياي ش
ــن، هند،    ــت. چي ــته اس ــا وابس آفريق
ــز به واردات گاز   ژاپن و كره جنوبي ني
ــايه نظير برونئي،   ــورهاي همس از كش

 استراليا، اندونزي و مالزي  وابسته اند. 

 نقش روسيه در تشكيل اوپك گازي  
روسيه با دارا بودن 23/7 درصد 
ــان، بزرگ ترين  ــر گازي جه از ذخاي
گاز  ــده  صادر كنن و  ــده  توليد كنن
ــد كه نقش  ــت. به نظر  مي رس دنياس
ــكيل اوپك گازي  ــور در تش اين كش
مشابه نقش عربستان در اوپك نفتي 
ــيه اين برتري را  داراست  است. روس
كه بين دو منطقه جهان (يعني اروپا 
ــيا) كه نرخ رشد مصرف انرژي  و آس
ــده است.  ــت، واقع ش در آن ها باالس
ــأله، هيچ سازمان  با    توجه به اين مس
ــاركت اين كشور به  گازي بدون مش

اهداف اصلي خود    نخواهد رسيد.  
ــيه براي صدور گاز خود به  روس
ــد حداقل از  ــازار نهايي مصرف، باي ب
ــور  ــور بگذرد. اين كش مرز هفت كش
ــدد نياز دارد  به امنيت  مرزهاي متع
ــز خواهان امنيت  ــه اروپا ني و اتحادي

مرزهاي ترانزيت است. 
ــكيل اوپك گازي را  روسيه تش
ــاد دارد كه  ــي   اعتق ــد. ول رد نمي كن
اين مسأله به مطالعات و بررسي هاي 
بيش تري نياز  دارد. هم چنين روسيه 
ــده اي  اي را  ــك    گازي  اوپ ــكيل  تش
ــه ارزيابي كرده  ــل توج ــب و قاب جال
ــت. اين امر نشان  مي  دهد كه اين  اس
ــكيل اوپك  ــوز درباره تش ــور هن كش
ــت.  گازي، تصميم قاطعي نگرفته اس
ــت  كه  ــيه بيانگر اين اس مواضع روس
ــكيل نهادي  ــود تمايل به تش ــا وج ب
براي كشورهاي صادركننده  مستقل 
ــت هاي گازي  گاز، نمي خواهد سياس
ــازمان  ــوب اين س ــود را  در   چارچ خ
محدود كند.    عدم پيوستن روسيه به 
سازمان اوپك، با وجود اين كه دومين 
توليدكننده و  صادركننده نفت جهان 



[ شمارة 77] . [ اسفند 89 ] 18
w w w . n i o c . i r

است، شاهد اين مدعاست. اين مسأله 
ــور بوده؛ چرا  تاكنون به نفع اين كش
كه توانسته است  سياست هاي عرضه 
ــارج از  ــت   خود را خ ــادرات نف و ص
چارچوب اوپك تعيين و اجرا نمايد.   

 
 نقش ايران در تشكيل اوپك گازي

ــيه،   دومين  ــس از روس ــران پ اي
ــت.  ــر گازي جهان اس ــده ذخاي دارن
مهم ترين ذخاير گازي ايران   در منطقه 
پارس جنوبي قرار  دارد. اين ميدان كه 
ــد، يكي از   ــال 1990 كشف ش در س
 بزرگ ترين ذخاير گازي جهان به شمار 
ــتراتژيك،  ــران از لحاظ  اس مي رود. اي
ــد  ــيايي كه داراي رش به   بازارهاي آس
ــتند،  ــريعي هس ــيار س اقتصادي بس
ــعه ميدان پارس  ــت. توس نزديك اس
 جنوبي در 25 فاز، از برنامه هاي اصلي 
ــمار مي رود. هدف  ــور به ش توليد كش
اصلي، كسب 8    تا 10 درصد سهم بازار 
ــد.  ــال1404 مي باش  جهاني گاز تا س
ــد، ايران  ــه گفته ش ــه هم چنان ك البت
به رغم داشتن ذخاير غني   گازي، هنوز 
ــمار  ــك  صادركننده بزرگ گاز به ش ي
ــي   موجب  ــل مختلف ــي رود. عوام نم
ــده  ــش تأثير ايران در بازار گاز ش كاه
ــران يكي از  ــت، از جمله  اين كه اي اس
خاورميانه  پرجمعيت ترين   كشورهاي 
ــوى مصرف و  ــت. عدم رعايت الگ اس
ــرى گاز  ــداث خطوط عظيم  سراس اح
ــن گاز مصرفى بيش از 60  براى تأمي
ــده است تا  ــبب ش ميليون ايرانى، س
ــور  ــادي از گاز   توليدي  كش بخش زي
ــاص يابد.  ــارف خانگى اختص ــه مص ب
البته در سال هاى گذشته، دولت هاى 
ــهم گاز  مختلف به منظور باال بردن س
ــور، جايگزينى  ــرژى كش ــبد ان در  س
ــى نيروگاه ها و صنايع  ــوخت مصرف س
ــا گاز طبيعى را در برنامه هاى  عمده ب
ــبب  ــد. اين امر س ــرار  داده ان ــود ق خ
ــاى داخلى  ــش تقاضاى بخش ه افزاي
ــت. دولت تالش دارد  ــور شده اس كش
ــا  نفت، عالوه بر  ــا با جايگزيني گاز ب ت

امكان تأمين پايدار صادرات نفت خام، 
ــوخت پاك  همگان را از مزاياى اين س

و نسبتاً ارزان بهره مند  سازد.  
از  ــران  اي ــي  نفت ــاي  ميدان ه
قديمى ترين ميادين منطقه خاورميانه 
ــمار مي روند. در حال حاضر 20  به ش
ــتمرار  ــدي، براي اس ــد گاز    تولي درص
توليد نفت به ميدان هاي نفتي تزريق 

مي شود. 
ــالمي    پس از پيروزي    انقالب اس
ــر تحميل  ــالوه ب ــال 1979، ع در س
ــا انواع  ــاله، ايران ب ــت س جنگ هش
تحريم هاي  اقتصادي و تجاري روبه رو 
بوده است. در دهه اخير، اين تحريم ها 
به طور مستقيم تأمين مالي پروژه هاي  
ــت و  گاز ايران را هدف قرار   بزرگ نف
داده اند. به رغم اين مسايل،   تهران در 
ــكيل مجمع صادركنندگان گاز و  تش
ــازمان  اوپك گازي  ــل آن به س تبدي
ــت. تشكيل چنين  پيش   قدم بوده اس
سازماني موجب تقويت همكاري هاي 
ــيه و  افزايش  ــران و روس ــي اي سياس
ــد. با وجود  ــار بر غرب خواهد ش فش
ــادى، در دهه اخير  تحريم هاى اقتص
ــت صادرات گاز به  ايران توانسته اس
 تركيه، ارمنستان و نخجوان را به اجرا 
ــث صادرات گاز به هند  در آورد و بح
ــتان عراق  ــتان، عمان، كردس و پاكس
ــه نابوكو را در رأس  ــروژه  خط لول و پ

برنامه    هاى خارجى خود قرار دهد. 
ــتراتژيك  با توجه به موقعيت اس
ــيا  ايران براي صادرات گاز به بازار آس
(هند و پاكستان) و نيز امكان صادرات 
به اروپا و  عدم تمايل چندان روسيه به 
ــكيل اوپك گازي، پيگيرى مسايل  تش
مربوط به تشكيل اوپك گازي و اتخاذ 
ــب در بازار گاز از  ــت هاي مناس  سياس
فرصت هاى مناسب پيش روى كشور 

به شمار مي رود. 

   نقش قطر در تشكيل اوپك گازي  
ــيه و ايران،  ــس از روس ــر پ قط
ــان را در  ــر گازي جه ــومين   ذخاي س

ــال هاى اخير، اين  اختيار دارد. در س
ــي گرفتن از اندونزي، به  كشور   با  پيش
بزرگ ترين صادركننده ال.ان.جي دنيا 
ــت و از موقعيت  ــده اس نيز تبديل ش
ــي گاز برخوردار  مهمي در بازار  جهان
ــت. در حال حاضر، بازارهاى هدف  اس
اين كشور را كره جنوبى، چين، هند و 
انگلستان تشكيل  مي دهند. دست يابي  
ــد ال.ان.جي و  ــر به فن آوري تولي  قط
گسترش فعاليت هايش در اين زمينه، 
ــت كه     در بازار جهاني  باعث شده اس
ــت يابد.  ــگاه ويژه اي دس ــه جاي گاز ب
هم چنين اين كشور نسبت   به روسيه 
ــا از طريق  خط  ــود را تنه ــه گاز خ ك
انعطاف پذيري  ــد،  ــادر مي كن لوله ص

بيش تري دارد.  
ــط نزديك  ــتن   رواب قطر از داش
ــت و براي اين كه  با آمريكا راضي اس
بخواهد با اتخاذ   سياست هاي تنش زا، 
ــكا و اروپا قرار  ــود را در برابر  آمري خ
ــاهده نمي شود. هم  دهد، دليلي مش
ــي مهمي  ــگاه نظام ــون قطر پاي اكن
براي آمريكا در خليج    فارس  به شمار 
مي رود. اين كشور در زمينه تشكيل 
ــع   محتاطانه اي را  اوپك گازي مواض
ــر درباره  ــت. قط در پيش گرفته  اس
 تشكيل اوپك گازي، موضعي متفاوت 
با تهران دارد. اعتقاد قطر بر اين است 
كه اوپك گازي نمي تواند مانند اوپك 
ــي گاز و ميزان  ــازار جهان ــي بر ب  نفت

توليد و   قيمت ها تأثيرگذار باشد.  

 نتيجه گيري
ــل گاز چه از  ــل و نق ــه حم هزين
ــق خط لوله و چه به صورت ال.ان. طري

ــي گاز و  ــود بازار جهان ــي، عدم   وج ج
وجود رقابت  از سوي ساير منابع انرژي 
ــيلى، تبديل مجمع   صادركنندگان  فس
ــازمان اوپك گازي را با چالش  گاز به س
روبه رو كرده  است. طي   سال هاي اخير، 
رشد سريع در بخش ال.ان.جي تحوالت 
ــت گاز و   بازارهاي  ــدي را در صنع جدي
ــت. ال.ان.جي  انرژي به  وجود آورده اس

ــد بازار گاز را از   حالت منطقه اي  مي توان
به جهاني تبديل كند. طي اين سال ها، 
 پيشرفت هاي فني   موجب كاهش هزينه 
ــش هزينه هاي  ــد ال.ان.جي وكاه تولي
ــأله  ــت. اين   مس ــده اس حمل و نقل ش
موجب گرديده تا زمينه هاي الزم براي 
ــكيل بازار جهاني ال.ان.جي شبيه   تش

 بازار نفت فراهم شود.  
ــايه  ــور ايران به عنوان همس كش
ــيه و قطر، مى تواند با  ــور روس دو كش
ــورها،  ــت روابط خود با اين كش تقوي
ــود  براى اتصال و پيوند  از موقعيت خ
ــتفاده  عرضه گاز به بازارهاى هدف اس
كند. بنابراين الزم است كه در زمينه 
 تشكيل اوپك گازي، سياست خاصي 
ــوي دولت ايران در پيش گرفته  از س
شود. ايران در زمينه توليد و صادرات 
ــت. نقطه  گاز، نقطه عطف منطقه  اس
ــت گذاري، مي تواند  مثبت اين سياس
ــرمايه گذاري براي توليد ال.ان.جي  س
و صادرات آن از مسير ايران  باشد. اين 
ــير مي تواند براي صادرات گاز به  مس
ــت هاي وابستگي ساير  اروپا نيز سياس

كشورها به ايران را تقويت نمايد. 
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