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  مردادماه 1394   سال اول    شماره اول 



نشریه توسعه از توان شما متولد شد
همه چیز از زمانی شروع شد که دریافتیم می توانیم با توان خود 

بر سختی ها غلبه کنیم،
آن زم��ان ک��ه در پروژه های س��اخت خط لول��ه و راه اندازی 
ایستگاههای تقویت فشار، خارجی ها چمدان هایشان را بستند و 
ایران را به مقصد کشورشان ترک کردند. آن زمان اگرچه روز خوبی 
نبود اما آغازگر حرکتی بود که ما امروز به خود می بالیم. صحبت از 
توانمندی مهندسانمان است که کاری کردند کارستان و در تاریخ 

بیش از یکصد ساله صنعت نفت ایران نام خود را جاودانه کردند.
بهره برداری از خطوط انتقال گاز، راه اندازی ایستگاههای تقویت 
فشار گاز، اجرای طرحهای توسعه ای پاالیشگاهی و...، گام استواری 
بود از بلوغ و توانمندی دالورمردان ایرانی در صنعت گاز کشور. اکنون 
که این توانمندی به منصه ظهور رسیده است می توان امیدوار بود 
که دانش مهندسان شرکت در این بخش از اجرای پروژه ها بسط 
و گس��ترش یابد و در دیگر کش��ورها نیز این دانش مورد استفاده 
قرارگیرد. اگرچه هنوز در آغاز راه هس��تیم اما مهم این اس��ت که 
شعار ما می توانیم را به ما توانستیم تغییر دادیم. تحقق این شعار 
بوی امید و تازگی می دهد و قطع وابستگی ها را در سرلوحه کار 

خود قرار داده است.
امروز به مدد همان توانمندی، نخس��تین توربین 100 درصد 
ایرانی در تاسیسات تقویت فشار گاز دهق در حال راه اندازی است. 
دست تک تک مهندسان و متخصصان شرکت را گرم می فشاریم 
و به یکایک این دالورمردان ایران زمین خسته نباشید می گوییم 
. فرصت را غنیمت می ش��ماریم و از همین جا به تمام مخاطبان 
خود اعالم می کنیم که برای ما از خاطراتشان در اجرای پروژه ها 
بنویس��ند و ما را از اندوخته های خود بی بهره نگذارند. بدانید که 
توسعه نشریه شماست، آنرا بخوانید، ببینید و با آن سخن بگویید 

چراکه ما از توان شما متولد شدیم.
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گفت و گو

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان 
یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز 
ایران وظیفه مدیریت و اجراي موفق ) اجرا در 
زمان، هزینه و کیفیت مصوب( طرحها و پروژه 
هاي ابالغ شده از سوي شرکت ملي گاز ایران 

را برعهده دارد.
 ،1404 انداز  چشم  اساس  بر  شرکت  این 
مدیریت و اجراي طرحهاي تعریف شده در صنعت 
گاز کشور شامل خطوط انتقال گاز، ایستگاههاي 
تقویت فشار، پاالیشگاه ها و ... را برای تامین انرژي 

در دستور کار دارد.
بر همین اساس و برای تحقق برنامه های 
تعریف شده، پارسال بیش از ٣٦0 کیلومتر خط 
لوله برای پایداری شبکه انتقال گاز توسط این 

شرکت ساخته شده است.
برنامه های اجرایی این شرکت در حالی محقق 
شده که برای بهره برداری از مجموع پروژه ها در 
سال گذشته بیش از دو هزار و ٥00 میلیارد تومان 

اعتبار، هزینه شده است.
در همین حال مصاحبه با علیرضا غریبی، 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را 

در ادامه می خوانید.
  ابتدا در خصوص برنامه های شرکت 

در سال 93 توضیحاتی ارائه کنید؟
دهم  اینچ   ٥٦ خط  کیلومتر   ٨0 احداث 
سراسری از پتاوه تا اصفهان از جمله پروژه هایی 
بود که پارسال با بهره برداری از آن ظرفیت انتقال 

گاز کشور افزایش یافت.
این پروژه با هدف گازرسانی به جنوب استان 
از  صنایعی  مصارف  جایگزینی  بویژه  اصفهان 
جمله، ذوب آهن، فوالد مبارکه و مصارف خانگی 
 ٦٨٨ پروژه،  این  اجرای  است.برای  شده  اجرا 
میلیارد تومان  اعتبار شامل عملیات مهندسی، 
تامین کاالهای اصلی، عملیات اجرایی، تحصیل 
اراضی و ...، هزینه شده است.یکی از دیگر پروژه 
های مهمی که طی سال گذشته توسط شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران انجام شد، اجرای 
خط لوله ٢٣ کیلومتری عسلویه تا پارسیان و 
خط انتقال گاز به نیروگاه کهنوج بود.از سوی 
و  خیرگو  بیجار،  همدان،  ایستگاههای  دیگر، 
پتاوه از جمله ایستگاههایی بودند که پارسال 
به بهره برداری رسید.نصب توربینهای یدک در 
ایستگاههای تقویت فشار خنج و ارسنجان و 
تکمیل آنها در سال گذشته از دیگر پروژه های 

اجرایی این شرکت بود.
  در سال 94 چه پروژه هایی در دستور 
ایران  کار شرکت مهندسی و توسعه گاز 

است؟
تکمیل و به بهره برداری رساندن خط ششم 
سراسری از اولویتهای شرکت مهندسی و توسعه 

گاز در سال جدید است.
برگزاری مناقصه برای اجرای خط انشعاب 
کوهدشت- خرم آباد به منظور تقویت سامانه گاز 
لرستان و اجرای عملیات انشعاب 1٣0 کیلومتری 
4٨ اینچ کوهدشت - چارمله نیز از جمله برنامه 

های امسال این شرکت است.
از سوی دیگر شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران باید تالش نماید تا  پنج ایستگاه تقویت 
فشار خط هشتم سراسری انتقال گاز را پیش از 

زمستان راه اندازی کند.
پروژه ساخت خط لوله صادرات گاز به عراق در 

دو منطقه بغداد و بصره در چه مرحله ای است؟
خط لوله 100 کیلومتری چارمله به نفتشهر، 
که در واقع قسمت انتهایی مسیر صادرات گاز به 
عراق )بغداد( است، بزودی به مرحله بهره برداری 
می رسد و برای صادرات گاز به بصره، از مسیر 
اهواز به شلمچه )خرمشهر( خط لوله ای به طول 
141 کیلومتر ساخته ایم و امیدواریم امسال و 
اواسط سال آینده، بتوانیم این مجموعه را وارد 

مدار کنیم.
جمله  از  سراسری  ششم  خط    
اولویتهای شرکت ملی گاز ایران است که 
امکان افزایش صادرات گاز به عراق را فراهم 
می کند. این خط لوله چه زمانی به بهره 

برداری می رسد؟
در مجموع خط ششم سراسری )قطعه دوم(، 
٦00 کیلومتر خط لوله ٥٦ اینچ است که ضمن 
گازرسانی به غرب و شمال غرب کشور، برای 

انجام بخشی از صادرات گاز نیز در نظر گرفته 
شده است. در صورت تامین منابع ظرف دو سال 

آینده تکمیل خواهد شد.
و  سیستان  به  گازرسانی  پروژه    
بلوچستان از دیگر طرحهای مهم شرکت 
ملی گاز ایران است. این شرکت چه برنامه 
استان  این  به  گازرسانی  تحقق  برای  ای 

دارد؟
از  کیلومتری  لوله ٢٦0  خط  یک  ساخت 
این  برنامه های اجرایی  از  به زاهدان  ایرانشهر 
پروژه گازرسانی بوده که پیمانکار آن انتخاب و 
بیش از ٢٥ کیلومتر لوله به منطقه حمل شده 
است. در مجموع حدود 9٢0 کیلومتر خطوط 
اتصال برای گازرسانی به شهرهای مختلف نظیر 
زاهدان ، چابهار، زابل، خاش و ... برای دو سال 

آینده برنامه ریزی شده است.
تکمیل عملیات اجرایی خط ششم سراسری و 
خط انتقال گاز به استان سیستان و بلوچستان به 

بیش از چهار میلیارد دالر اعتبار نیاز دارند.
   ساخت خط لوله دامغان-نکا از جمله 
برای  ایران  گاز  ملی  شرکت  های  برنامه 
پایداری انتقال گاز در شمال کشور است. 

این پروژه در چه مرحله ای است؟
عملیات اجرایی این پروژه آغاز و لوله های 
بیش از 1٣0 کیلومتر از 1٧٦ کیلومتر خط لوله 
4٢ اینچ، تولید شده است و انتظار می رود خط 

برای سال آینده تکمیل شود.
از جمله  نیز  نکا- ساری- رشت  لوله  خط 
برنامه های این شرکت برای پایداری انتقال گاز 
در شمال کشور است. این خط لوله 40 اینچ به 
طول ٣٨0 کیلومتر نیز از جمله خطوطی است که 

باید طی سالهای آینده اجرایی شود.
با  سراسری  یازدهم  و  نهم  خطوط    
هدف و ماموریت صادرات گاز تعریف شده 
اند. روند ساخت این خطوط در چه مرحله 

ای قرار دارند و به چه دلیل کند است؟

حجم پروژه های موجود در شرکت بسیار 
باالست و بیش از 10 میلیارد دالر اعتبار برای 
انجام تمام این پروژه ها نیاز است، اما رویکرد 

شرکت حرکت بر اساس اولویتهاست.
خط لوله نهم سراسری به طول یکهزار و ٨00 
کیلومتر از عسلویه تا مرز بازرگان برای صادرات 
گاز تعریف شده و در برنامه کاری این شرکت قرار 

گرفته است.
خدمات طراحی و مهندسی این خط در دست 
اقدام می باشد و پیش بینی هایی نیز برای تامین 
تجهیزات مورد نیاز آن صورت گرفته است و با 
نهایی شدن بحث قرارداد فروش، به طور جدی 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.
  ساخت خط هفتم سراسری در چه 
مرحله ای قرار دارد و چه زمانی تکمیل می 

شود؟
به  گازرسانی  سراسری  هفتم  خط  وظیفه 
استانهای مختلف مثل استان فارس، هرمزگان، 
کرمان و سیستان و بلوچستان و صادرات گاز به 

پاکستان است.
هفتم  خط  توسط  که  گازی  باالی  حجم 
سراسری منتقل می شود باعث شده تا ما بتوانیم 
در صورت تعویق در امر صادرات گاز روی منابع 

این خط حساب کنیم.
از سوی دیگر، در برنامه ششم توسعه منطقه 
چابهار به هاب پتروشیمی تبدیل می شود و امکان 
استفاده از این خط برای تحویل خوراک به این 

واحدها فراهم است.
از سوی دیگرمسئولین پتروشیمی  در خصوص  
نحوه اجرا و تامین منابع و نحوه همکاری ها با 
بخش گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در حال 
مذاکره هستند، اما شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران برای اجرای خطوط انتقال گاز سرمایه 
گذار خود را نیز انتخاب کرده است و امیدواریم 
تا در آینده نزدیک بتوانیم برنامه گازرسانی به 

پتروشیمی ها را عملیاتی کنیم.

مهندسی و توسعه گاز ایران، پیشتاز در تحقق شعار »ما می توانیم«

 پارسال بیش از

 ٣٦٠ کیلومتر خط لوله 

برای پایداری شبکه 

انتقال گاز توسط این 

شرکت ساخته شد
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اخبار کوتاه

٥ ایستگاه تقویت فشار گاز به بهره برداری می رسد

پنج ایستگاه تقویت فشار گاز خط هشتم سراسری با هدف انتقال افزایش 
ظرفیت تولید گاز تا پیش از زمستان امسال به بهره برداری می رسد.مجری 
طرح تاسیسات تقویت فشار گاز کشور گفت: بهره برداری از ایستگاههای خنج، 
جهرم، صفاشهر، نائین و کاشان روی خط هشتم سراسری از جمله اولویتهای 
امسال شرکت ملی گاز ایران است.علی اکبر مرآتی افزود: کاالهای این تاسیسات 
خریداری و هم اکنون پیمانکاران در حال ساخت ایستگاه بوده که با ورود این 
تاسیسات به شبکه، ظرفیت انتقال گاز کشور افزایش می یابد.وی یادآور شد: خط 
لوله هشتم سراسری به قطر ٥٦ اینچ و طول بیش از یکهزار کیلومتر ظرفیت 

انتقال روزانه 110 میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی به مرکز کشور را دارد.
یدک  توربینهای  تاسیسات،  این  از  برداری  بهره  بر  عالوه  وی،  گفته  به 
ایستگاههای بیجار، همدان، پل کله و دشت که پارسال وارد مدار شده بود نیز 

نصب می شود.

افزایش پایداری انتقال گاز منطقه اسفراین- نقاب-جغتای

طراحی پایه و تفصیلی خط تقویت انتقال گازاسفراین- نقاب- جغتای پایان یافت.
مجری طرح خطوط لوله سراسری گاز گفت: پس از پایان طراحی پایه و تفصیلی 

این پروژه، هم اکنون پیمانکار آن نیز انتخاب شده است.
مجیدرضا جانسریان افزود: مبلغ قرارداد این پروژه حدود ٥40 میلیارد ریال و 
حدود سه میلیون و ٧00 یورو نیز هزینه پیمان است.وی با بیان این که این پروژه از 
کیلومتر ٥٧4 خط لوله 4٨ اینچ پارچین- سربست آغاز می شود، یادآور شد: حدود 
4٨ کیلومتر تا محل انشعاب کارخانه فوالد سبزوار ٣0 اینچ بوده و از آنجا تا انتهای 
مسیر که ٣٥ کیلومتر است با سایز ٢0 اینچ ادامه می یابد.به گفته وی، این خط به 
منظور گازرسانی به کارخانه فوالد سبزوار است و در ادامه گاز شهرستانهای اسفراین 

و جغتای را تقویت می کند.
مجری طرح خطوط لوله سراسری گاز با بیان این که در حال حاضر مناقصه این 
پروژه برگزار و برنده مناقصه نیز مشخص شده است، تاکید کرد: برای کل پروژه 14 
ماه زمان پیش بینی شده ولی اجرای فاز نخست که گازرسانی به کارخانه فوالد سبزوار 

بوده با اولویت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

پیشرفت ٣٥ درصدی پروژه ساخت خط لوله دامغان - نکا
عملیات ساخت پروژه خط لوله دامغان - نکا با ٣٥ درصد پیشرفت فیزیکی تداوم 
دارد.مجری خطوط لوله سراسری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: کانال 
حدود ٨0 کیلومتر از 1٥0 کیلومتر این پروژه حفر شده و منتظر تحویل لوله ها در 
محل پروژه است.حسن پایون افزود: تحصیل اراضی این پروژه پیشرفت ٧٥ درصدی به 

دست آورده و عملیات راه سازی پروژه نیز در حال انجام است.
وی درباره اعتبار اجرای کل پروژه گفت: با توجه به سخت گذر بودن )گذر خط لوله 
از مناطق کوهستانی و جنگلی( اعتبار مورد نیاز برای اجرای کل پروژه )کاال و اجرا( 
حدود شش هزار میلیارد ریال برآورد می شود.پایون با اشاره به این که زمان تحویل لوله 
های پروژه اول خرداد بوده است، افزود: متاسفانه شرکت لوله سازی اهواز رقم باالئی را 
برای حمل لوله ها در نظر گرفته است و همین امر موجب ضعف و کندی پروژه شده 

که امیدواریم با رفع این معضل، هر چه زودتر لوله ها به محل پروژه برسد.

٥٠ کیلومتر از خط یازدهم سراسری ساخته می شود
بسته انتخاب پیمانکار اجرایی و تامین کاال )PC( برای ٥0 کیلومتر نخست خط 

یازدهم سراسری حدفاصل پاالیشگاه پارسیان- خنج )قطعه اول( تهیه شد.
مجری خط لوله چهارم، هشتم و یازدهم سراسری گفت: پس از تهیه طرح تفصیلی 
خط یکهزار و ٢00 کیلومتری یازدهم سراسری، هم اکنون بسته انتخاب پیمانکار 

اجرایی و تامین کاال نیز آماده شده است.
علی سرپاک با بیان این که قطعه ٥0 کیلومتر نخست این خط از جمله اولویتهای 
امسال شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است، افزود: اسناد مناقصه آماده شده و 

بزودی بین مناقصه گران و پیمانکاران توزیع می شود.
وی یادآور شد: برای اجرای قطعه ٥0 کیلومتری پارسیان- خنج )قطعه اول(، 1٣ 
ماه زمان پیش بینی شده است.مجری خط لوله چهارم، هشتم و یازدهم سراسری 
با اشاره به سخت گذر بودن این منطقه تاکید کرد: عبور این قطعه از گردنه خیرگو 
که دارای ترانشه هایی با ارتفاع ٨0 متر بوده، تنها بخشی از دشواری اجرای این خط 
لوله ٥0 کیلومتری است.به گفته وی، در این قطعه، نزدیک به ٢,٥ میلیون مترمکعب 

عملیات خاکبرداری و مسیر سازی در کوهستان انجام می شود.
سرپاک ادامه داد: بر اساس طراحی، این خط لوله از پارس جنوبی آغاز و به خط دوم 

شمال- شمال شرق )قوشه- دامغان- کیاسر- ساری- نکا( منتهی می شود.
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گزارش

ساخت ٨1 کیلومتر خط لوله سراسری ٥٦ اینچ گاز در نگاه 
نخست پروژه ای سهل به نظر می رسد ولی با نگاهی به عبور این 
خط لوله از 4٨ جاده اصلی کشور، هشت تقاطع با رودخانه های 
بزرگ، ٢٨ تقاطع با خطوط سراسری گاز و وجود شیبهای بسیار 
تند، می توان گفت که به ثمر رسیدن این پروژه در زمان تعریف 
شده، نشانه ای از عزم ملی و تدبیر در تحقق یک پروژه سخت 
است.برای اجرای خط دهم سراسری )لوپ(، ٦٨٨ میلیارد تومان 
اعتبار شامل عملیات مهندسی، تامین کاالهای اصلی، عملیات 

اجرایی، تحصیل اراضی و ...، هزینه شده است.
وجود ٧0 مورد مانع و تقاطع، عبور از جاده های اصلی و 
سراسری کشور، وجود شیبهای بسیار تند، مجاورت با خطوط 
لوله گاز سراسری و... ، تنها بخشی از دشواریهای احداث این خط 

لوله بشمار می رود.
٥٢  هزار تن لوله در این پروژه استفاده شد

عملیات  مترمکعب  میلیون   ٨,٧ از  بیش  پروژه  این  برای 

مسیر سازی، ٥٢ هزار تن لوله، ٣٧0 هزار اینچ – قطر عملیات 
جوشکاری، 1٢٦ تن الکترود و 4.٢ میلیون مترمکعب عملیات 
خاکی اجرا شده است.با توجه به اهمیت افزایش پایداری شبکه 
گاز در استانهای مسیر این خط، 4٢٢ کیلومتر از خط انتقال گاز تا 

پتاوه، در سالهای گذشته احداث و به بهره برداری رسیده بود.
94 کیلومتر دیگر این خط سال 9٢ به بهره برداری رسید و 
تزریق گاز به ٨1 کیلومتر پایانی نیز که از ابتدای سال 9٣ آغاز 

شده بود، دیماه انجام و به بهره برداری رسید.
این پروژه با هدف گازرسانی به جنوب استان اصفهان بویژه 
جایگزینی مصارف صنایعی از جمله، ذوب آهن، فوالد مبارکه و 

مصارف خانگی اجرا شده است.
پایداری انتقال گاز مرکز کشور افزایش یافت

در همین حال، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می گوید: 
بهره برداری از بخش پایانی خط دهم سراسری ضمن پایداری 
و افزایش ضریب اطمینان تامین گاز استانهای اصفهان و یزد، 
شبکه انتقال گاز کشور را یک گام دیگر به سمت پایداری کامل 
نزدیک کرد.حمیدرضا عراقی با اشاره به برنامه جامع ایجاد شبکه 
به هم پیوسته خطوط اصلی انتقال گاز کشور می افزاید: با بهره 
برداری از خط لوله دهم سراسری، گاز مورد نیاز استان اصفهان 
و برخی از استانهای مرکزی کشور که پیشتر از طریق خط اول، 
دوم و چهارم سراسری تامین می شد، از این پس از طریق این 

خط تامین می شود.
به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، بر اساس برنامه ریزیهای 
انجام شده، خط لوله دهم سراسری به دو خط 40 و ٣٦ اینچ 
که پیشتر برای گازرسانی به مرکز کشور و استان اصفهان اجرا 
شده بود متصل و صنایع بزرگ استان اصفهان از جمله ذوب 

آهن و فوالد مبارکه را تغذیه خواهد کرد و از این پس با تامین 
گاز اصفهان از طریق خط دهم، گاز استانهای مرکزی، غربی و 
شمال غربی کشور از طریق خطوط اول، دوم و چهارم سراسری 

تامین می شود.
انتقال گاز پارس جنوبی و پاالیشگاه فجر جم به مرکز کشور

از سوی دیگر، گاز پارس جنوبی و شرکت پاالیش گاز فجر جم 
از طریق خط دهم سراسری به استان اصفهان و بخشی از استان 
یزد ارسال و در ادامه به انشعابهایی که برای خطوط سراسری اول، 
دوم و سوم سراسری برای ارسال به دیگر نقاط کشور تعریف شده 
متصل می شود.خط لوله دهم سراسری به قطر ٥٦ اینچ و طول 
٦٣٢ کیلومتر با ظرفیت ٧0 میلیون متر مکعب در روز، از مسیر 
کنگان- پتاوه- اصفهان عبور می کند و ٣ ایستگاه، وظیفه تقویت 

فشار گاز در جریان این خط لوله را بر عهده دارد.
برای بهره برداری از این خط، سه اکیپ در سه نقطه بصورت 

همزمان عملیات احداث را پیش بردند.

مروری بر یکی از پروژه های سخت صنعت نفت

خط دهم سراسری، شاهکار تالشگران گاز در قلب ایران
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افزایش تقاضای جهانی گاز و تغییر الگوی 
تجاری آن از غرب به شرق

شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش خود 
با عنوان »دورنمای بازار انرژی تا سال ٢0٣٥« پیش  بینی کرد 
که تقاضا برای گاز طبیعی ال ان جی، طی ٢0 سال آینده، با 
برخورداری از نرخ رشد ساالنه 1.9 درصدی، بیشترین نرخ 
رشد تقاضا در بین منابع سوخت فسیلی را به خود اختصاص 

خواهد داد.
بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از رشد تقاضا از محل 
افزایش تولید منابع گازی روسیه و خاورمیانه و نیم دیگر نیز 
از منابع گاز »شیل« تامین خواهد شد. تا سال ٢0٣٥ ایاالت 
متحده آمریکا، که در حال حاضر تقریبا تمام تولید جهانی گاز 
»شیل« را به خود اختصاص داده، همچنان بعنوان یک تامین 

کننده عمده حدود سه  چهارم تولید گاز از منابع »شیل« را در 
اختیار خواهد داشت.

افزایش تقاضا از سوی چین طی دهه گذشته موجب شده 
تا ذغالسنگ باالترین رشد مصرف در بین سوختهای فسیلی 
راشاهد باشد. اما اینک، بر اساس پیش بینی انجام شده توسط 
شرکت نفتی بریتش پترولیوم، انتظار می رود طی بیست سال 
آینده نرخ رشد تقاضا برای ذغالسنگ کاهش یافته و ساالنه به 
0.٨ درصد برسد که به مقدار جزئی از میزان رشد  پیش بینی 
شده برای نفت خام) حدود 0.٨ درصد( نیز، کمتر خواهد بود.

با فزونی گرفتن تقاضا برای گاز طبیعی، مناطق عمده 
تجارت آن نیز دستخوش تحول شده و تا اوایل دهه ٢0٢0 
منطقه آسیا-پاسیفیک جایگزین اروپا به عنوان واردکننده 
محض گاز طبیعی خواهد شد. این در حالیست که با توسعه 
روزافزون بهره برداری از منابع نفت و گاز »شیل« در  آمریکای 
شمالی، کشورهای این منطقه نیز جایگاه خود به عنوان یک 
گاز  عمده  و صادرکننده  داده  رااز دست  واردکننده محض 

طبیعی تبدیل خواهند شد.
بنابر این گزارش در پاسخ به افزایش تقاضا، میزان تولید گاز 
طبیعی تا سال ٢0٢0 ساالنه هشت درصد افزایش می یابد. 
این بدان مفهوم است که حجم تجارت جهانی گاز از ظرفیت 

فعلی خطوط لوله انتقال فراتر خواهد رفت.
بازارها  بر  نیز  دیگری  اثرات  گاز  تجارت جهانی  افزایش 
خواهد داشت. بدین معنی که در طی زمان، این روند ارتباطات 

نزدیکتر و همگونی بیشتر بازارها و قیمتها را درپی داشته و در 
چنین حالتی بازار شاهد تنوع بیشتر منابع تامین گاز طبیعی، 
به خصوص برای مصرف  کنندگان در اروپا و چین خواهد بود.

خودکفایی انرژی در منطقه آمریکای شمالی، که انتظار 
می رود طی سالجاری به صادرکننده محض تبدیل شود، همراه 
با افزایش حجم مبادالت تجاری در این بخش، اثرات زیربنایی 

بر روند عرضه و تقاضا برای گاز طبیعی خواهد داشت.
پیش  بینی می شود که افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای 
نفت و گاز از سوی آمریکا، کاهش مصرف در بین کشورهای 
اروپایی در نتیجه بهبود بهره وری و صرفه جویی در مصرف از 
یک سو، و افزایش تقاضا از طرف کشورهای آسیایی در نتیجه 
افزایش رشد اقتصادی از سوی دیگر، موجب شود تا روند 

تجارت گاز طبیعی از غرب به سمت شرق تغییر یابد.

تقاضای جهانی گاز طبیعی در ٥ سال 
آینده افزایش می یابد

آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش سال ٢01٥ 
»بازار میان مدت گاز« خود اعالم کرد، پس از رکود بازار جهانی 
گاز در سالهای ٢01٣ و ٢014، ارزانی قیمت بار دیگر موجب 

افزایش تقاضای گاز در پنج سال آینده خواهد شد.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، با این وجود، نرخ رشد 
تقاضا در پنج سال آینده از آنچه که قبال این آژانس پیش 
بینی کرده بود، کمتر خواهد بود.براساس گزارش امسال آژانس 
بین المللی انرژی، تقاضای جهانی گاز در پنج سال آینده، 
ساالنه دو درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که 

در گزارش سال پیش، نرخ رشد ساالنه تقاضا در پنج سال 
آینده ٢.٣ درصد پیش بینی شده بود.مهمترین دلیل پیش 
بینی کاهش نرخ رشد تقاضای گاز در گزارش جدید آژانس 
بین المللی انرژی، کاهش تقاضای گاز در آسیا است، جایی که 
اخیرا به دلیل گرانتر شدن قیمت گاز، مشتریان به سوختهای 
دیگری روی آورده اند.ماریا ون در هاون، مدیر اجرایی آژانس 
بین لمللی انرژی در این خصوص گفت: یکی از تغییرات مهم 
و غیرمنتظره بازار گاز در سال ٢014، کاهش تقاضای گاز در 
آسیا بود. در حقیقت این باور که آسیا به هر قیمتی، متقاضی 
خرید گاز است، دیگر واقعیت ندارد.وی افزود: تجربه دو سال 
گذشته، چشمان صنعت گاز جهان را به روی این واقعیت باز 
کرد که در دنیایی که زغالسنگ بسیار ارزان و هزینه استفاده 

از انرژی های تجدید پذیر در حال کاهش است، رقابت در بازار 
گاز سخت تر شده است.

 سهم گاز از عرضه جهانی انرژی 
ثابت باقی می ماند

شرکت روسی گازپروم اعالم کرد که تقاضای گاز آسیا، 
سهم این سوخت پاک از عرضه جهانی انرژی را ظرف 1٥ 

سال آینده ثابت نگه می دارد.
با وجود افت مصرف گاز در اروپا و جایگزین شدن بخشی 
از سهم مصرف نفت و زغالسنگ با انرژی های نو و انرژی 
هسته ای، تقاضای گاز آسیا سبب می شود که سهم گاز از 

عرضه جهانی انرژی ظرف 1٥ سال آینده ثابت باقی بماند.
شرکت گازپروم اعالم کرد: سهم نفت )مهمترین سوخت 

ترانزیتی در جهان( از تقاضای جهانی انرژی از ٣٣ درصد 
کنونی به ٢٨ درصد تا سال ٢0٣0 میالدی کاهش می یابد 
و سهم زغالسنگ )بزرگترین منبع سوخت برای نیروگاههای 
برق( نیز از تقاضای جهانی انرژی در این دوره از ٣0 درصد 

کنونی به ٢٦ درصد کاهش می یابد.
و  نفت  برای  تقاضا  افت  گازپروم،  شرکت  اعالم  بر  بنا 
زغالسنگ بیشتر به دلیل افزایش استفاده از انرژیهای نو و 
نیروگاههای برق هسته ای و بهبود کارایی انرژی خواهد بود.

بینی  بزرگترین صادرکننده گاز جهان، پیش  گازپروم، 
می کند که سهم جهانی گاز از عرضه انرژی بیشتر به دلیل 
افرایش تقاضا در آسیا، ظرف 1٥ سال آینده بین ٢٣ تا ٢4 
درصد ثابت باقی بماند.دیمیتری لیوگای، از اعضای کمیته 
مدیریت شرکت گازپروم و رئیس بخش دورنماهای توسعه 
ای این شرکت گفت: گازپروم عالقه مند به داشتن نقش 
زیادتر و بزرگتر در آسیا است.شرکت گازپروم گزارش داد: 
به  از ٢0 درصد کنونی  تقاضای جهانی گاز  از  سهم آسیا 
٢٥ درصد تا سال ٢0٣0 افزایش می یابد و بیشتر نیز این 
موضوع به دلیل رشد و توسعه بخش حمل دریایی گاز در 

قالب ال ان جی است.
بازار ال ان جی آسیا حدود ٧٥ درصد از کل خرید جهان 
را به خود اختصاص می دهد.گازپروم به طور سنتی در بخش 

عرضه گاز با خط لوله فعالیت دارد و بازار آن بیشتر اروپاست، 
اما سال گذشته توافقنامه های مقدمانی با چین برای عرضه 
گاز به این کشور امضا کرد.به گفته این مقام روس، فعالیت 
گازپروم در بخش انرژی نسبتا کم است و تنها پنج درصد 
از ٣0٢ میلیون تن در سال حجم جهانی این سوخت را به 
خود اختصاص می دهد، اما قصد دارد که تجارت خود در 
این بخش را با توسعه پروژه های بزرگ یامال و ساخالین 

افزایش دهد.
جهان  انرژی  سبد  درباره  صنعتی  های  دیگاه  و  نظرها 
ماه  ای(  یی  )آی  انرژی  المللی  بین  است.آژانس  متفاوت 
بود که »زغالسنگ« در حال  اعالم کرده  گذشته میالدی 

پیشی گرفتن از نفت به عنوان، منبع اصلی انرژی است.

بین الملل
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همکاران

با  بار  دیماه ٦٣ بود که برای نخستین 
اعالم جهاد )واجب کفایی( امام خمینی )ره( 
تصمیم گرفت به جبهه های حق علیه باطل 

اعزام شود.
غالمرضا تاجیک که هم اکنون در طرح 
تاسیسات زیربنایی شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران مشغول به کار است، زخم دوران 
جنگ را از عملیات کربالی 4 به یادگار دارد 

و به مقام واالی جانبازی مفتخر است.
وی که متولد شهرستان بهشهر استان 
گاز  وارد صنعت  است، سال ٧٨  مازندران 
در شرکت  فعالیت خود  ابتدای  از  و  شده 
مهندسی و توسعه گاز ایران مشغول به کار 
است. درادامه خاطرات این جانباز در چند 

برداشت ارائه می شود.
برداشت اول: اعزام به جبهه

1٥ ساله بود که برای نخستین بار با اعالم 
نیاز به جبهه اعزام و در گردان مالک اشتر در 
منطقه دهلران به عنوان کمک آرپی.چی زن 

مشغول فعالیت شد.
نوروز  عید  با  همزمان   ،٦4 سال  اوایل 
گردان او به هورالهویزه اعزام شد و در این 

منطقه زندگی روی آب را تجربه کرد.
گوید:  می  دوران  این  درباره  تاجیک 
بود. داخل  زندگی روی آب تجربه جالبی 
نی های بلند با پلهای شناور کوچک، یک 
مجتمع ساخته بودند. به اندازه استقرار هر 
چادر، از آن شناورها به هم وصل کرده و 
چادر روی آن نصب شده بود. هر چادر نیز 
به چادر دیگر راه داشت و همه  گردان مثل 
جزیره ای به وسیله همین شناورها به هم 

متصل شده بود.
اطراف چادرها، پر از نی بود و روی چادرها 
را نیز با نی پوشانده بودند تا هواپیماهای 

دشمن، دید نداشته باشند.
برداشت دوم: کمین در هور

عصر یکی از روزهای آغازین سال ٦4، 
فرمانده گروهان چند نفر از ما را فرخواند و 
گفت که شما به عنوان جایگزین نیروهای 
کمین انتخاب شده اید؛ سپس ما را به دو 

تیم پنچ نفره تقسیم کرد. 
هر تیم شامل یک نفر بی سیم چی، یک 
نفر تیربارچی و کمکش، یک نفر تک تیرانداز 
و یک نفر آرپی چی زن.پس از تحویل وسایل 
و خداحافظی با همرزمان توسط دو قایق به 
سمت خط مقدم حرکت کردیم.پس از گذر 
از آبراه و پیچ و گذر از منطقه هور، در سکوت 

کامل و در تاریکی شب به کمین رسیدیم.
کمین عبارت بود از یک قایق موتوری 
کوچک که روی آن یک قبضه دوشکا قرار 
داشت و داخلی نی ها استتار شده بود و 
به سمت آبراه ورودی به کمین نشانه رفته 
بود تا کسی نزدیک آن نمی شد، دیدن آن 

مشکل بود.

در کل ایام کمین، داخل قایق محبوس 
)هر  کنسرو  روزمان  شبانه  غذای  و  بودیم 
قوطی برای دونفر( و نان لواش خشک بود. 
برای آب ُشرب نیز از آب هور مقداری داخل 
قمقمه خود می ریختیم و یک عدد قرص 
می  آن  داخل  کننده  عفونی  کوچک ضد 

انداختیم و مصرف می کردیم.
بیست روز از حضورمان در کمین می 
گذشت بیسیم چی به ما خبر داد که نیروها 
جایگزین دارند می آیند و ما غروب تعویض 
می شویم و بعد از آن به اهواز و از آنجا به 

تهران بازگشتیم.
برداشت سوم: حضور دوباره در جبهه

جبهه  به  بار  دومین  برای   ٦٥ مهرماه 
جنوب اعزام و در گردان انصار الحسین )ع( 

آموزشهای مقدماتی نظامی را فرا گرفتم.
خاکی  آبی-  عملیات  در  حضور  برای 
آموزش غواصی دیدیم. جزر و مد و عرض و 
عمق رودخانه از دشواریهای آموزش در اروند 
بود. روزهای پایانی آذرماه ٦٥ دوره آموزشی 

در ساحل اروند به پایان رسید و غروب یکی 
روزها به ما دستور حرکت داده شد.

برداشت چهارم: عملیات کربالی 4
ساحل رودخانه مثل روز روشن بود، رفت 
و آمد و جنبش عجیبی در کل منطقه جریان 

داشت. صدای گلوله ها لحظه ای قطع نمی 
شد. مدت کوتاهی در همان محوطه پشت 
پیاپی  انفجارهای  اثر  بر  خاکریز نشستیم. 
خمپاره ها، ترکش های فراوانی به ماشین 

آالت سوخته اطراف ما برخورد می کرد.
گلوله  صفیر  رفتیم،  می  جلوتر  هرچه 
هایی که از کنارمان رد می شد بیشتر می 
شد. حدود ٣00 متری که جلو رفتیم، اوضاع 
نفس گیر و درگیری و بارش گلوله ها بیشتر 

شد.
هربار آرپی جی زن ما شلیک می کرد، 
رگبار گلوله های عراقی قطع می شد، اما با 
قطع تیراندازی او دوباره عراقی ها شلیک 
می کردند. مشخص بود که نتوانسته ایم، 

تیربارچی عراقی را خاموش کنیم.
در سمت راست پشت خاکریز، از فاصله 
ای نزدیک مرتب نارنجک به سوی ما پرتاب 
قطع  انفجار  صدای  ای  لحظه  و  شد  می 
نمی شد. دیدم فاصله انفجارها هر لحظه به 
مواضع ما نزدیک تر می شود. اکنون عراقی 

ها به فاصله 10 تا 1٥ متری ما رسیده بودند. 
نارنجکی را برداشتم و ضامن آن را کشیدم. 
به همرزمانم گفتم عراقی ها رسیدند و سپس 
نارنجک را بلند پرتاب کردم آنطرف بریدگی، 
منفجر شد. بالفاصله بلند شدم و گلوله آر 

کردم.  شلیک  تانک  به سمت  را  پی جی 
هنوز ننشسته بودم که چشمم افتاد به یک 
نارنجک که از روی خاکریز ِغل می خورد به 
طرف پایین. فرصت دراز کشیدن نبود، به 
همان حالت دو زانو نشستم و تا می توانستم 

خودم را جمع کردم.
 نارنجک منفجر شد و من صدایی شبیه 
مالمین  الک  ظرف  یک  شکستن  صدای 
شنیدم، دستم را بردم به سمت گردنم،دیدم 

پر از خون شد.
داخل  در  دیدم  بازکردم،  چشم  وقتی 
سالنی بزرگ و در کنار مجروحین قرار دارم. 
روی تختم پرونده ای بود که روی آن اسم 
و فامیلی ام نوشته شده بود.صحبت از هم 
قطارها که می شود بغض گلویش را می 
ادامه گفتگو را نمی دهد.  فشارد و مجال 

کمی که آرام میگرد دوباره شروع می کند.
برداشت آخر: بازدید از مناطق عملیاتی 

در سال 70
سال ٧0 از طرف دانشگاه، برای بازدید به 
مناطق جنگی جنوب رفتیم. در دوران جنگ 
در این منطقه غرش و صدای مداوم توپخانه 
ها برپا بود و در این بازدید مات سکوتی بودم 

که اینک در شلمچه برقرار است.
در همین فکر و خیاالت، توجهم به چند 
مورچه جلب شد که کنار خاکریز در رفت و 
آمد بودند. ناخودآگاه روی زمین نشسته و 
موری را مونس و مخاطب نفس رنجو و غم 
دیده خود قرار دادم. با او درد دل کردم، این 
ازدحام و سر و صدا و کاروانهای راهیان نور 
کجا و آن زمان که این منطقه تنها رزمندگان 
بی نام و نشان و جویای وصال و شهادت را به 

سوی می کشاند، کجا.
از مور پرسیدم: راستی، آن مردان بی نام 
و نشان کجا رفتند؟ مور به سخن در آمد 
و پاسخ داد: آنان همه اینجا حاضر و ناظر 
هستند، این شما هستید که رفته اید و دیار 

عاشقان را ترک گفته اید.
غالمرضا تاجیک، بعدها برای زنده نگاه 
داشتن یاد و خاطره این شهدای واال مقام، 
خاطرات دوران جبهه را در قالب کتابی با 
این  کرد.  منتشر  هور«  در  عنوان »کمین 
کتاب شرح کاملی از خاطرات دوران جبهه 

وی است.

حکایت مردان بی ادعا
بازمانده ای از عملیات کربالی 4

هرچ�ه جلوتر م�ی رفتیم، 

صفی�ر گلول�ه های�ی که از 

کنارمان رد می شد بیشتر 

می شد. حدود ٣٠٠ متری که 

جلو رفتیم، اوضاع نفس گیر 

و درگیری و بارش گلوله ها 

بیشتر شد
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18 دلیل خوب برای اینکه قند 
کمتری میل کنید

سایت سالمت ادویه جات و سالمت
قند صرفاً در قندان نیست. قند در همه 
جا از سس کچاپ گرفته تا آب میوه ها 
نیز وجود دارد. متأسفانه زیاده روی در این 
ماده ی غذایی ضربات جبران ناپذیری به 
سالمتی می زند و از مغز گرفته تا کبدتان 
را به زحمت می اندازد. در این مطلب 1٨ 
دلیل خوب برای کاهش مصرف قند داریم. 

لطفاً با ما همراه باشید.
   قند

قند,شکر,کربوهیدرات,مواد شیرین
    قند، مغز را زیر و رو می کند

می  آسیب  مغز  به  زیاد  قند  مصرف 
رساند. محققان به این نتیجه رسیده اند که 
زیاده روی در مصرف قند عملکرد مغز را 
با اشکال مواجه کرده و باعث کاهش تولید 

پروتئین های الزم برای حافظه است.
   قند، قلب را به خطر می اندازد

فقط فرمانده مغز به خطر نمی افتد. 
بلکه با زیاده روی در مصرف قند، عاشق 
ترین عضو بدن نیز دچار مشکل می شود. 
نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد 
افرادی که قند زیادی مصرف می کنند 
خود را بیشتر در معرض سکته ی قلبی 
قرار می دهند. در نتیجه توصیه می کنیم 

برای داشتن قلبی سالم مصرف نوشیدنی 
های گازدار را کاهش دهید.

   قند، چربی خون را باال می برد
احتمال  قند  مصرف  در  روی  زیاده 
برد.  می  باال  را  خون  بد  چربی  افزایش 
بدون شک به خوبی می دانید که داشتن 
کلسترول باال به بیماری های قلبی منجر 

می شود.
   قند، فشارخون را باال می برد

چاقی مفرط یکی از نتایج اصلی مصرف 
بیش از اندازه ی قند است و این وضعیت 
می  فشارخون  افزایش  برای  عاملی  نیز 
شود که برای سالمتی خطرآفرین است. 
در واقع زیاده روی در مصرف قند به طور 
کلی باعث آسیب به سیستم خونی بدن 

می شود.
انرژی افرادی که به طور مرتب قندهای 
تصفیه شده مصرف می کنند رو به تحلیل 
رفته و کسل می شوند. در واقع فعالیت 

سلول های »اورکسین« یعنی همان سلول 
هایی که بدن را به فعالیت وا می دارند، 
با مصرف قند زیاد دچار اشکال شده و 

کاهش می یابد
   قند، افسرده تان می کند

و  قند  مصرف  که  است  درست 
باعث  اول  لحظات  در  شیرینیجات 
در  روی  زیاده  اما  شوند  می  سرخوشی 
آن  اعتیاد  دام  در  افتادن  و  قند  مصرف 
در  برد.  می  باال  را  افسردگی  بروز  خطر 
واقع نرسیدن گلوکز به بدن باعث می شود 
معتادین به قند افسرده و مضطرب شوند.

   قند، چاق کننده است
اندازه ی قند و مواد  از  مصرف بیش 
قندی باعث رسیدن کالری بیهوده به بدن 
شده و در نهایت منجر به چاقی می شود. 
قندهای تصفیه شده تعادل سوخت و ساز 
بدن را برهم می زنند و باعث ایجاد چاقی 

در ناحیه ی شکم می شوند.
کربوهیدرات,خواص  شکر,  ,قند,   
و  ،دویه  ادویه  دارویی  فواید   ، ها  ادویه 

سالمت

   قند، اعتیادآور است
نتایج پژوهش های متعدد نشان داده 
است که زیاده روی در مصرف قند باعث 
ایجاد اعتیاد و وابستگی می شود و عالئم 
عدم مصرف آن شبیه عالئم افرادی است 
شما  اند.  نکرده  مصرف  مخدر  مواد  که 
همچنین می توانید تأثیر دوپامین را در 
و  نبات  آب  اندازه  از  بیش  که  کودکانی 

شکالت و غیره مصرف می کنند ببینید.
   قند، خطر آلزایمر را باال می برد

مصرف مواد غذایی سرشار از قند باعث 
کاهش تولید ترکیبی می شود که به مغز 
کمک می کند خاطرات را به یاد بیاورد. 
به همین دلیل افرادی که در سوخت و 
ساز بدنشان گلوکز بیشتری تولید می شود 
بیشتر در معرض ابتال به آلزایمر قرار می 

گیرند.
    قند، پوست را خراب می کند

زیاده روی در مصرف قند و مواد قندی 
به پوست آسیب زده و با افزایش حساسیت 
آن نسبت به مضرات نور خورشید باعث 
پیری زودهنگام پوست می شود. یادتان 
باشد که امکان دارد جوش ها و آکنه ها 

به دلیل مصرف زیاد بیشتر شوند.
   قند؛ دشمن دندان ها

قند دشمن شماره ی یک مینای دندان 
است. زیاده روی در مصرف شیرینیجات 
یا نوشیدنی های گازدار باعث تخریب الیه 

محافظ دندان ها می شود.
و  قند  مصرف  که  است  درست 
باعث  اول  لحظات  در  شیرینیجات 
در  روی  زیاده  اما  شوند  می  سرخوشی 

آن  اعتیاد  دام  در  افتادن  و  قند  مصرف 
در  برد.  می  باال  را  افسردگی  بروز  خطر 
واقع نرسیدن گلوکز به بدن باعث می شود 

معتادین به قند افسرده و مضطرب شوند
   قند، مرض قند می آورد

دهند  می  نشان  ها  پژوهش  نتایج 
مصرف روزانه یک تا دو نوشیدنی گازدار 
خطر ابتال به دیابت نوع دو را چهار برابر 
می کند. به همین دلیل توصیه می کنیم 
دور این قبیل نوشیدنی ها و مواد قندی 
را خط قرمز بکشید و به جای آن از آب 

معدنی استفاده کنید.
قند، تنفس را با مشکل مواجه می کند

همه می دانیم که تنفس درست برای 
ادامه ی حیات انسان الزم و ضروری است. 
بهتر است بدانید که زیاده روی در مصرف 
قند باعث افزایش خطر آسم یا بیماری 

های قلبی عروقی می شود.
   قند، کبدتان را به خطر می اندازد

اند  یافته  دست  نتایجی  به  محققان 
که نشان می دهد زیاده روی در مصرف 
قندهای تصفیه شده باعث بروز کبد چرب 
غیرالکلی می شود. این بیماری کبدی به 
دیابتی  افراد  عروقی  قلبی  های  بیماری 

مربوط می شود.
,قند, شکر, کربوهیدرات,خواص ادویه 

ها ، فواید دارویی ادویه ،دویه و سالمت
دهان  بدن  بوی  ایجاد  باعث   قند، 

می شود
قند عالوه بر اینکه به سالمت دندان ها 
رحم نمی کند باعث ایجاد بوی بد دهان 

نیز می شود. شیرینیجات

فرهنگ و سالمت
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