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سران کشورهای تولید کننده گاز در تهران از آینده روشن بازار گاز خبر دادند 

   دعوت روحانی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران

  ادامه در صفحه 4

 گروه اقتصاد| برگزاری اجالس ســران کشــورهای
 تولید کننده گاز دنیا در تهران، عالوه بر ابعاد سیاسی خود، 
ابعاد اقتصادی مهمی در دنیای امروز و آینده خواهد داشت.

برگزاری  این اجالس نشان داد که همه سران، اهمیت آینده 
این کاالی اســتراتژیک حوزه انرژی را به خوبی می دانند و 
برای قیمت آن در آینده به فکر افتاده اند.این اجالس به نوعی 
روزآغازین اتحاد گازی سران کشورهای تولید کننده شد ؛چرا 
که بیشتر سران این حوزه ، معتقد بودند که باید با هم فکری 
و هماهنگی میان کشورها، راهی ایجاد کرد که اتحاد گازی 
گسترش یابد و کشورهای دیگر هم به این تشکل اضافه شوند. 
چرا که دنیای آینده به انــرژی پاک گاز نیاز دارد و این اتحاد 
 می تواند به بهبود قیمت گاز در اقتصاد جهانی کمک کند .

در ادامه گزارش »شــهروند« از جزییات برگزاری این رویداد 
مهم اقتصادی-  سیاسی را  می خوانید :

دعوت برای سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران درسخنرانی 
افتتاحیه سومین اجالس سران کشورهای صادرکننده گاز، 
همکاری برای یافتن راهکارهایــی جهت حمایت از منافع 
جمعی کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز، 
توسعه همکاری میان کشورها در زمینه های مختلف ازجمله 
اکتشاف، تولید و تجارت گاز طبیعی، هماهنگی سیاست ها در 
راستای افزایش سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی مصرفی 
جهان و ارتقای جایگاه مجمع در عرصه بین المللی انرژی را 

ازجمله اهداف نشست تهران دانست. 

اتحاد سران گازی دنیا 
برای بهبود قیمت گاز 
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هديه اي نمادين

دیدار رئیس جمهوري روســیه از ایران و مالقات 
وي با مقــام  معظم رهبــري و ریاســت جمهوري 
نکته اي نیست که اهمیت آن از دید ناظران سیاسي 
پنهان بماند. به ویژه درشــرایط موجود منطقه ای و 
همگرایی ایران و روسیه علیه داعش و مخالفان اسد 
این دیدار معنادارتر خواهد بود. واقعیت این اســت 
که دولت روسیه از چند  سال پیش سیاست خارجي 
خود را به نحو روشن و مشــهودي تغییر داده است. 
روس ها در زمــان دولت بوش تا حــدود زیادي در 
برابر خواست هاي غربي ها و اروپاییان منفعل عمل 
کردند و به قطعنامه هاي شــوراي امنیت به گونه اي 
رأي دادند که مطلــوب غربي ها و ایــاالت متحده 
بود، بدون آن که ما به ازای ارزشــمندی بگیرند. این 
اتفاق نه فقط در قضایاي افغانستان و عراق، بلکه در 
اتفاقات لیبی نیز تکرار شــد و حتي مي توان گفت 
که آنان به نوعي فریــب خوردند. روس ها همچنین 
در قطعنامه هایــي که علیه ایران صادر شــد، نیز با 
آمریکایي ها همســو شــدند و در روابط اقتصادي و 
نظامي خود با ایران به ویژه در تحویل موشــک هاي 
اس.اس.300 تغییر سیاســت دادند. ولي با ریاست 
جمهــوري دوباره آقــاي پوتین این خط مشــي به 
آرامی تغییر کرد، زیرا روشــن شــد که در برابر این 
امتیازاتی که به غرب می دادنــد، چیز دندان گیري 
نصیب روس ها نمي شــود، سهل اســت که نوعي از 
تحقیر را نیز باید تحمــل کنند. به ویژه برخوردهاي 
دوگانه غربي ها با پدیده تروریسم ازجمله تروریسم 
در پوشــش مذهب را در مواجهه با روس ها نباید از 
یاد برد تا هنگامي که بمب گذاران چچني در متروي 
مسکو یا مدرسه هاي روسیه یا ســالن تئاتر روسی 
جنایت مي کردند، غربي ها چندان واکنش درخوري 
نشــان نمي دادند و حتي برخورد بــا آنان را خالف 
حقوق بشر معرفي مي کردند، ولي هنگامي که قضیه 
تغییر کرد و همان افراد یا مشابه آنان، متروي لندن، 
تئاتر و رســتوران پاریس را مورد هجوم قرار دادند، 
قضاوت ها عوض شد و همسو با روسیه براي سرکوب 

داعش متحد شدند.
نقطه آغاز تغییر سیاســت روسیه، حمله غرب 
به لیبي بود که پس از سوءاســتفاده از قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل؛ حمالت حساب شده 
را براي تخریب یک کشــور آغــاز کردند و زمین 
سوخته اي را که محل شکل گیري تروریست هاي 
افراطي اســت، از خــود بجا گذاشــتند. غربي ها 
گمان مي کردند که روس ها درجریان سوریه نیز 
همچون عراق و لیبي با غــرب همراهي خواهند 
کرد ولي چنین نشــد، زیرا روس ها متوجه شدند 
که این همراهي هزینه ســنگیني را براي منطقه 
و خودشان خواهد داشــت و هنگامي که حضور 
ایران در ســوریه را دیدند، آنان نیز بیشتر راغب 
شدند که خط مشي مســتقلي از آمریکا و غرب را 
در سوریه پیش گیرند ولي هماورد اصلی و بعدي 

میان آنان و غرب که به نقطه عطفی تبدیل شــد، 
در اوکراین بود که به شدیدترین رودررویي غرب 
و روســیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
منجر شد و اعتماد روس ها نسبت به غرب به کلي 
زایل شد و به این نتیجه رسیدند که غربي ها جز به 
تحقیر آنان رضایت نخواهند داد. از این رو بود که 
ابزار تحریم را علیه روس ها بــه کار بردند، همان 
ابزاري که با موافقت روســیه علیه ایران نیز به کار 
برده شــده بود. پس از اوکراین، روس ها سیاست 
فعاالنه تري را در منطقــه و در همراهی با ایران و 
به ویژه در ســوریه اتخاذ کرده اند و پیام روشني را 
به غرب داده اند که حضــور آنان در منطقه موثر و 

معنادار و تا حدودي مستقل از غرب است.
روابط روسیه و ایران پس از این اتفاقات به ویژه 
پس از توافق 1+5 مي تواند از یک ثبات و پایداري 
قابل قبولي برخوردار شود. مسایل میان دوکشور 
نه تنها بــه موضوعــات منطقه اي بلکه مســایل 
دوجانبه نظامي، صنعتي، نفت و گاز، دریاي خزر 
و... را نیــز دربرمي گیرد. با وجــود آنکه انتقادات 
قابل توجهي به سیاســت هاي پیشین روسیه در 
مواجهه با ایران وارد اســت، ولــي نباید فراموش 
کرد که گرایشــي نیز در ایران وجود داشت و دارد 
که بي اعتمادي نســبت به روس ها را ریشــه اي و 
اساســي و آن را غیرقابل تغییر مي داند. گرایشي 
که قطعا به نفع منافع ملي ایران نیســت و باید در 
آن تجدیدنظر کرد. روس هــا درخصوص نفت و 
گاز و مســایل نظامي و تکنولوژیک و نیز مسایل 
منطقه اي مي توانند با ایران همکاري هاي خوبي 
داشته باشــند، حتي اگر قرار است روابط خود را 
با غرب بهبود بخشــیم که حتما هم باید این کار 
را صورت دهیم، ولي ثبات و پایداري این روابط تا 
حد زیادي به موازنه روابط ایران با روسیه و چین 
مربوط مي شود و نباید همه تخم مرغ هاي کشور را 
در یک سبد گذاشــت. به ویژه باید تغییر سیاست 
منطقه اي و دوجانبه روســیه را خوشــامد گفت 
و از آن اســتقبال کرد. ذهنیت منفي که در میان 
بخشي از اقشار و طبقه متوسط نسبت به روس ها 
وجود دارد، حتي اگر زمینه هاي تاریخي داشــته 
باشــد، باید اصالح شــود و این ذهنیت از حالت 
هیســتریک بیرون آید و به منافع کشــور پیوند 
بخورد. حضور ایران درعرصه بین الملل و منطقه 
مســتلزم حدي از مودت و کاهش تنش در روابط 
با قدرت هاي جهاني و منطقه اي اســت و روسیه 
به دالیل گوناگون شــانس بیشــتري براي ایجاد 
این روابط دارد. بنابرایــن می توان امیدوار بود که 
دیدار اخیر آقاي پوتیــن از ایران و هدیه نمادیني 
که به رهبري انقــالب دادند، همراه با تاکیدی که 
بر سیاست روســیه مبنی بر از پشت خنجر نزدن 
کردند، آغــازي بر عصر جدیــدي از روابط مفید 

براي دو کشور و دو ملت باشد.
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  برای آخرین بار می گویم قبل از 
 صدور حکم بدهی خود 
به وزارت نفت را بدهید

بیمارستان ها ورشکسته می شوند  هشدار قاضی 
 570 بیمارستانبه بابک زنجانی

  در انتظار
  تسویه حساب

 بیمه ها

خبر

 غول های نفتی جهان منتظر 
آغاز مسابقه سرمايه گذاری در ايران

ایــران هفتــه آینده با مشــخص کردن شــرایط 
قراردادهای جدید برای سرمایه گذاران خارجی ازجمله 
شرکت انگلیسی-هلندی شل ماشه آغاز مسابقه برای 
توســعه تعدادی از میدان های نفتی و گازی خود که 
دارای بیشــترین ذخایر جهانی نفت و گاز هستند را 
می کشد. روزنامه تایمز انگلستان در گزارشی با  اشاره 
 به این مطلب نوشــت: شــرکت نفتی رویال داچ شل 
)Royal Dutch Shell( ازجملــه شــرکت های 
شرکت کننده در کنفرانس نفتی تهران است که روزهای 
شنبه و یکشــنبه هفته آینده )28 و 29 نوامبر - 7 و 8 
 )Lukoil( برگزار می شود. شــرکت لوک اویل )آذرماه
روسیه و شرکت توتال )Total( فرانسه که از غول های 
نفتی جهان هستند نیز در این کنفرانس حضور دارند. 
این قراردادها که توســط بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران 
اعالم خواهند شــد، یک گام اساسی برای شرکت های 
توسعه دهنده ای است که عالقه مند سرمایه گذاری در 
ایران هستند. ایران دارای چهارمین ذخایر بزرگ نفتی 
و دومیــن ذخایر بزرگ گازی جهان اســت که هزینه 
تولید آنها بسیار پایین است. ایران سالهاست که به دلیل 
تحریم ها نتوانسته است سرمایه گذاری مناسبی روی 

میادین انرژی خود انجام دهد.
این روزنامه نوشت: گاز طبیعی اینک در سراسر جهان 
در صدر جدول اولویت انرژی ها قرار دارد و ویژگی های 
مهمی مانند آالیندگی کم، ارزانــی و فراوانی آن را به 
سایر انرژی ها برتری داده است. کارشناسان معتقدند، 
گاز طبیعی به طور قطع ســهم رو به افزایشی در تولید 
 برق خواهد داشت و جایگزین سوخت های آالینده تر

 زغال سنگ، هســته ای و البته انرژی های تجدیدپذیر 
خواهد شد که پرهزینه اند و چالش های بسیاری در راه 

استفاده از آنها وجود دارد.
چندی پیش معاون امــور بین الملــل و بازرگانی 
وزیر نفت در این رابطه به ایرنا گفت که شــرکت های 
آمریکایی که به دلیل قوانین کنگره این کشور قادر به 
حضور مستقیم در کنفرانس بین المللی رونمایی از مدل 
جدید قراردادهای نفتی تهران نیستند، به احتمال زیاد 
از طریق واسطه های خود در این برنامه شرکت خواهند 
کرد. به گفته امیرحسین زمانی نیا در کنفرانس تهران 
تعدادی از پروژه های بخش باالدستی صنعت نفت به 
ســرمایه گذاران معرفی خواهد شد. همچنین از نسل 

جدید قراردادهای نفتی ایران رونمایی می شود.
وی درباره اقدامات انجام شده برای تدوین قراردادهای 
جدید گفت: کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، پس از 
مشورت و رایزنی با کارشناسان، مدل جدید قراردادهای 
 Iranian Petroleum Contract نفتی را با عنوان

تدوین کرده است. 
به گفته سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری 
قراردادهای نفتــی، این قرارداد به عنــوان نوع چهارم 
قراردادهای نفتی در دنیا شــناخته می شود که در آن 
زنجیره های مختلف صنعت نفت )اکتشاف، توسعه و 

تولید( به صورت یکپارچه واگذار می شود.
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ظرفیت های باالی گاز 
ايران در عصر جديد 

پوتین با یک هدیه نفیس به دیدار مقام معظم رهبری رفت

  رهبر معظم انقالب : اصرار به رفتن اسد نقطه ضعف سیاست های اعالمی واشنگتن است

   پوتین: ایران را متحدی مطمئن و قابل تکیه در منطقه و جهان می دانیم
 صفحه 2

دالغا خاتین اوغلو
 رئیس بخش اخبار فارسی خبرگزاری
 ترند جمهوری آذربایجان 

  

ایران بــا در اختیار داشــتن حــدود 34 تریلیون 
مترمکعب ذخایر گازی، درواقع رتبــه اول مالکیت 
ذخایر را بــه خود اختصاص داده اســت. اما در عین 
حال چالش مصرف داخلی هــم به نوبه خود موضوع 
بااهمیتی اســت. به همین خاطر اســت که باوجود 
تولید 700 میلیون مترمکعــب در روز؛ عماًل میزان 
صادرات ایران در سطح حدود 30 میلیون مترمکعب 

در روز باقی مانده است. 
اکنون با اتمام ســومین اجالس مجمع کشورهای 
صادرکننــده گاز در تهران، قصد داریــم نگاهی به 
همین دو مؤلفه بــا تأکید بر ظرفیت هــای تولید و 
صادرات گاز ایران داشــته باشــیم. رفــع تحریم ها 
چشم انداز بسیار مطلوبی را فراروی صنعت گاز ایران 
قرار داده اســت و در نیمه اول 2016 امیدواری های 
زیــادی از این منظر ایجــاد خواهد شــد. همگام با 
توســعه فازهای پارس جنوبی، ایــران می تواند در 

میان مدت یک »صادرکننده مهم گاز« باشد.
مزیت هــای ژئوپولیتیــک و ژئولوژیــک ایــران، 
غیرقابــل انکار اســت. از این حیث، فضــای تعامل 
ایران با بقیه کشــورهای عضو GECF عمدتاً ناظر 
بر »همکاری« و »تعاون« است تا »رقابت« و جلوه های 
این مهم را می تــوان در حوزه های تولید و صادرات و 
ارتباط با مشــتریان به راحتی رصد کرد. برای مثال 
وزیر نفت روسیه )آقای الکساندر نوآک( چندی قبل 
اظهار داشت که شرکت گازپروم معامله ای را در قالب 
عرضه گاز به شــکل ســوآپ به ایران پیشنهاد داده 
اســت؛ بدین صورت که گاز به مناطق شمالی ایران 
حمل شــده و در خلیج فارس نیز LNG تحویل داده 

شود.
پــروژه احداث تأسیســات LNG ایــران تاکنون 
بیش از 50 درصد پیشرفت دارد و ظرفیت آن حدود 
10.5 میلیون تن )معــادل 140 میلیارد مترمکعب( 
اســت که طبق برنامه تا  ســال 2019 بــه مرحله 
بهره برداری می رســد. همچنین ایران و روســیه از 
طریق خط لولــه گاز در ارتباط هســتند. طول این 
خط لولــه حــدود 1475کیلومتر بوده که از  ســال 
1971 وارد مدار شده اســت. چند  سال قبل کشور 
آذربایجان، قسمت هایی از این خط لوله را بازسازی 
کرد و ایستگاه تقویت فشار )کمپرسور( آستارا را در 
آن محل تأسیس کرد. اگرچه ظرفیت حمل این خط 
لوله محدود است و روســیه هم فقط می تواند حدود 
4 میلیارد مترمکعب در  ســال وارد این خط لوله کند 

)برای مصارف شمال غرب ایران(.
ازســوی دیگر ایران برنامه ای بــرای احداث یک 
خــط لولــه 1850کیلومتــری به ظرفیــت حدود 
40 میلیــارد مترمکعــب در  ســال )روزی حــدود 
110 میلیون مترمکعب( بــرای انتقال گاز به مناطق 
شمال غرب کشــور دارد. قرار اســت صادرات گاز به 
اروپا )درصــورت تحقق( از طریــق همین خط لوله 
انجام گیرد. هزینــه احداث این خط لوله )که نهمین 

خط لوله سراســری کشور اســت(، به مرز 6 میلیارد 
دالر بالغ می شــود و هزینه های عملیاتی انتقال آن 
حجم گاز از پارس جنوبی به شــمال غرب کشور نیز 
سالیانه به یک میلیارد دالر می رسد. برای انتقال گاز 
از پارس جنوبی به مناطق شمال شرق کشور نیز یک 
خط لوله سراســری دیگری تعریف شــده که ارزش 
این پروژه حدود 4 میلیارد دالر اســت و هزینه های 
عملیاتی آن نیز به سطح 250 تا 300 میلیون دالر در  

سال بالغ می شود.
به هر تقدیر، ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها را 
نباید الزاما »هزینه« تلقی کرد. همین زیرســاخت ها 
هســتند کــه روســیه را از طریق ترکمنســتان به 
ایران و ســایر بازارها وصل کرده و امکان حمل ونقل 
خط لولــه ای گاز را فراهــم مــی آورد. ظرفیت این 
زیرساخت در بخش روســیه- ترکمنستان- ایران، 
 چندین برابر زیرســاخت مشــابه در بخش روسیه-

 جمهوری آذربایجان- ایران است.
مقامات ایران درنظــر دارند تولید گاز را تا  ســال 
2020 بــه مــرز 1.3 میلیــارد مترمکعــب در روز 
برسانند. ایران توافقات جدیدی برای صادرات حدود 
30 میلیارد مترمکعــب گاز در  ســال )یعنی حدود 

80 میلیون مترمکعب در روز( را در دستور کار دارد.
از این جملــه باید به قــرارداد با عــراق به حجم 
9.2 میلیارد مترمکعب در  ســال )حدود 25 میلیون 
مترمکعب در ســال( اشــاره کرد که البته در  ســال 
2013 منعقد شــده بود. طی این قرارداد، تعداد سه 
نیروگاه در بغــداد به گاز طبیعی متصل می شــوند. 
همچنین دو کشــور درحال مذاکــره برای صادرات 
ساالنه 13 میلیارد مترمکعب گاز )روزی 35 میلیون 

مترمکعب( به شهر بصره هستند.
کشــور عمان مذاکرات و توافقاتی بــرای واردات 
10 میلیارد مترمکعب گاز در  ســال از ایران داشته. 
کشــور پاکســتان نیز به دنبــال واردات 8 میلیارد 
مترمکعب گاز در  ســال )معــادل روزانه 22 میلیون 
مترمکعب( از ایران است. کشور امارات هم به عنوان 
یک مشتری بالقوه، خواهان واردات گاز از ایران است. 
جالب اســت که بدانیم دو کشــور عمان و امارات در 
اجالس GECF به عنوان عضــو ناظر حضور دارند و 
هر دو نیز »تولیدکننده گاز« هســتند؛ منتها خطوط 
لوله  و تأسیسات صادراتی این دو کشور، عمدتا رنگ 
گاز تولیدی کشورشــان را به خود ندیده اند. کشــور 
عراق از ذخایر فراوان گاز برخوردار بوده و عضو ناظر 

GECF است.
همه اینها گواهی بر آن است که روابط گازی ایران 
با بسیاری از همسایگانش، هرگز بر مبنای »رقابت« و 
»تقابل« نبوده، بلکه بیشتر شکل »همکاری و »تعامل« 
دارد. در مورد کشــور عمان ذکر این نکته الزم است 
که این کشــور درحال حاضر روزانه حدود 5 میلیون 
مترمکعــب گاز وارد می کند. وزیر نفت این کشــور 
چندی قبل گفته بود که به واســطه توســعه سریع 
نیروگاه ها و صنایع و پروژه های پاالیشــگاهی، عمال 

نرخ رشــد مصرف گاز طبیعی در این کشــور از مرز 
10 درصد هم عبور می کند. 

در مرحله بعد به کشــور پاکستان می رسیم. شکی 
نیست که خط لوله گاز ایران به پاکستان )موسوم به 
خط لوله صلح( می تواند منبع بسیار مهم و پایداری 
برای تأمین نیازهای انرژی کشور هندوستان و چین 
هم باشد. پراناب موخرجی؛ رئیس جمهوری هند؛ در 
شــهریورماه از این خط لوله تحت عنوان »خط لوله  
ایران- پاکســتان - هند« یاد کرد و اظهار داشت که 
ایران بخش اعظــم کارهای احداث خــط لوله را در 
خاک خود به پایان رســانده و اکنــون باید این خط 
لوله را »احیا« کرد. البته قرار اســت شــرکت دولتی 
گاز قطر در یک دوره پانزده ســاله به طور متوســط 
 LNG در هر  ســال حدود 4.14 میلیارد مترمکعب
)چیزی حدود 3 میلیون تن( به پاکستان عرضه کند. 
وزارت اقتصاد پاکستان برآورد کرده که آن کشور تا 
مقطع 2025 روزانه بالــغ بر 290 میلیون مترمکعب 
گاز نیاز دارد. بنابراین به نظر می رســد که پاکستان 
برای تأمین نیازهای انرژی خود، چاره ای جز توسل 
به ایران ندارد. البته این کشــور گوشــه چشمی هم 
 )TAPI به ترکمنســتان )از طریق پروژه خــط لوله
دارد. اما ظرفیت انتقــال این خط لوله خیلی کمتر از 

نیازهای کشوری مانند پاکستان است.
از ســوی دیگر الزم اســت که ایران توجه ویژه ای 
به پروژه های LNG خود داشــته باشــد و تا کمتر از 
10 ســال آینده باید ظرفیت های تولیــد LNG را به 
شــکل مطلوبی توســعه دهد. از این طریق عالوه بر 
مشــتریان و بازارهــای نزدیک و منطقــه ای، امکان 
دسترسی به بازارهای دورتر و مشتریان بیشتر فراهم 
خواهد آمد. اما در مورد ایران باید به یک نکته بســار 
مهم عنایت داشــت و آن »بهینه سازی مصرف انرژی« 
است. هم اکنون شــدت مصرف انرژی در ایران بسیار 
باال بوده و لذا این کشــور باید در راستای تعدیل این 

نرخ اقدام کند.
ســهم گاز طبیعی در مصرف اولیه انرژی در ایران 
حدود 70 درصد برآورد شــده که این رقم چیزی در 
 )BOE( حدود 1.6 میلیارد بشــکه معادل نفت خام
اســت. مصارف کنونی گاز در داخل کشــور بسیار 
»زیــاد« و »غیرمنطقی« اســت )خصوصــا در بخش 
خانگــی( کــه باعث می شــود ســهم گاز صادراتی 
کشــور بســیار ناچیزتر از توان واقعی باشد. عالوه بر 
آن، افزایش مصارف داخلــی و خانگی غیرمولد )که 
منبعث از ناکارآمد بودن بخش مصرف اســت( عمال 
ســهم ســایر بخش های مولد داخلی نظیر صنایع، 
نیروگاه هــا، تزریــق گاز به میادین نفتــی )با هدف 
افزایش ضریــب بازیافت چاه هــای نفتی( و خوراک 
پتروشیمی را در مضیقه  قرار می دهد. اگر ایران موفق 
به افزایش کارآیی مصرف شــود، آنگاه قطعا می تواند 
به یــک »صادرکننده بــزرگ و تأثیرگــذار جهانی« 
تبدیل شود. در این صورت هدف گذاری 200 میلیارد 
مترمکعب در ســال، چنــدان غیرمعقــول نخواهد 
بود. درحال حاضر حجم صادرات دو کشــور روسیه 
و قطر به ترتیــب 178 و 124 میلیارد مترمکعب در 
 سال است و لذا ایران می تواند در سایه منطقی کردن 
مصارف داخلی؛ شانه به شانه این دو غول گازی بزند. 


