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میدان توس با همکاري »اِني« رقیب گاز ترکمنستان ميشود

ﻃﻼ و ارز

اظهارنظر جدید وزیر ارتباطات
درباره »اسنپ« و »تپسی«

ورود آستان قدس به پروژههاي گازي

سایه »ترزا می« بر سقوط پوند

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

رنج و گنج یک سیاستمدار
دشمنان زیرک و عوا ِم محروم از منافع دنیوی،
نزد
ِ
هاشمی صاحب برج و باروها و ملک و امالک فراوان
بود و باغهای پســته و راغهای خجســته ،داغهای
برجســتهای بر پیشــانی او زده بود که او را مستحق
هرگونه بهتان ناجوانمردانه میکرد .دلســوزان او و
مخالفــان فکریاش ،البته بر ضــرورت فاصلهگیری
او از برخی نزدیکان بیمالحظهاش تأکید میکردند.
هاشــمی ،در یک کالم ،سیاستمدار بود و الزمه
زندگی سیاسی او همین انتخابهای روزمره معطوف
به قدرت بود .اخالق ،جز در مواردی معدود و متکی
بر فطرت و وحی الهی ،دامنهای قابل تفسیر و آلوده
به نســبیت دارد .اخالقیزیستن یک سیاستمدار نیز
در همین ورطه پرمناقشه و هولبرانگیز گرفتار است.
ازهمینروســت که بــرای سیاســتمدار اخالقگرا،
عرصه بســیار تنگ و محدود اســت .باید با بدنامی
سیاســتمداربودن گذران عمر کند .از ســویی ،باید
حدود دینی و ملی را برای خود تعریف و رعایت کند،
و از دیگر ســو بــه اعمال قدرت یا مبارزه بر ســر آن
بپردازد .سختی کار به حدی است که از دید بسیاری
کســان ،سیاستورزی با اخالق کنار نمیآید و عطای
سیاست را به لقای آن میبخشند و دامن زهد از سر
بازار قدرت بر میکشند و محبوبیت را به نفرت عوام
و خواص ترجیح میدهند .بنا بر آنچه گذشــت ،الزم
اســت که حرفه سیاســتورزی و سیاستمداری در
کشــور ما مورد بحث و ارزیابی فراوان قرار گیرد و از
آن اعاده حیثیت شــود و عوام و خواص در معرض
یادگیری دائمی درباره »زندگی سیاستمدارانه« قرار
گیرنــد .سیاســتمداری ،یک حرفــه الزم و ضروری
برای حیــات مدنی اســت و باید محترم شــمرده و
تأمیــن امنیت شــود .از جمله مهارتهــای زندگی،
مهارتهای زندگی سیاســی است تا همگان بتوانند
سره را از ناســره در زندگی سیاسی تمیز دهند ،تا یاد
بگیرند که چگونه اشــتباه سیاســتمدار را تحمل یا
اصالح کنند ،تا بتوانند ببخشــند و فراموش نکنند ،تا
اعتمــاد کنند و ایمان کورکورانه نیاورند ،تا کســان را
از ناکســان تمیز دهند ،تا رجالههای شهرتطلب را
از رجال شرافتمند تشخیص دهند .امید که درس ما
از زندگی و مرگ آیتاﷲ هاشــمی ،درکی متناسب با
زندگی سیاســتمدارانه باشد .رنج یک سیاستمدار
گنج پرارزشی برای زندگی مدنی ماست.

گاز برخوردار اســت .مامبیگی تصریــح ميکند :در
صورتیکــه شــرکت نفت مناطــق مرکــزی بتواند
اعتبارات الزم را جذب کند ،توانایی توسعه این میدان
را با استفاده از توان داخل شرکت دارد.
پیش از این ،شــرکت توســعه نفت و گاز رضوی،
وابســته به آســتان قدس رضــوی نیــز تفاهمنامه
همکاری را با یک شرکت ایتالیایی برای مشارکت در
توسعه این میدان گازی امضا کرده است.
پایــگاه اینترنتی شــرکت ســایپم از میالن چندی
پیش اعالم کرده بود :در جریان ســفر نخســتوزیر
ایتالیا به ایران» ،اســتفانو سائو« ،مدیرعامل سایپم ،با
»علی یدقار« ،مدیر عامل شــرکت توسعه نفت و گاز
رضوی ،برای همکاری در یــک پروژه بزرگ گازی در
ایران یادداشت تفاهم امضا کردند.
یادداشــت تفاهم اخیر ،در پی توافقهای پیشین
سایپم با شــرکت ملی گاز ایران ،درباره مذاکره برای
همکاری احتمالی در پروژههای خط لوله و همچنین
توافق با شــرکت توســعه نفت و گاز پارسیان درباره
ارتقا و بازسازی پاالیشــگاههای پارس شیراز و تبریز،
محقق میشــود و گامــی جدیــد در تقویت حضور
تاریخی سایپم در ایران است.
شرکت ایتالیایی سایپم از زیرمجموعههای شرکت
بینالمللــی اِنی ایتالیاســت کــه در زمینه خدمات
حفاری فعالیت میکند .پروژه توســعه میدان توس
شــامل حفاری پنج چاه اصلی و دو چاه احتمالی و
همچنین طراحی و ساخت همه تأسیسات باالدستی
و پاییندستی این میدان است.
هزینه سهبرابري میادین دریایي
ِ
میادین مناطق خشك
نسبت به
حمیــد حســیني ،عضــو هیئتمدیــره اتحادیه
صادرکننــدگان فراوردههاي نفت ،گاز و پتروشــیمي
در رابطه با میادین گازي ایران به »شــرق« ميگوید:

میادین نفتي و گازي ایران هم در دریا و هم در خشکي
قــرار دارند .در این ســالها از آنجا کــه اکثر میادین
دریایي ،مشــترك بوده و اغلب از ســوي کشورهاي
همســایه غارت ميشود ،عمده ســرمایهگذاريها را
روي میادین دریایي متمرکز کردهایم .به همین دلیل،
تــالش کردیم از میدان عســلویه و میادین مشــترك
دیگــر بهرهبرداري کنیــم که البتــه هزینههاي آنها
اغلب سهبرابر هزینههاي میادین موجود در خشکي
بوده است.
حســیني با اشــاره به اینکه میزان تولید مناطق
دریایي بیــش از میزان تولید در میادیــن نفت و گاز
در مناطق خشــك اســت ،ميگوید :بیش از  ۱۰سال
گذشــته ،عمده تولید گاز کشــور از مناطق خشــك
کشور بوده است .سرخس ،سرخو ،بندرعباس و ...از
جمله میادین خشکي بودند که به تولید گاز در کشور
ميپرداختند.
او بــه همیــن دلیل تأکیــد ميکند اکنــون زمان
مناسبي اســت تا از میادین دریایي به سمت میادین
خشــکي حرکت کنیم .اکنــون که توســعه میادین
دریایي در کشــور به انتهاي کار نزدیك شده ،استفاده
از میادین مرکزي که جزء میادین مشــترك محسوب
نميشوند ،در دستور کار قرار گرفته است.
اهمیت توسعه میادین گازي در خراسان
عضــو هیئتمدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان
فراوردههــاي نفــت ،گاز و پتروشــیمي ميافزایــد:
قاعدتا منطقه خراسان ،به سبب اینکه در همسایگي
ترکمنســتان به عنوان یکي از بزرگترین کشــورهاي
دارنــده ذخایر گاز ،قرار دارد ،اهمیــت ویژهای دارد.
عالوه بــر آنکه عمــده ذخایر گازي ترکمنســتان در
هممــرزي با ایران در مناطق »ســرخس« و »ماري«
قرار دارد؛ بنابراین منطقي است در منطقه خراسان،
میادین گازي داشته باشیم.

اﯾﺮﺑﺎس ﺟﺪﯾﺪ در راه اﯾﺮان
شــرق :ســرانجام انتظارها به سر آمد و طبق وعده وزارت راهوشهرســازی ،اولین هواپیمای جدید ایرباس مدل  A ۳۲۱روز پنجشنبه بر زمین مینشیند .براساس تازهترین خبرها ،این هواپیما با هدایت خلبانان ایرانی رأس ساعت  ۱۴:۳۰در
فرودگاه مهرآباد فرود میآید تا بهاینترتیب تحریمهای ۴۰ســاله علیه ایران شکســته شود .شاهرخ نوشآبادی به خبرنگار ایرنا گفته :این هواپیما قرار است امروز )سهشنبه( پس از انجام تستهای فنی از فرودگاه هامبورگ آلمان ،عازم
فرودگاه تولوز فرانسه شود .آنگونه که این مسئول روایت کرده ،در آیینی که به همین منظور در آشیانه مهندسی و تعمیرات ایرانایر برگزار میشود ،برخی مسئوالن لشکری و کشوری حضور خواهند داشت.
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نفت به  ۵۵دالر رسید
 تسنیم :قیمــت هر بشکه نفت برنت ،امروز با ۲۵
سنت افزایش نسبت به دیروز به  ۵۵دالر و  ۲۰سنت
رســید .به گزارش رویترز ،امیــدواری به اینکه برخی
کاهش تولیدهای برنامهریزیشــده از سوی اوپک و
سایر تولیدکنندگان اجرائی خواهد شد ،موجب شد تا
قیمت نفت امروز اندکی افزایش یابد .دیروز تردیدها
نســبت به اجرائیشــدن کاهش تولید نفت موجب
افت قابلتوجه قیمت نفت شده بود.
تا  ۲۰روز دیگر انجام میشود

تأسیس شرکت کشتیسازی
چهارجانبه ایران و دوو
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 ایســنا :وزیر ارتباطات از مذاکره با وزرای کشور،
کار و رفــاه اجتماعــی درباره فعالیت »اســنپ« و
»تپســی« خبر داد .محمود واعظی عصر دیروز در
نشست توسعهدهندگان محتوا ،درباره نرمافزارهای
حملونقل شهری گفت :درخصوص کسبوکارهای
جدید و فعالیتهای نرمافزارهای موجود در فضای
مجازی هنوز فرهنگســازی کافــی صورت نگرفته
اســت .وی با اشاره به نرمافزارهای فعال در بخش
حملونقل اظهار کرد :اکنون کسبوکارهای سنتی
به طور دائم در حال مشکلتراشی برای »اسنپ« و
»تپسی« هستند و عمال اصناف ،آنها را به رسمیت
نمیشناسند .واعظی همچنین به نارسایی مقررات
موجود در این زمینه اشــاره کرد و گفت :در تالشیم
تا اگر مشــکل مقررات در این حــوزه وجود دارد یا
نیاز به مصوبه دولت احســاس میشــود ،برای این
امــور جایی باز کنیم چراکــه در وزارت ارتباطات بر
این باوریم که باید از این نوع کســبوکارها حمایت
کنیم .وی یادآور شــد :البته باید توجه داشت برخی
موضوعات در حیطه فعالیتهای وزارتخانه ما قرار
نمیگیــرد و به عنوان مثال زمانی که بحث مباحث
بیمهای مطرح میشود ما در نهایت تنها میتوانیم
یک نامه به نهاد مربوطه بنویســیم .واعظی افزود:
نکته دیگر آنکــه تمام قوانین موجــود به فضای
حقیقــی مربوط میشــود و عــدهای میخواهند
همان قوانین را به حوزه فضای مجازی نیز تســری
دهند اما در هرصورت برای این فضا نیاز به قوانین
خــاص وجــود دارد .وی ادامه داد :مــا به عنوان
مســئول دولتی در این مدت فرصت کمتری برای
تبادل نظر با بخش خصوصی داشــتیم اما در این
مدت مشغول گسترش دامنه دسترسی و افزایش
پهنای باند بودیم.

شرق :دو ،سه سالي ميشــود که دو میدان »توس«
و »عطار« به عنوان دو میدان گازي کشــور شناسایي
شــدهاند و براي توسعه آنها فعالیتهایي در دستور
کار قرار گرفته اســت .میادیني که به سبب نزدیکي
به ترکمنستان ،به عنوان یکي از بزرگترین دارندگان
ذخایر گازي کشــور ،اهمیت باالیــي دارند و به گفته
کارشناسان در صورت سرمایهگذاري در توسعه آنها،
ایران ميتواند تا دو ســال آینده در تأمین گاز شرق و
شمال ایران ،خودکفا شود و هزینههاي گزاف انتقال
گاز از عســلویه به شمال ایران را نپردازد .حاال در این
میان خبر ميرسد که آســتان قدس رضوي ،یکي از
بزرگترین هلدینگهاي کشــور ،دســت روي میدان
»توس« گذاشــته و براي توسعه آن با همکاري یك
شرکت ایتالیایي وارد عمل شده است.
ورود آستان قدس رضوی به توسعه
میدانهای گازی کشور
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز شــرق در این
رابطــه ميگوید :آســتان قدس رضوی بــا توجه به
تفاهمنامهای که با شرکت نفت مناطق مرکزی امضا
کــرده ،تهیه طراحــی تفصیلی و توســعهای میدان
توس را انجام داده است.
بــه گزارش ایرنا ،با توجه به نیاز مناطق شــمالی
و شــمال شرقی کشــور به گاز ،توســعه میدانهای
گازی این منطقــه همواره مورد توجه بوده اســت.
دراینمیان ،ماجرای قطع صادرات گاز ترکمنستان به
ایران ،عاملی شــد تا به توسعه میدانهای گازی این
منطقه ،بیشازپیش توجه شود.
میدان خانگیران ،ازجمله میدانهای گازی شمال
شــرقی کشور است که تولید از آن جریان دارد و قرار
است طرحهای توسعهای دیگری در این میدان اجرا
شــود .همچنین وزارت نفت ،طرحهایی را نیز برای
توسعه میدانهای شناساییشده در دستور کار دارد
کــه از جمله آنها میتوان به میدان »توس« اشــاره
کرد که قرار است با مشــارکت آستان قدس رضوی
اجرا شود.
محمــد مامبیگــی ،مدیرعامــل شــرکت نفت و
گاز شــرق دراینباره ميگوید :در ســال جاری برنامه
توسعه میدانهای جدید را در دستور کار داریم ،یکی
از این میدانها ،میدان »توس« اســت که امیدواریم
هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد.
وی بــا بیان اینکــه این میدان پتاســیل گاز ترش
دارد ،ميافزایــد :آســتان قدس رضوی بــا توجه به
تفاهمنامهای که با شرکت نفت مناطق مرکزی امضا
کرده ،کار طراحی تفصیلی و توسعهای میدان توس
را انجــام داده و اکنون به منظور بررســی به کمیته
مخازن ارجاع داده شده است.
میدان توس در صدکیلومتری شــمال مشهد قرار
دارد و  ۶۰میلیــارد مترمکعــب ذخایر گاز درجا دارد
و از ظرفیــت تولید روزانه چهــار میلیون مترمکعب

ُحسن ورود آستان قدس به پروژه توسعه
میادین گازي
حســیني با بیان اینکه آســتان قدس رضوي هم
سالهاســت در حوزههاي نفت و گاز کشور فعالیت
ميکنــد و از جملــه چهار هلدینگ بزرگ کشــور به
شــمار مــيرود ،ميگوید :بــه همین دلیل آســتان
قدس در زمینه توســعه این میدان وارد عمل شده و
پذیرفته با یك شرکت خارجي وارد مذاکره شود که با
استقبال شرکت ملي نفت مواجه شده است.
او ميافزاید :براي شــرکت ملــي نفت هم مهم
است شــرکتهایي وارد مذاکره شوند که توان مالي
و مدیریتي داشــته باشــند و بتوانند شرکت خارجي
داراي تکنولوژي را کنار خود مدیریت کنند.
حســیني به مزیت دیگر این اتفاق هم اشاره کرده
و تصریح ميکند :شــرکتهاي خارجي براي مشارکت
با یك شــرکت ایراني ،به دنبال آن هستند که ضمانتي
از جانب شــرکت ایرانــي دریافت کنند .شــرکتهاي
غیرهلدینگــي تــوان اینکــه بتوانند چنیــن گارانتي و
تضمینهایي را در اختیار شــرکاي خارجي قرار دهند،
ندارند؛ بنابراین هلدینگهایي مانند شستا ،غدیر ،خلیج
فارس و ...این ُحســن را دارند کــه با اموال غني خود،
ایــن تضامین را بدهنــد و از این طریــق بتوانند منابع
مالي را از خارج از کشــور جذب کنند .این امر ميتواند
به دســتیابي روزانه ایران به یكمیلیاردو  ۲۰۰میلیون
مترمکعب گازي که به دنبال آن هستیم ،کمك کند.
خودکفایي و بينیازي از گاز ترکمنستان
عضــو هیأتمدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان
فراوردههاي نفت ،گاز و پتروشــیمي با تأکید بر اینکه
با بهرهبرداري از این میادین ميتوانیم بخشــي از گاز
شرق و شمال ایران را تأمین کنیم و از گاز ترکمنستان
بينیاز شــویم ،ميگویــد :اگر این میادیــن بهخوبي
توســعه یافته بودند ،اکنون در غیاب گاز ترکمنستان
نیازي به لولهکشــي گاز از عســلویه به اســتانهاي
گلستان و مازندران کشور نداشتیم.
او ميافزایــد :اگر بتوانیم این میادین را توســعه
دهیم ،این شــانس را داریم که ضمن خودکفاشدن،
نیازي به ارســال گاز از طریق خط لوله با هزینههاي
جانبــي گــزاف و مشــکالت امنیتي از عســلویه به
استانهاي شمالي کشور نداشته باشیم.
حسیني زمان بهرهبرداري از این پروژهها را بسیار
کوتاه و مناســب ارزیابي کرده و ميگوید :پروژههاي
گازي چندان پــروژه پیچیدهاي نیســتند و اگر منابع
مالي در اختیار باشــد ،اســتخراج و شیرینسازي گاز
ترش ،کار چندانــي نميبرد .برخــي از این پروژهها
را ایــران بهتنهایي و برخي دیگــر را نیز با همکاري
شــرکتهاي خارجي ميتوانــد به انجام برســاند؛
بنابراین دور از انتظار نیســت که پروژههاي گازي به
ویژه آنها که در خشــکي قرار دارند ،در دو سال آینده
به بهرهبرداري برسند.

 شــرق :طال در معامالت روز گذشــته با افزایش
همراه شــد .دلیل این افزایــش ،ضعف دالر و نگرانی
از روند خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا بود .به گفته
دانیل هاینــس ،تحلیلگر گروه بانکی  ،ANZاظهارات
اخیر درباره روند خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا ،بر
ارزش پوند تأثیر منفی گذاشــته و تقاضا را برای خرید
داراییهای مطمئن تقویت کرده است .به گزارش ایسنا
به نقل از رویترز ،پوند روز سهشــنبه پس از اظهارات
ترزا می ،نخستوزیر انگلیس که احتمال تغییر روابط
تجاری با اتحادیه اروپا را پس از خروج این کشــور از
این بلوک برانگیخت ،ســقوط کــرد .طال همچنین در
آستانه ســال نو چینی در ماه جاری ،از خرید فیزیکی
قوی در چیــن مورد حمایت قرار گرفته اســت با این
همــه ،دورنمای قیمــت طال در بلندمــدت ضعیف
مانده است .این فلز ارزشــمند در میانمدت با موانع
متعددی برای صعود روبهروســت و انتظار نمیرود
افزایشی که در هفتههای اخیر مشاهده شده است ،به
صعود درخور توجهی منتهی شود .دورنمای افزایش
نرخهای بهره آمریکا ،بزرگترین عامل تأثیرگذار بر طال
در ســال  ۲۰۱۷اســت .طال به افزایش نرخهای بهره
آمریکا فوقالعاده حســاس است؛ زیرا نرخهای بهره
باالتر هزینه نگهداری این فلز را که ســوددهی ندارد،
افزایش داده و به جذابیت سرمایهگذاری در آن لطمه
میزند .شاخص دالر آمریکا در معامالت روز سهشنبه،
 ۰٫۳درصــد کاهش یافت و در  ۱۰۱٫۶۴واحد ایســتاد.
بازار منتظر کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور منتخب آمریکاســت که ممکن
است در این کنفرانس ،جزئیات بیشتری از سیاستهای
اقتصادی که پس از بهدستگرفتن قدرت اجرا خواهد
کرد ،ارائه دهد .به گفته جیمز اســتیل ،تحلیلگر بانک
اچاسبیسی ،با نزدیکشدن به زمان تحلیف ترامپ،
ســرمایهگذاران طال تحوالت سیاسی را بهدقت دنبال
میکننــد و هرگونه تنــش ژئوپلیتیکــی ،تقاضا برای
خرید طال به عنوان دارایی مطمئن را به دنبال خواهد
داشــت .ذخایر طــالی »اسپیدیآر گولد تراســت«
که بزرگترین صندوق ســرمایهگذاری تحت حمایت
طال در جهان اســت ،روز دوشنبه  ۱٫۰۶درصد کاهش
یافت و به  ۸۰۵تن رســید .ذخایــر این صندوق حدود
 ۱۵درصد از زمان انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا
در هشتم نوامبر ،کاهش یافته است.
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 رئیس ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران
اعالم کرد :تا پایان ماه میالدی جاری شــرکت مشترک
چهارجانبه با حضور ایدرو ،کشتیرانی ،نفتکش و دوو
تأسیس میشود .به گزارش ایدرو ،منصور معظمی در
سمینار آشنایی با دســتاوردهای طراحی و مهندسی
ســاخت کشــتی با اشــاره به تدوین برنامه راهبردی
توســعه صنایع دریایی گفت :تا ســال  ۱۴۰۴بر اساس
یک برآورد واقعگرایانه ۳۷ ،میلیارد دالر سرمایهگذاری
برای ساخت انواع شــناور مورد نیاز کشور الزم است.
معاون وزیر صنعت ،با اشــاره به قرارداد اخیر شرکت
کشتیرانی با هیوندای که مربوط به سال  ۲۰۰۸است،
گفت :این مورد نظر وزارت صنعت نبود و وزیر صنعت
به ســاخت داخل و استفاده از توانمندیهای داخلی
تأکید داشــته و دارد و پیامد این بــود که در مذاکره با
شــرکت هیوندای توافق شــده کــه  ۵۰نفر در بخش
طراحی ازسوي آن شرکت آموزش ببینند .وی تصریح
کرد :در هشتم دیماه تفاهمنامه مشارکتی بین ایدرو و
شرکت کشتیسازی و مهندسی دریایی دوو )(DSME
به امضا رســید که تا پایان ماه جاری میالدی شرکت
مشــترک با ســهم شــرکت کرهای ۲۰درصد ،شرکت
کشــتیرانی ۲۰درصد ،شــرکت نفتکش ۲۵درصد و
سهم ۳۰درصدی ایدرو تأسیس میشود.

