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منابع خبری ایلنا مطرح کردند:

«گرمای شدید هوا» علت

سياسي

انفجار در پاالیشگاه آبادان

علت انفجار روز دوشــنبه در پاالیشگاه آبادان ،گرمای شــدید و تصاعد گاز عنوان شدهاست .منابع خبری ایلنا در خوزستان از وخامت حال دو نفر از
مصدومین انفجار پاالیشگاه آبادان خبر دادند .این دو مصدوم به اهواز اعزام شدهاند و هماکنون در بیمارستان سوانح سوختگی اهواز بستری هستند.
در عین حال منابع خبری روند حادثه و علت آن را اینطور تشــریح کردند :در هنگام حادثه ،کارگران در حال کندهکاری در زیر الین گا ِز پاالیشــگاه
بودند؛ چون فشار گاز باال بوده و گرمای هوا هم بسیار شدید بوده ،گاز متصاعد شده و انفجار رخ داده است.
به گفته کارگران و منابع محلی اگر عملیات در ساعت خنکتری از شبانه روز انجام میشد ،احتمال بروز انفجار بسیار پایین و نزدیک صفر بود.

علی الریجانی رئیس مجلس:

قاچاق کاال و ارز سیر نزولی داشته است

رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر سیر نزولی قاچاق
کاال و ارز در کشور گفت :باید برای از بین رفتن پدیده قاچاق
سختگیرانهترعمل شود.

به گزارش ایلنا ،علی الریجانی در ابتدای نشســت علنی
روز سهشنبه مجلس به ارائه توضیحاتی مختصر درباره جلسه
غیرعلنی صبح پرداخت و گفت :مجلس در رابطه با موضوع
مهم قاچاق کاال و ارز جلســه غیرعلنی داشت که مسئوالن
ســتاد مبارزه با قاچــاق و وزارت اطالعات دعوت شــده و
توضیحاتی را در رابطه با اقدامات صورت گرفته به نمایندگان
ارائه کردند و کاستیها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
او گفت :همچنیــن مرکز پژوهشهــای مجلس نظارت

کارشناســی خود را اعالم و تعدادی از نمایندگان اظهارنظر
کردند.
رییس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :دولت الیحهای
برای رفع برخی کاستیها مطرح کرده و ابهاماتی در رابطه با
مبارزه با قاچاق در جلســه مشخص شد که قرار است بر این
اســاس الیحه دولت تکمیل شــود و در دستور کار مجلس
قرار گیرد.
او اعالم کرد :در حوزه قاچاق باید برخی نظارتها بیشــتر

مــورد توجه قرار گیرد و براســاس قانون عمل شــود و این
درحالی است که گزارشها نشان میدهد سیر قاچاق نزولی
بوده است.
الریجانــی در پایان تصریح کرد :با این حال باید ســخت
گیرانهتر عمل شود تا این عارضه از کشور رخت ببندد .چرا که
قاچاق تاثیر مستقیمی بر روی تولید کشور دارد و دستگاههای
ذیربط باید به طور جدی موضوع را پیگیری کنند .مجلس هم
این مساله را تا حل آن دنبال خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت:

امضای قرارداد با توتال دیوار تحریمها را کامال فرو ریخت
ســخنگوی دولت از رکورد بیسابقه تولید نفت خام برای
اولین بار بعد از رفع تحریمها خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در این نشست با اشاره
به اخباری از حوزه تولید نفت ،گفت :طبق عملکرد خرداد ماه
در تولیــد نفت برای اولین بار بعد از رفع تحریمها تولید نفت
خام از ســه میلیون و نهصد و یک هزار بشکه در روز فراتر
رفته است که این رکوردی بیسابقه است و این موفقیت بعد
از تنگناها در این زمینه خبر بسیار امیدبخشی است.
وی ادامه داد :در خرداد ماه میعانات گازی روزانه  ۶۹۲هزار
بشکه به ثبت رسیده و گاز طبیعی نیز  ۸۵۲میلیون مترمکعب
در روز بوده و خوشــبختانه نشــان داده شــد که جمهوری
اسالمی ایران بعد از برجام موفق شد مجددا تولید خود را به
سقفی که از قبل داشت برساند و از این جهت به عنوان نقطه
مثبت از آن یاد کرد.
ســخنگوی دولت همچنین با اشــاره به امضای قرارداد ۵
میلیارد دالری ســرمایه گزاری نفتی شرکت توتال با ایران
در حوزه میادین مشــترک گازی پــارس جنوبی ،گفت :این
قرارداد به عنوان یک سرمایهگذاری مشترک روز گذشته به
امضا رسید و این قرارداد بیست ساله برای تولید  ۳۳۵میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی غنی ترش به ارزش تقریبی  ۸۴میلیارد
دالر تنظیم شده است.

در طرح مجلس جهت مقابله با اقدامات
خصمانه آمریکا آمده است :

اختصاص  2هزار میلیارد
تومان به نیروی قدس سپاه

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی با اشاره به وجود ابهاماتی در طرح
مقابله با اقدامات ترویستی و ماجراجویانه آمریکا گفت که
بعد از رفع این ابهامــات این طرح در صحن علنی مطرح
میشود لذا زمان مطرح شدن آن هنوز معلوم نیست.
به گزارش ایسنا ،سیدحسین نقوی حسینی با بیان اینکه
ســه مالحظه درباره طرح مقابله با اقدامات ترویســتی و
ماجراجویانه آمریکا وجود دارد ،گفت :اولین تأکید آن است
که همه نمایندگان به اتفاق این طرح را امضا کنند .مالحظه
بعدی تأکید بســیاری از نمایندگان بر وجود اصالحاتی در
این طرح اســت که در همین رابطه نیز برخی دســتگاهها
و نهادها نظرات و پیشــنهاداتی دارند که در حال دریافت
آن هستیم.
وی افزود :موضوع دیگر تأمیــن اعتبار برای اختصاص
 2هــزار میلیارد تومــان به نیروی قدس ســپاه و تقویت
توان موشکی اســت که در این طرح آمده باید با دولت و
دستگاههای مربوطه در این باره به توافق برسیم که با توجه
به تمامی مالحظات به نظر میرسد که به زودی این طرح
در دســتور کار قرار نگیرد .البته ممکن است تا هفته آینده
این اصالحات انجام شــود ولی باز هم زمان آن مشخص
نیست .طبیعت ًا بعد از رفع این مالحظات این طرح در صحن
علنی مطرح خواهد شد .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی همچنین گفت که
این طرح در جلسه یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که منتقدان جدی
هم داشــت .منتقدان معتقدند این طرح پاســخگوی همه
جانبه دشــمنیها و کینهتوزیهای آمریکا نیســت و باید
جامعتر شود.

وی تاکید کرد :این قرارداد از آن جهت حائز اهمیت اســت
که اولین قرارداد پس از رفع تحریم و اجرایی شدن برجام در
کشور رخ داده و نشان داده شد که ارادههای شکل گرفته بر
اساس تزریق نااطمینانی در فضای جمهوری اسالمی ایران
بیاثــر بوده و این قرارداد پس از برجام به عنوان یک قرارداد
ارزشمند دیوار تحریم را کامال فرو ریخت.
ســخنگوی دولت خاطر نشــان کرد :این اقــدام در کنار
هواپیماهایی که وارد ایران شدند و قرارداد سرمایهگذاری در
حوزه صنعت خودرو حاکی از این اســت که آثار برجام یکی
پس از دیگری در حال ظاهر شدن است و این قرار داد پس از
انتخابات  ۲۹اردیبهشت ،اولین ثمره این رخداد بزرگ سیاسی
در ایران بود که به ملت ایران مبارک باشد.
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص اعمال
فشار دولت آمریکا به کشــورهایی که با ایران قرارداد نفتی
امضــا کردند و احتمــال لغو این قرارداد ،گفــت :این حرف
بیاساس اســت و اکنون فضایی که دولت ترامپ در آمریکا
علیه منافع جمهوری اســامی ایران در آمریکا ایجاد کرده و
درحال تالش است تا اجماعی برای آن بیافریند را میدانید.
با وجود چنیــن ارادهای در دولتمــردان جنگ طلب آمریکا
شرکت توتال فرانســه طی فرآیندی در چارچوب تفاهمنامه
جدید قراردادهای نفتی آمد و قراردادی  ۲۰ساله با جمهوری

اسالمی ایران با شرکای خود امضا کرد که این نشان از اراده
این شرکتها برای همکاری با ایران است.
ســخنگوی دولت درباره اعالم آتشبس سیاسی از سوی
یکی از نمایندگان ســابق مجلس و در ادامه اعالم آتش به
اختیار درباره توتال ،از سوی او گفت :لزومی ندارد هر حرفی
را که از ســوی یک فرد زده میشــود ،از طرف یک جریان
سیاسی تعریف کنیم .اینکه آیا فرد چنین مطلبی را به عنوان
نماینده جریان سیاســی خود گفته ،به همان جریان سیاسی
مربوط میشود.
نوبخت همچنین درباره احتمال ســهمخواهی این جریان
برای حضــور در کابینــه دوازدهم گفت :آنهــا میتوانند
خواستههایشان را بیان کنند و آقای روحانی قطعا معیارهایی
دارد و خود را در برابر مردم و مطالبات آنها مسئول میداند.
وی دربــاره آخرین آمار بیکاری و تفاوت آن با ســالهای
گذشته اظهار کرد ۹۲۰ :هزار نفر به جمعیت فعال از بهار ۹۶
نســبت به بهار  ۹۵افزوده شده است و این جمعیتی است که
دنبال کار هستند .از این تعداد  ۷۰۳هزار نفر از آنها توانستند
شــغلی پیدا کنند .متعاقب ًا همانطور که این تعداد به شاغلین
اضافه شــده  ۲۱۷هزار نفر نیز بیکار اضافه شــده اما تعداد
شاغلین بسیار بیشتر بوده است.
نوبخت تاکید کرد :برنامه ما این است که ساالنه  ۹۵۰هزار

شغل ایجاد کنیم .به این ترتیب برای گروههای جدیدی که
متقاضی کار هســتند و همچنین بیکارانی که از قبل وجود
داشــتند شغل ایجاد می شود .برنامه دولت تک رقمی کردن
نرخ بیکاری است.
ســخنگوی دولت در پایان با اشــاره به منع صدور روادید
برای اتباع شــش کشــور به آمریکا گفت :این کار آنقدر غیر
انسانی و غیر حقوقی بوده که برخی محاکم آمریکایی نیز آن
را نادرست اعالم کردند .ما نیز این اقدام را به شدت محکوم
میکنیم؛ چراکه ظلمی بزرگ به اتباع این کشورها و همچنین
مردم آمریکا است و این کشورها و محاکم قضایی آمریکا باید
آن را پیگیری کنند.

محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:

ما برای آزار دهی ،متهمان را در کنار کسی قرار نمیدهیم

دبیر ســتاد حقوق بشــر قوهقضاییه با تاکید بر اینکه ما
در کشــور عنوان زندانی سیاسی نداریم ،گفت :دستهبندی
متهمین در بازداشتگاهها درســت است .ما برای آزار دهی
متهمان را در کنار کســی قــرار نمیدهیم .این اتهام بدی
است که به قوه قضاییه میزنند.
به گزارش ایلنا ،محمدجواد الریجانی در نشســت خبری
روز سهشنبه در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه با توجه

به مســئولیتی که جنابعالی دارید ،آیا درباره وضعیت حقوق
بشــری زندانیان سیاسی داخل کشــور هم اقدام کردهاید.
برخی اخبار حکایت از آن دارد که این افراد در میان زندانیان
مواد مخدری و اعدامیها نگهداری میشوند و یا بعضا مانند
خانــم نرگس محمدی از دیدار با فرزندان خود برای مدتی
محروم بودند .یا گروهی از آنان همچون مدیران کانالهای
تلگرامــی و خانم هنگامه شــهیدی به خاطر بازداشــت و
اتهاماتی که به آنها تفهیم شده اعتراض داشته و بعضا دست
به اعتصاب غذا زدهاند .آیا جنابعالی یا همکاران شما با این
افــراد مالقات و گزارشهایی برای رعایت حقوق این افراد
برای ارائه به مســئوالن عالی قضایی تهیه کردهاید ،گفت:
ما در کشــور عنوان زندانی سیاسی نداریم اگر جرم سیاسی
نهایی شود ممکن است این اتهام مطرح شود.
دبیر ستاد حقوق بشــر قوهقضاییه ادامه داد :مواردی که
داریم مبتنی بر جرم سیاسی جدید نیست و تاکنون مصداق
عملی در این ارتباط نداشتهایم.
او با بیان اینکه اصطالح جرم سیاســی درست نیست و

غربیها آن را به کار میبرند تا به تخلف قانونی تقدســی
بدهند ،اظهار کرد :دســتهبندی متهمین در بازداشــتگاهها
درست است .ما برای آزار دهی متهمان را در کنار کسی قرار
نمیدهیم .این اتهام بدی است که به قوه قضاییه میزنند.
الریجانی با تاکید بر اینکــه راجع به مرخصی چارچوب
داریــم ،اضافه کرد :تــا جایی که میدانــم زندانیان دیدار
مکرری با فرزندان خود داشــتهاند .حقــوق متهم برای ما
محور است و اگر کسی به ما مراجعه کند رسیدگی میکنیم.
چون جز وظایف ماست.
او ادامه داد :متهمان زیادی به ســتاد حقوق بشر میآیند
و با معاونین ما دیــدار دارند .از اقلیتهای قومی و مذهبی
مختلف میآیند .از دستگاه امنیتی تشکر میکنم که نهایت
همکاری را با ما دارند.
دبیر ســتاد حقوق بشــر قوهقضاییه آزادی بیان و آزادی
اجتماعی را از برکات انقالب اســامی عنوان کرد و گفت:
ما در عمل باید از این آزادی پاسداری کنیم .باید چارچوب
آزادی را بشناسیم به آن عمل کنیم.

دور جدید اعتراض کارگران هپکو از سر گرفته شد
حدود  ۹۰۰کارگر کارخانه ماشین سازی هپکو اراک12 ،
و  13تیرماه در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی
بــر پرداخت مطالبات معوقه ،دور جدیــد اجتماعات خود را
آغاز کردند.
بــه گزارش ایلنــا ،یکی از کارگران هپکــو با اعالم این
خبر گفت :حــدود  ۹۰۰کارگر کارخانه هپکو اراک 12و 13
تیرماه به نشــانه اعتراض به محقق نشــدن وعده پرداخت
مطالباتشــان از ســوی کارفرما ،فاصله محــل کارخانه تا
ســاختمان اســتانداری و میــدان مرکزی شــهر اراک را

راهپیمایی کردند.
وی در ادامه این کارگر در تشــریح جزئیات اعتراض خود
وسایر همکارانش گفت :از  ۱۳خرداد ماه سازمان خصوصی
سازی مدیریت این واحد صنعتی را به شرکت هیدرو اطلس
واگذار کرده است که یکی از تعهدات این واگذاری برعهده
گرفتن مسئولیت پرداخت چهار و نیم ماهه مزد کارگران بود
که هنوز محقق نشده است .به گفته وی  ،قرار بود بر اساس
تعهدات کارفرمای جدید تــا پایان خرداد ماه همه معوقات
مزدی و بیمهای کارگران پرداخت شــود اما تا به امروز که

 ۱۳روز از پایــان خرداد ماه میگذرد ظاهراً کارفرمای جدید
تــوان مالی کافی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران را
ندارد .این در حالیســت که مســئوالن اهلیت مالی شرکت
هیدرو اطلس را به عنوان خریدار جدید هپکو تضمین کرده
بودند .کارگران معترض هپکو میگویند :مســئوالن بدون
در نظر گرفتن شــرایط زندگی آنهــا در مورد واگذاری این
واحد صنعتی تصمیماتی را اتخاذ میکنند که کامال به زیان
آنها و خانوادههایشــان است و برای همین است که آنها
با برپایی اجتماعات صنفی پیگیر خواستههای خود شدهاند.

جالل میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس:

منتقدان قراردادهای نفتی خواستار امتیازهایی برای خود و دوستانشان هستند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی با تاکید
بــر اینکه روند نقــادی و اعمال اصالحــات درمورد الگوی
جدید قراردادهای نفتی طی شــده ،علت بیان مخالفتها با
ایــن قراردادها را منافع شــخصی و گروهی ارزیابی کرد و با
بیان اینکه تالش برای ممانعت از جذب سرمایهگذاری نفتی
مشکوک است ،به ارائه توضیحاتی درباره علت مترادف جلوه
دادن مفهوم آتش به اختیار و فریاد کشــیدن ازسوی منتقدان
دولت پرداخت و گفت :کانون فتنه در اتاقهای فکر مخالفان
دولت است.
به گــزارش ایلنا ،جالل میرزایی عضو کمیســیون انرژی
مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقادیهای اساسی صورت
گرفته درباره الگوی جدیــد قراردادهای نفتی اعالم کرد :در
جریان تهیه الگوی قراردادهای جدید نفتی ،دفتر مقام معظم
رهبــری مواردی را به مجلس ابالغ کرد که این موارد هم در
کمیسیون انرژی و هم در صحن علنی در یکی دو جلسه مورد
بررسی قرار گرفت.
او ادامــه داد :عالوه بر این ،آقــای زنگنه وزیرنفت در یک
جلسه غیرعلنی نیز حاضر شد و توضیحاتی به نمایندگان ارائه
کردند و تاکید داشــتند که باتوجه به دغدغههای مطرح شده
ازسوی دفتر مقام معظم رهبری ،الزم است اصالحاتی اعمال
شود و کمیسیون انرژی نیز تاکید داشت که ایرادهای موردنظر

دفتر رهبری ،وارد بوده و در ادامه مجلس و دولت جلسههایی
برای انجام این اصالحات برگزار کرده و اصالحات را اعمال
کردند.
میرزایی با اشاره به انتشار یادداشت اخیر یکی از نمایندگان
سابق مجلس که خواستار اقدام علیه الگوی جدید قراردادهای
نفتی شده اعالم کرد :این رفتارها صرف ًا ریسک سرمایهگذاری
در ایــران را برای شــرکتهای خارجــی افزایش میدهند
و این دقیقًا همان مســئلهای اســت که صهیونیستها و آل
ســعود میخواهند .عضو شــورای مرکزی فراکسیون امید
مجلس شــورای اسالمی خاطرنشــان کرد :به نظر میرسد
مشکل منتقدان الگوی قراردادهای جدید نفتی نیست؛ بلکه
هدفشان این اســت که این پروژههای نفتی به خودشان و
دوستانشان تعلق بگیرد و حال که متوجه شدهاند این امتیازها
در اختیارشــان قرار نمیگیرد ،ســعی میکنند بــا ایجاد این
فضاســازیها ،شرایطی ناامن برای سرمایهگذاری خارجی در
کشور ایجاد کنند که سرمایهگذاران به ایران نیایند.
او گفــت :درصورتی کــه نتوانیم ســرمایهگذاری خارجی
جذب کنیم ،صنعت نفتمان توســعه پیدا نمیکند و در نتیجه
تاثیرگذاری ما کاهش یافته و درپی کماثر شدنمان در اوپک،
بالطبع توان چانهزنیمان در تحوالت منطقهای و سیاسیمان
کاهش مییابد و حتی اگر بخواهیم با نگاه اقتصادی و بازاری

به موضوع نگاه کنیم ،منجر به این میشــود که رقبا بازار و
ابتکار عمل را در اختیار بگیرند.
عضو کمیســیون انرژی مجلس با اشــاره به اصرار زاکانی
برای ممانعت از انعقاد قرارداد توســعه فاز  ۱۱پارس جنوبی،
گفــت :تالش و اصرار برخی منتقدان دولت بر اینکه مانع از
جذب سرمایهگذاری خارجی شوند ،در حالی که تخصصی در
این حوزه ندارند ،اقدامی مشــکوک است .نکته دیگر اینکه
بحث توســعه صنایع نفت و گاز صرف ًا درگیر جذب ســرمایه
نیســت ،بلکه ما نیازمند تکنولوژی و فناوری جدید و افزایش
ضریب بازیافت هستیم و درصورتی که دغدغه توسعه داریم،
باید از این مســائل دست بکشــیم ولی اگر مسائل سیاسی
برایمــان رجحان دارد ،همین مســیر را طــی کنند .نماینده
اصالحطلب مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی در پاسخ
به پرسشی درباره یادداشت ابتدای هفته زاکانی مبنی بر لزوم
اعالم آتشبس یکطرفه و تغییر نظرش ظرف  ۷۲ســاعت،
درباره انگیزه تحریر این  ۲یادداشــت ازسوی نماینده پیشین
مجلس گفت :به نظر میرسد آقای زاکانی بدون هماهنگی با
جریان مخالفان دولت یادداشت اول را نوشت و از دوستانش
درخواســت آتشبس مقابل دولت کرده بــود اما از آنجا که
بدون هماهنگی ،نظر شــخصیاش را نوشته بود ،احتما ًال در
این  ۳روز تحت فشــار قرار گرفته و حال بــه بهانه قرارداد

توسعه فاز  ۱۱پارس یادداشــت دوم را نوشته است .میرزایی
ادامه داد :به نظر میرسد کانون فتنه در اتاقهای فکر منتقدان
و مخالفان دولت است که اســتراتژی خود را بر آغاز فعالیت
انتخاباتی دوره بعد بالفاصلــه پس از اتمام انتخابات قبل بنا
نهاده که این مســئلهای خطرناک اســت و متأسفانه بهجای
بازنگری در اندیشــه و عمل سیاســی خود که منجر به عدم
اعتماد مردم شده ،بروند ،تمام تالش خود را بر تخریب دولت
و جریان اصالحات اســتوار کرده و فکر میکنند با این شیوه،
میتوانند به اعتماد مردم به اصالحطلبان خدشه وارد کنند.
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رسانه های خارجی
بازتاب امضای قرارداد میان ایران و توتال در رسانههای جهان

غول نفتی فرانسه فشارهای آمریکا
را نادیده گرفت

یورونیوز:
اولین ســرمایه گذاری مهم یک کشور غربی در امور انرژی از زمان برداشته شدن
تحریم ها علیه ایران
به گزارش ایرنا ،پایگاه اینترنتی شبکه یورونیوز در گزارشی عنوان کرد :توتال غول
نفتی فرانسه ،قراردادی به ارزش چهار میلیارد دالری برای توسعه میدان گازی پارس
جنوبی با ایران امضا کرد .این اولین ســرمایه گذاری مهم یک کشور غربی در امور
انرژی از زمان برداشته شدن تحریم ها علیه ایران است .شرکت توتال پیش از اعمال
تحریم های بین المللی علیه در ایران در ســالهای گذشته یکی از بزرگترین سرمایه
گذاران در ایران محسوب می شد.
بلومبرگ:
ایران ،مقصدی وسوسه انگیز برای کشورهای خارجی/شرکت های
زیادی خواهان بازگشت به ایران هستند
پایگاه اینترنتی شبکه بلومبرگ نیز در گزارشی تصریح کرد :توافق امضا شده میان
ایران و شــرکت توتال برای توسعه فار  11میدان گازی پارس جنوبی اولین سرمایه
گذاری در ایران توسط یک شرکت بین المللی در امور انرژی از زمان لغو تحریم ها
علیه ایران در سال گذشته است.
پاتریک پویانه مدیرعامل توتال اعالم کرد که این شــرکت انتظار دارد که مسیر
برای مشــارکت بیشــتر در پروژه های نفتی و گازی در ایران باز شود .وی گفت که
بار دیگر به ایران بازخواهد گشت چون این اولین قرارداد از بین چندین قرارداد میان
ایران و شرکت توتال است.
بلومبــرگ در ادامه عنوان کرد :همزمان با اینکه ایــران به دنبال تقویت تولیدات
و محصوالت خود پس از ســالهای محدودیت های مالی بوده ،این کشور مقصدی
وسوسه انگیز برای کشورهای خارجی محسوب می شود .شرکت توتال تجربه فعالیت
در ایران را داشته و تا پیش از اعمال محدودیت های تجاری و سرمایه گذاری علیه
ایران در سال  2006در ایران فعالیت هایی داشت.
احمد بن سالم یک تحلیلگر مسائل تجاری گفت :شرکت های زیادی هستند که
خواهان بازگشت به ایران بوده اند که از جمله این شرکت ها می توان به شرکت شل
و شرکت ایتالیایی ا ِنی ( )Eniاشاره کرد.
سی ان بی سی:
قرارداد با توتال ،نقطه عطفی برای ایران
پایگاه اینترنتی شبکه سی ان بی سی نیز عنوان کرد :قرارداد ایران و شرکت توتال
اولین قرارداد با یک شرکت نفتی اروپایی پس از گذشته بیش از یک دهه محسوب
می شــود که نقطه عطفی برای ایران محسوب می شود .ایران امیدوار است که این
قرارداد دوران جدیدی را در اعتماد ســرمایه گذاران ایجاد کند و امتیاز ویژه ای برای
بخش تولیدات نفتی اش باشد.
ریچارد مالینوسون یک تحلیلگر مسائل بین المللی به ان بی سی گفت :این تصمیم
توتال برای انعقاد قرارداد با ایران یک نشانه مثبت محتاطانه برای روند سرمایه گذاری
خارجی در ایران محسوب می شود .هند نیز روز دوشنبه در مورد توسعه دیگر فازهای
میادین گاز طبیعی ایران ابــراز تمایل کرد .ایران دومین تامین کننده نفت خام هند
محسوب می شود و همچنین هند یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در صنعت
نقت و گاز ایران اســت .با این حال برخی تنش های سیاسی از جمله سیاست های
آمریکا در قبال ایران ممکن است حصول نهایی این قراردادها را با مشکل مواجه کند.
آسوشیتدپرس:
اولین قرارداد ایران با یک شرکت خارجی از زمان توافق هسته ای
خبرگزاری آسوشیتدپرس در تشــریح حصول قرارداد میان ایران و شرکت توتال
تصریح کرد :این اولین قرارداد ایران با یک شــرکت خارجی از زمان حصول توافق
هســته ای در سال  2015است .مقامات ایران پیش بینی کرده اند که با اجرای این
قرارداد تولید گاز تا حدود  600میلیون مترمکعب افزایش یابد .سطح تولید فعلی گاز
حدود  540مترمکعب است.
این خبرگزاری آمریکایی افزود :ایران یکی از کشــورهای غنی از ذخایر نفت و گاز
در جهان توانست پس از توافق هسته ای با قدرت های جهان به سرعت تولید نفت
خــام خود را افزایش دهد .این توافق ذخایــر گاز طبیعی ایران را افزایش می دهد و
تامیــن گاز طبیعی برای مصارف داخلی ایران را نیز تضمین خواهد کرد .این قرارداد
همچنین رای اعتمادی نســبت به ایران در دنیای تجارت بوده به ویژه در زمانی که
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید به بازنگری در توافق هســته ای کرده
اســت .آسوشیتدپرس نوشت :از زمان اجرای توافق هسته ای ،ایران در بخش های
دیگر امور تجاری موفق عمل کرده است .شرکت های بوئینگ و ایرباس توافق نامه
های چند میلیارد الر با شرکت ایران ایر امضا کرده اند که تمامی این توافق ها تاییدیه
وزارت خزانه داری آمریکا را به همراه داشته است.
بیزنس اینسایدر:
قرارداد توتال با ایران برای توسعه بزرگترین میدان گازی جهان
پایگاه اینترنتی « بیزنس اینسایدر» نیز ضمن انعکاس انعقاد قرارداد میان ایران و
شرکت توتال در گزارشی تصریح کرد :این قرارداد با هدف توسعه فاز  11میدان پارس
جنوبی ایران بزرگترین میدان گازی جهان منعقد شده است .گاز تولید شده تحت این
قرارداد بازار داخلی ایران را از سال  2021تامین خواهد کرد.
بیزنس رکوردر:
نخستین ســرمایه گذاری مهم یک کشور غربی در ایران از زمان
لغو تحریم ها
پایگاه اینترنتی بیزنس رکوردرنیز با تیتر بازگشت توتال به ایران خبر انعقاد قرارداد
ایران با شرکت توتال را بازتاب داد و نوشت :این اولین سرمایه گذاری مهم یک کشور
غربی در جمهوری اسالمی ایران از زمان لغو تحریم ها علیه تهران است.
توتال اعالم کرده اســت که اولین مرحله توســعه میدان پارس جنوبی حدود دو
میلیارد دالر هزینه به دنبال دارد .شرکت توتال و ایران توافق اولیه را در تاریخ هشتم
نوامبر گذشــته یک روز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
 2016آمریکا امضا کردند .توتال تصمیم در مورد ســرمایه گذاری نهایی در ایران را
بــه تاخیر انداخت ،چون منتظر تصمیم دولــت ترامپ در مورد تحریم ها علیه ایران
بود .ایران امیدوار اســت که قراردادهای نفتی جدید با کشورهای خارجی ،شرکتهای
بینالمللی را نسبت به سرمایه گذاری در این کشور متقاعد کند.
میدل ایست آنالین:
غول نفتی فرانسه ،فشارهای آمریکا را نادیده گرفت
پایگاه اینترنتی میدل ایست آن الین نیز در گزارشی عنوان کرد :غول نفتی فرانسه
با نادیده گرفتن فشــارهای آمریکا قرارداد مهم گازی با ایران منعقد کرد .این اولین
قرارداد یک شــرکت اروپایی با ایران پس از گذشت بیش از یک دهه محسوب می
شود .این پروژه  20ساله که در نهایت سرمایه گذاری  4.8میلیارد دالری را در ایران
به دنبال خواهد داشــت ،بزرگترین رای اعتماد به ایران از زمان لغو تحریم ها علیه
ایران در سال  2015است.
اندیشکده آتالنتیک:
قرار داد توتال با ایران ،به فرانســه و چین قدرت فشــار به دولت
ترامپ را می دهد تا اقدامی علیه توافق هسته ای نکند
همچنین پایگاه اینترنتی اندیشــکده آتالنتیک عنوان کرد :این اولین قرارداد امور
انرژی میان ایران و یک شرکت خارجی از زمان حصول توافق هسته ای است .توتال
پیشــتر نیز در ایران تجربه فعالیت داشت اما در ســال  2006زمانیکه تحریم هایی
علیه ایران اعمال شــد ،از ایران خارج شد .این توافق شرکت توتال با ایران احتماال
به فرانســه و چین دو مذاکره کننده در توافق هسته ای این قدرت را می دهد تا به
دولت ترامپ فشار آوردند ،اقدامی علیه توافق هسته ای نکند .ایران پیش از این نیز
با شــرکت های بوئینگ و ایرباس توافق هایی را امضا کرده اســت .قرارداد ایران با
شرکت بوئینگ اولین توافق مهم ایران با یک شرکت آمریکایی از زمان انقالب سال
 1979در ایران است.

