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بزرگترین اقدام دولت یازدهم در راستای اجرای برجام روز گذشته به منصه ظهور رسید .قرار داد  5میلیارد دالری نفتی با کمپانی فرانسوی توتال گام نخست از
صدور سرمایههای اروپایی بعد از یک دهه به ایران است .این اقدام دولت در واقع هشداری بود که دولت صلح طلب حسن روحانی برای آچمز جنگطلبان آمریکایی
در عرصه دیپلماسی نفتی اتخاد نمود .هوشــیاری دولت در مواجهه با دونالد ترامپ ،استفاده حداکثری از توان اتحادیه اروپاست .بعد از فرانسه کشورهایی دیگری
چون آلمان ،بلژیک ،سوئیس در عرصه انرژی اعم از نفت و گاز سرمایهگذاریهای هنگفتی در ایران انجام خواهند داد .حضور بلوک قدرتمند اروپایی در کشور ما دو
هدف عمده را تعقیب مینماید -1 :ایران با این گونه ســرمایه گذاریهای اروپاییها از مصونیت خاصی برخوردار خواهد بود .جمهوریخواهان جنگ طلب واشنگتن
بیش از عربستان و اسرائیل از این اتفاق میمون خشمناکند .تضمین آرامش سرمایه قراردادهایی چون توتال ،اروپاییها خواهند بود .در واقع ما با انعقاد این قرارداد
به نوعی شاهد ائتالف منافع با بزرگترین قطب اقتصاد جهان خواهیم بود .تقابل آمریکا با اروپا بر سر ایران ،گام بلندی است که بعد از اجرای برجام برداشتهایم-2 .
سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز باعث اقتدار اقتصادی ایران در پسابرجام خواهد بود .یکی از ابزارهای عمده جهت نیل به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه ششم
توسعه ،افزایش حجم سرمایهگذاری خارجی در ایران است.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی:

سرمقاله

ابعاد جدید از قرارداد با شرکت توتال

داریوش اسدی-روزنامهنگار

باالخره دوشنبه سرنوشت ساز فرا رسید و اولین قرارداد نفتی در
حوزه ســرمایه گذاری شرکت های معتبر نفتی با وزارت نفت بعد از
برجام به امضا رسید.
شرکت توتال چهارمین شرکت نفتی و هشتمین شرکت بزرگ
دنیا قرارداد خود را به مبلغ ۸/۴میلیارد دالر در خصوص توســعه فاز
 ۱۱پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانید .این غول
بــزرگ نفتی دنیا با اقدام خود تبدیل به بزرگترین شــریک تجاری
ایران در حال حاضر در حوزه نفت و گاز شــد و قطعاً ســود حاصل
از این قرارداد پای ســایر شرکتهای نفتی را به بازار ایران باز خواهد
کرد و یک پیام واضح و روشــن به تندروهــای داخلی و بدخواهان
خارجی خواهد داد .وقتی رئیس جمهور محبوب ایران میگوید سد
تحریمها شکســته شد این ســخن الف و گزاف نبوده و عم ً
ال امروز
ایرانیان با افتخار میتوانند نتیجه دیپلماسی دولت و خصوصاً وزارت
نفت در شکستن تحریمهای ظالمانه را شاهد باشند .در این قرارداد
یک کنسریوم متشکل از سه شرکت پترو پارس  ۱۹.۹درصد ،شرکت
ســی ان پی سی چین  ۳۰درصد و توتال  ۵۰.۱درصد سهم دارند ،و
هرکدام بخشی از پروژه را به عهده دارند و متناسب با سهم خود در
سود حاصل از سرمایه گذاری شریک میشوند .در قراردادهای جدید
نفتی هفت ویژگی دیده شده است که این قرار داد نیز مستثنا نیست.
 - 1لزوم استفاده از توان داخلی
 - 2پرهیز از ایجاد انحصار در استفاده از توان خارجیها
 - 3سهیم بودن در سود و زیان قیمت و نوسان قیمتی
 - 4لغو پرداختیها در صورت به نتیجه نرسیدن عملیات اکتشاف
 - 5سهیم بودن در هزینههای تأخیر در بازپرداختها
 - 6انجام پرداختها از طریــق مکانیزم «تحویل محصوالت» و
طبق حقوق ایران
 - 7انجام زمانبندی طبق نظر شرکت نفت
یکی دیگر از نکات برجســته و بارز در مــدل جدید قراردادهای
صنعت نفت ،پیمانکار در ســود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان
ناشــی از کاهش قیمت سهیم میشــوند .یعنی اگر قیمت نفت تا
حداکثر  ٥٠درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد ،پرداختی
پیمانکار نیز به این نسبت زیاد میشود و او به همین نسبت در ریسک
کاهش قیمت نفت نیز ســهیم خواهد بود .در عین حال پیمانکار در
نوسانات قیمتی نیز شریک خواهد بود.
نتیجه گیری :
در هر قرارداد ،هدف اصلی شرکت دستیابی به سود و درآمد بیشتر
همچنین کسب اعتبار و خوشنامی برای تسخیر بازارهای جدید در
رقابت با سایر شــرکتهای رقیب و سهم بیشتر از بازار است لذا بر
ی است که شــرکت توتال به دنبال سود و منافع
همین اصل طبیع 
خود باشد ولی قطعاً دستاورد ها و منافع ملی ما در این قرارداد کام ً
ال
دیده شده است .این قرارداد حاصل تالش و کوشش تیم وزارت نفت
با توجه به تجربه ۱۱۰ساله در بســتن قراردادهای نفتی همچنین
جلســات کارشناسی با حقوقدانان و نخبگان سیاسی و اقتصادی ،با
توجه به قراردادهای مشــابه در ســطح جهان و منطقه و همچنین
جلســات مختلف و متعدد با مجلس در کمیسیون انرژی و شورای

عالی امنیت ملی تهیه و تأیید شــده است که حداقل چهار ویژگی
بارز دارد:
.۱رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی
در این بخش ،به بررسی رعایت حقوق و منافع ملی در قراردادهای
نفتی میپردازیم :بازرســی از حوزه عملیات ،بازرسی از کلیه صورت
حسابهای مالی (هزینهها و درآمدها) ،دسترسی به کلیه گزارشها و
یافتههای مرتبط با عملیات ،تأیید کلیه برنامههای فنی قبل از شروع
عملیات درخالل عمر قرارداد ،صیانت از منابع نفتی و بهرهبرداری از
مخازن با روشهای فنی صحیح مناسب.
 .۲رعایت اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر منابع نفتی
اصل حاکمیت بر منابع طبیعی و از جمله بر منابع نفتی از اصول
پذیرفته شــده در حقوق بینالملل است که ریشه در اصل مالکیت
دارد .بههمین دلیل ،دولتها در همه کشورها میتوانند قراردادهای
نفتی را به صورت یک جانبه لغو و از شرکتهای نفتی خارجی خلع
ید کنند به شــرط آنکه حقوق مردم و ملتها در حاکمیت دائمی بر
ثروت و منابع طبیعی خویش ،به نفع توســعه ملی و سعادتمندی
مردم کشور مزبور اعمال شود.
 -۳محــور اصلی قراردادهای نفتی ایــران درطول تاریخ ،افزایش
سهم دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران بوده است .نگرش مسئوالن
و سیاســتگذاران صنعت نفت و از سوی دیگر رویکرد قانونگذاران و
مدیران ارشــد نظام به نفت و توسعه اقتصادی بستگی دارد .به نظر
میرسد که قانونگذاران و مدیران ارشد در طول تاریخ صنعت نفت،
همواره مخازن نفتی کشور را به مثابه منبعی برای تأمین ارز مورد نیاز
کشور تلقی کردهاند و لذا مدیران صنعت نفت نیز برای افزایش تولید
و درآمد حاصل از عملیات نفتی هرگونه اقدام مقتضی را انجام دادهاند.
بنابراین ریشه مشــکالت و نارساییهای بخش نفت و گاز کشور ،از
جمله کاستیهای موجود در قراردادهای نفتی را میبایستی فراتر از
ساختار و نظام سیاست گذاری در نفت جستجو کرد.
ســاز و کارهای افزایش ســهم دولت از عواید نفتی در قراردادها
در خالل تاریخ صنعت نفت کشــور بحث مفصلی اســت که مقوله
جداگانهای را میطلبد .در این مقاله به همینقدر اکتفا میکنیم که
هدف اصلی در قراردادهای نفتی چیزی جز افزایش درآمدهای ارزی
دولت نبودهاست.
ولی در قرارداد جدید عالوه بر افزایش درآمد به بخش ســرمایه
گذاری و افزایش توان داخلی جهت دست یابی به دانش و فناوری نیز
توجه شده است که در بند چهارم توضیح خواهم داد.
.۴انتقال دانش ،تکنولوژی و مهارتهای فنی مناسب که میتوان
از آن بــه عنوان بزرگترین دســتاورد وزارت نفت یاد کرد زیرا با این
قرارداد شــرکت توتال موظف است با استخدام نیروهای متخصص
داخلی و همچنیــن آموزش موثر و مداوم به انتقــال دانش فنی و
همچنین بستن قرارداد با شــرکت های داخلی در حوزه تکنولوژی
بخشهایی از ملزومات پروژه که در داخل کشور قادر به تولید هست
را تأمین کند به عبارتی این قرارداد عالوه بر جذب ســرمایه گذاری
خارجی ،افزایش درآمد ،ایجاد اشتغال باعث دستیابی ایران به دانش
و تکنولوژی روز در حوزه نفت و گاز خواهد شــد و در آینده شرکت
های ایرانی خواهند توانست با پتانسیل ایجاد شده در این قرارداد و
قراردادهای آینده ،خود تبدیل به شرکتهای معتبر بین الملی در این
عرصه تبدیل گردند.

کارشکنی تروریستهای شکست خورده
از آتش بس در سوریه

دبیر شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد:
افزایش هماهنگی میان ایران و روسیه به منظور
جلوگیــری از مداخالت غیرقانونــی آمریکا در
سوریه از ضرورتهای غیر قابل اجتناب در مسیر
همکاری تهران و مسکو می باشد.
به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی ،نیکالی پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی
فدراسیون روسیه در چارچوب افزایش هماهنگی
های اجرایی میــان نهادهای امنیــت ملی دو

کشــور در موضوع ســوریه در تماس تلفنی با
علــی شــمخانی پیرامون رونــد همکاریهای
دو کشــور در بحران ســوریه و نشست آتی در
آســتانه قزاقستان با وی گفت وگو و تبادل نظر
کرد .شــمخانی در این گفت وگو با استقبال از
رایزنی های مستمر دو کشور در فرآیند مقابله با
تروریسم اظهار داشت  :با توجه به ضرورت بهره
گیری از تجربیات گذشته به منظور بهینه سازی
روند اســتقرار و حفاظت از آتش بس الزم است
ترتیباتی اتخاذ گردد که اقدامات جاری زمینه ای
برای سواستفاده تروریستهای شکست خورده از
شرایط آتش بس ایجاد ننماید.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره به
برخــی اقدامــات ماجراجویانه ایــاالت متحده
آمریکا و بهانــه جوییهایی که می تواند زمینه
ســاز افزایش تنش در منطقــه و تقویت جبهه
تروریسم شــود ،افزود :افزایش هماهنگی میان
ایران و روسیه به منظور جلوگیری از مداخالت
غیرقانونــی آمریــکا در ســوریه و جلوگیری از
مخدوش شدن تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
این کشــور از ضرورتهای غیر قابل اجتناب در
مســیر همکاری تهران و مســکو میباشد وی

افزود؛ روند آشــکاری به منظور تقویت روحیه
و حفظ برخی مناطق تصرف شــده از ســوی
عناصر مسلح تکفیری از سوی آمریکا با حمله به
مواضع ارتش سوریه مشاهده میشود که نقض
قطعنامه شــورای امنیت و منشور سازمان ملل
است.
نیکالی پاتروشــف دبیر شورای امنیت ملی
فدراسیون روسیه نیز در این گفت وگو با اشاره
به برگزاری اجالس آستانه  5در هفته جاری بر
ضرورت افزایش هماهنگیها میان دو کشور به
منظور تعیین سازوکارهای استقرار نیروهای ناظر
بر آتش بس تاکید کرد و افزود :برای پیشــبرد
توافقــات و حفاظت از آتش بس ایجاد شــده
در ســوریه ،موضوع تعیین فرایندهای اجرایی
حفاظت از آتش بس و نظارت بر آن بسیار حایز
اهمیت است .وی با ابراز رضایت از دستاوردهای
میدانی و سیاسی حاصل از همکاری دو کشور در
موضوع مقابله با تروریسم در سوریه اظهار داشت:
پیگیری ساز و کارهای سیاسی هیچ تاثیری بر
مقابله موثر بــا گروههای تروریســتی خارج از
فرآیندها و ابتکارات جاری که زمینه ســاز آتش
بس در سوریه شده است ،نخواهد داشت.

"حریم خصوصی در خودرو" از نگاه مراجع تقلید

سخنگوی نیروی انتظامی درحالی صریحاً
اعالم کرد داخل خودروهای شهروندان جزو
حریم خصوصی محسوب نمیشود که برخی
مراجع تقلید ،نظری مغایر با این گفته دارند.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار ســعید
منتظرالمهــدی صبــح روز سهشــنبه (۱۳
تیر) در نشســت خبری خــود با بیان اینکه

داخل خــودرو حریم خصوصی نیســت ،به
قوانیــن جــاری و از جمله تبصــره " ماده
پنج از قانــون حمایت از آمرین به معروف و
ناهیان از منکراشــاره کرد " و گفت :اماکنی
که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار
میگیرند از جمله وســایل نقلیه ،مشــمول
حریم خصوصی نباید باشند و طبیعتا رعایت
هنجارها و الزامات قانونی میبایست درون آن
رعایت شود.
این در حالیســت که برخی مراجع عظام
تقلید در پاسخ به استفتاهایی که در همین
رابطه انجام شــده ،نظراتی متفــاوت با این
اظهارنظر صریح داشتهاند.
آیتاهلل شــبیری زنجانــی در این رابطه
میگوید :خودروی شخصی نیز احکام ملک
را دارد ،بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن
بدون اجازه مالک ،فی حدنفسه جایز نیست.
البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از
حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد،
تفتیــش آن طبق نظر حاکم شــرع بالمانع

است.
الزم به ذکر اســت که وســیله نقلیه ،از
لحاظ جواز نظر به داخل آن ،نحوه پوشــش
سرنشینان و ...ممکن است در برخی از صور
دارای احکام خاصی باشد.
آیتاهلل مکارم شیرازی در اینباره نظر خود
را مطرح و اظهار کرده است« :داخل خودرو
جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد
به آن تجاوز کند ،ولی جهات شــرعی مانند
حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت
شــود .آیتاهلل نوری همدانی نیز در پاسخ به
این سوال اظهار کرده است« :در فرض سوال،
بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات
حکومت اسالمی عمل شود.
مرحوم آیتاهلل موسوی اردبیلی نیز عنوان
کرده است :حریم خصوصی از کلمات قرآنی
و روایی و فقهی نیســت و چنانچه برای این
عنوان احکامی در قانون قرار داده شده ،سعه
و ضیــق معنای مذکور ،از قانونگذار ســوال
شود.
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