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 زمان بیداری
لباس های فراموش شده

 توتال: برای دریافت معافیت
با مقام های آمریکایی و فرانسوی رایزنی می کنیم

امدادرسانیبهبیشاز18هزارتندرسیلوآبگرفتگی22استان

شــرکت »توتــال« اعــام کــرد بــا احیای 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیــه ایران، امکان 
ادامه حضــور در پروژه توســعه میــدان گازی 

پارس جنوبی را نخواهد داشت.
شــرکت نفتی »توتال« فرانسه روز چهارشنبه 
اعام کرد در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت 
تحریمی دریافت کند، از پروژه توســعه فاز ۱۱ 

میدان گازی پارس جنوبی کناره گیری می کند.
در بیانیه توتال با اشــاره بــه تصمیم »دونالد 
ترامــپ« رئیس جمهوری آمریکا بــرای خروج 
از توافق هســته ای با ایران و احیای تحریم های 
ثانویه پس از یک مهلت چند ماهه آمده اســت: 
»در نتیجه و همان طور کــه پیش از این توضیح 
داده بودیم، توتال در موقعیتــی نخواهد بود که 
پروژه فاز ۱۱پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور 
خواهد بود تمــام فعالیت های مربوطه را پیش از 
4 نوامبر 20۱8 متوقف کند، مگر آن که مقام های 
ایاالت متحــده با حمایت مقام های فرانســوی و 
اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به 
توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی پروژه ای 
باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به 

قانون ایاالت متحده، محافظت کند.«
این بیانیه می افزاید: »توتال همواره به صراحت 
اعام کرده که قادر نیست در معرض تحریم های 
ثانویه ای قرار گیرد که می توانند به از دست دادن 
مبادالت مالی با بانک هــای ایاالت متحده برای 
عملیات های مان در سرتاســر جهان )بانک های 
ایاالت متحده در 90درصــد عملیات های مالی 
توتال دخیل هستند(، از دست دادن سهامداران 
آمریکایی )30درصد ســهام توتــال در اختیار 
سهامداران آمریکایی اســت( یا ناتوانی در ادامه 
فعالیــت در ایــاالت متحده منجر شــود )بیش 
از ۱0 میلیــارد دالر از دارایی هــا، متعلــق بــه 

ایاالت متحده است.«
در ادامــه بیانیــه آمــده اســت: »در چنین 
شــرایطی، توتال دیگر تعهد تازه ای در ارتباط با 
پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی نخواهد گرفت و پیرو 
تعهدات قراردادی که با مقام های ایرانی داشته، 
درحال رایزنی با مقام های فرانسوی و آمریکایی 
اســت تا امکان دریافت یــک معافیت تحریمی 

پروژه ای را بسنجد.«
بنا بــر اعام توتــال، این شــرکت تاکنون در 
ارتباط بــا قرارداد فــاز ۱۱پارس جنوبی کمتر از 
40 میلیون یورو هزینه کرده و معتقد اســت که 
با توجه بــه فرصت های تجــاری دیگری که در 
ماه های اخیر یافته، خــروج از پارس جنوبی »بر 
هدف رشد 5 درصدی تولید بین سال های 20۱6 

تا 2022، اثری نخواهد گذاشت.«
قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی 
متشکل از شرکت توتال، »ســی. ان. پی. سی« 
و شــرکت پتروپــارس برای توســعه فــاز ۱۱ 
پارس جنوبی بود که در تاریخ ۱2 تیر ماه سال 96 

به امضای دو طرف رسید.
این قــرارداد 4 میلیارد و 879 میلیون دالری با 
حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، میان »علی کاردر« 
مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران به عنوان 
کارفرمــا و »پاتریک پویــان« مدیرعامل توتال 
به عنوان رهبر کنسرســیوم ایرانی-فرانســوی- 
چینی توســعه دهنده فــاز ۱۱پارس جنوبی و 
»سیدحمید اکبری« مدیرعامل پتروپارس و لو 
مدیرعامل شــاخه بین المللی شرکت ملی نفت 
چین )CNPCI( امضا شد. ســهم توتال در این 
سرمایه گذاری 50,۱ درصد، سهم سی ان پی سی 
30 درصد و ســهم پتروپارس ایران ۱9,9 درصد 
تعیین شــد و توتال به عنوان اپراتور کنسرسیوم 

تعیین شد.

شهروند|رئیــس ســازمان امدادونجات جمعیت 
هال احمر از امدادرســانی به ۱8 هــزار و 200 تن از 
هموطنان در 22استان متأثر از سیل و آبگرفتگی خبر 

داد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی جمعیت هال احمر، 
مرتضی سلیمی با اشاره به عملیات سیل و آبگرفتگی 
از ۱8 تا ســاعت ۱4 و 30دقیقه روز26اردیبهشت ماه 
گفت: هموطنان در 22استان آذربایجان شرقی وغربی، 
اردبیل، اصفهان، البرز، ایــام، چهارمحال وبختیاری، 
خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، سمنان، 
سیستان وبلوچســتان، فــارس، قزوین، کرمانشــاه، 
کهگیلویه وبویراحمد، گلستان، لرســتان، مازندران، 

همدان و یزد متأثر از سیل و آبگرفتگی بوده اند.
وی با بیان این که امدادگــران و نجاتگران جمعیت 
هال احمر به هموطنان ســاکن در ۱93شهر، روستا 
و مناطق عشایرنشین امدادرســانی کردند، گفت: در 
مجموع به ۱8 هزار و 200 تن از هموطنان امدادرسانی 
شد، 853 نفر به صورت اضطراری اسکان داده شدند، ۱0 
نفر به مراکز درمانی منتقل و 65 تن به صورت سرپایی 

مداوا شدند.
رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر 
با تأکید بــر این کــه 330 تیم عملیاتی متشــکل از 
یک هــزار و 354 امدادگر و نجاتگر نســبت بــه ارایه 
خدمات به هموطنان اقدام کردند، یادآور شــد: تخلیه 

آب از 44۱واحد مســکونی انجام شــد و 255دستگاه 
چادر،5 هزار و 960 تخته پتو، 400 تخته موکت، 8 هزار 
و 300کیلوگرم نایلون،275 شــعله والور، 225ســت 
شست وشــو، 9 هزار و 600 قوطی انواع کنسروجات، 
۱۱ هزار و 200 هزار قرص نان، 645 بطری آب معدنی، 
795 کیلوگرم خرما، 2 هزار و 400کیلوگرم برنج، 580 
کیلوگرم روغن، یک هزار و 600 کیلوگرم قند و شــکر، 
یک هزار و 500 کیلوگرم حبوبات، 455بسته بیسکویت 

و ۱20کیلوگرم کشمش میان متأثران توزیع شد.
به گفته سلیمی، امدادرسانی در آذربایجان شرقی و 
غربی،چهارمحال وبختیاری،خراسان شمالی و جنوبی و 

عملیات جست وجوی مفقودی در البرز ادامه دارد.
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ابراهیم حاتمی کیا در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه 
از این که جعفر پناهی اجازه نیافت به جشنواره کن برود، 

ابراز تأسف کرد.
ابراهیم حاتمی کیا در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه 
درباره فیلم »به وقت شــام« صحبت کرده اســت و در 
بخشی از آن می گوید: »این فیلمی سیاسی نیست. این 
فیلم انسانی و بشردوستانه است. ما با داعش مواجهیم 
که پرچم اسام را نشان می دهد، اما انحرافی شیطانی 

است.«
در این گفت وگو که در دفتر ســازمان »اوج« صورت 

گرفته اســت، حاتمی کیا درباره حضور ایران در سوریه 
می گوید: »ایاالت متحده آمریکا همواره با افتخار از اعزام 
ســربازان خود به نورماندی برای نجات بشریت سخن 
می گوید، در خاورمیانه رویدادی مشابه در جریان است. 
ما می خواهیم به مردمی که فرهنگ و دینی مشابه با ما 

دارند، کمک کنیم.«
در مطلبی که در خبرگزاری فرانســه منتشر شده 
است، می خوانیم: »سازمان »اوج« عاوه بر فیلمی مانند 
»به وقت شام« صدها فیلم مستند تلویزیونی و سریال 
محبوب »پایتخت«  را تولید کرده است که چندی پیش 

پخش شد و در قسمتی از آن ماجرای رویارویی با داعش 
به تصویر کشیده می شود.«

در بخش دیگری از گفت وگوی خبرگزاری فرانســه 
با حاتمی کیا می خوانیم: »حاتمی کیا علیرغم حمایت 
پرشور از جمهوری اسامی اعام کرد که تصمیم مقامات 
برای ممنوعیت کار و خروج از کشــور جعفر پناهی را 

درک نمی کند و از بابت آن واقعا متاسف است.«
فیلم »سه رخ« به کارگردانی جعفر پناهی در بخش 
رقابت اصلی هفتادویکمین جشنواره کن حضور دارد و 

برای نخل طایی رقابت می کند.
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بگو چی دور می ریزی تا بگویم کی هستی
صفحه10
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فرهنگ و هنر فرهنگ و هنر

گفتوگویکارگردان»بهوقت
شام«باخبرگزاریفرانسه

آیااصغرفرهادیمیتواندنخل
طالیفستیوالکنرابگیرد؟

تأسف حاتمی کیا از 
ممنوع الخروجی 

جعفر پناهی

پرچم ایران  در 
سواحل الجوردی 

مدیترانه!
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شهرونگ
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 اهوازی ها:
 آخیش، خب زودتر

 این کارو می کردین بابا

حادثه

روایت زندگی این روزهای 
خانواده ریزعلی در سالروز 

شجاعت تاریخی اش 

ازدهقانفداکار
هیچیادبودینماند

صفحه12

ورزش

پرونده ای برای پخش مسابقات 
ورزشی زنان از صداوسیما

 دختران
 ایران را

حذف نکنید!
صفحه11

جامعه

طلبهقصهگو
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روحانیکهگیلویهوبویراحمدیکهبه
محرومترینروستاهاسفرمیکند

وبرایبچههاداستانمیخواندازتأثیر
فقربرکودکانمیگوید

ورزش

حواله خودروی 
لوکس هدیه روحانی 

به ملی پوشان
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براساسشنیدههایخبرنگار»شهروند«
بازیکنانتیمملیروزیکشنبهبهدیدار
رئیسجمهوریمیروندوپاداشویژهای

دریافتمیکنند

جهان

دنده معکوس 
پیونگ یانگ

صفحه3

کرهشمالیتهدیدکردممکناست
دیدارترامپواونرالغوکند

ضیافت

نقل لطف الله میثمی از حال و 
هوای رمضان در زندان ساواک

 افطار را
 به اعتراض

تبدیل کردیم
صفحه9

اقتصاد

 خودروهای داخلی
 تا 30 درصد گران تر

شده اند

قیمتهایغیرقانونی
بیترمزخودرو

صفحه4

گزارش»شهروند«ازحفاظتبازاربزرگتبریزکهجزکالنتریبرعهدهسرایدارهاست

روزگاراِوداباشیهایتبریز

گفتوگویکارگردان»بهوقتشام«باخبرگزاریفرانسه

اظهارتأسفحاتمیکیاازممنوعالخروجیجعفرپناهی

پس از آن کــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا خروج این کشور از توافق هسته ای با ایران را 
اعام کرد، طرف های اروپایی این توافق در تاشند 
تا بدون حضور آمریکا به اجرای تعهدات شــان در 
توافق و تجارت با ایران علیرغم تصمیم واشــنگتن 

برای بازگرداندن تحریم ها علیه تهران ادامه دهند.
خبرگزاری اســپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه 
از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزینی یورو به جای 

دالر در تعامات تجاری اش با ایران خبر داد.
 یــک منبــع دیپلماتیــک روز چهارشــنبه به 
خبرگزاری اســپوتنیک گفت کــه اتحادیه اروپا 
قصد دارد یــورو را در تعامات تجاری اش با ایران و 
پرداخت پول نفت به این کشور به جای دالر آمریکا 

جایگزین کند.
پس از آن کــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا خروج این کشور از توافق هسته ای با ایران را 
اعام کرد، طرف های اروپایی این توافق در تاشند 
تا بدون حضور آمریکا به اجرای تعهدات شــان در 
توافق و تجارت با ایران علیرغم تصمیم واشــنگتن 

برای بازگرداندن تحریم ها علیه تهران ادامه دهند.
فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا روز سه شنبه پس از برگزاری نشستی 
با حضور وزیران امور خارجه ایران و ســه کشــور 
انگلیس، فرانســه و آلمان در بروکسل مقر اتحادیه 
اروپا، گفــت که آنها توافق کرده انــد پس از خروج 
آمریکا، راه حل های اجرایی و مستحکم برای ادامه 
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( بیابند. 
وی همچنیــن گفت به ویژه ایــران و اتحادیه اروپا 
روابــط اقتصادی خــود را حفظ کــرده و آن را در 
زمینه های مختلف شــامل تامین نفت و گاز اروپا 

افزایش خواهند داد.
انگلیس، فرانسه و آلمان نیز پس از اعام خروج 
آمریکا از توافق هســته ای با انتشار بیانیه مشترک 
تاکید کردند که حتی بدون حضور آمریکا به اجرای 

برجام ادامه خواهند داد.
همچنین روسیه و چین ضمن ابراز تاسف نسبت 
به این تصمیم آمریکا بر ادامه پایبندی شان به توافق 

هسته ای تاکید کرده اند.

اسپوتنیک:

اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از یورو به جای دالر در تجارت با ایران

مشــاور روحانی در یادداشت جدیدی خود 
می گوید مرکل و موگرینی صریح و روشن دو  
وجه از نگرش جدید اروپا بــه برجام را مطرح 

کردند؛  
حمیــد ابوطالبی در صفحه شــخصی خود 
در توییتــر با اشــاره به آغاز مذاکــرات ایران 
و طرف های اروپایی پس از خــروج آمریکا از 

برجام نوشت: 
مرکل و موگرینی صریح و روشن دو وجه 
از نگــرش جدیــد اروپا به برجــام را مطرح 
کردنــد؛ وجوهی که ترکیــب آن دو تبدیل 
برجام بــه توافقی ابزاری بــرای حصول آن 
چیزی اســت کــه در برجام ســخنی از آن 

نیست. 
ویژگــی مهــم ایــن دوره از گفت وگو آن 
اســت که برای جلوگیری از اتفاقی شــبیه 
خروج آمریکا، صریح و روشــن با هم سخن 

بگوییم.

 دو وجه مهم
 از مذاکرات برجامی با اروپا

از زبان مشاور روحانی


