
 

 

 1-نامه لويسماه

1386  آذر-آبان138 شماره

 ساينوپك توسعه ميدان نفتي يادآوران را برعهده گرفت
 چين  ايران و قرارداد دو ميليارد دالري

  
  درصد عمليات اجرايي توسط شركت هاي ايراني انجام خواهد شد51    

 ميليارد دالري توسعه ميدان نفتي يادآوران بين شركت ملي نفت ايران 2قرارداد 
 .و شركت ساينوپك چين به امضا رسيد

ارش خبرگزاري فارس، براساس اين قرارداد كه ميان شركت ملي نفت به گز
ايران و شركت ساينوپك چين با حضور وزير نفت و سفير چين توسط حسين 
نقره كار شيرازي معاون امور بين الملل وزارت نفت و زو باي جو مدير امور بين 

 نفتي الملل و اكتشاف ساينوپك در تهران به امضاء رسيد، قرار است ميدان
 .يادآوران توسعه يابد

وي برآورد ابتدايي اجراي اين پروژه را در فاز اول دو ميليارد دالر ذكر 
 .هزينه نهايي اجراي پروژه بعد از انجام مناقصات تعيين خواهد شد: كرد و گفت

ايران تكيه گاهي مطمئن براي تامين انرژي جهان است و همه : وزير نفت گفت
 .نعت انرژي ايران حضور يابندكشورها مي توانند در ص

به گزارش ايرنا، مهندس غالمحسين نوذري، يكشنبه شب در حاشيه مراسم 
امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي يادآوران ميان شركت ملي نفت ايران و 
: شركت ساينوپك چين امضاي اين قرارداد را بسيار مهم توصيف و تصريح كرد

 15 كيلومتر در 45ربي اهواز با وسعت عمليات توسعه اين ميدان در جنوب غ
 .كيلومتر در دو فاز انجام مي پذيرد

 هزار بشكه نفت و در فاز دوم توليد 85در فاز اول توليد روزانه : وي افزود
 هزار بشكه نفت در روز را 185 هزار بشكه نفت و در مجموع توليد 100روزانه 

 سال 4از اول را در مدت پيش بيني كرده ايم و طرف چيني متعهد شده است كه ف
 ماه و به صورت همپوشان به انجام 36به اتمام برساند و فاز دوم را نيز در مدت 

  .برساند
وزير نفت با اشاره به اين كه در اين قرارداد براي طرف چيني سازوكار جريمه و 

در صورتي كه توليد اين ميدان : تشويق نيز در نظر گرفته شده است،تصريح كرد
 هزار بشكه در روز باشد، شركت ساينوپك جريمه خواهد 85ول كمتر از در فاز ا

 هزار بشكه در روز افزايش 95شد و در صورتي كه ميزان توليد فاز اول را به 
 .دهند براساس فرمول توافق شده تشويق خواهند شد

نوذري با بيان اين كه اين قرارداد براساس روش بيع متقابل جديد منعقد شده 
 2برآورد اوليه از سرمايه گذاري شركت چيني در فاز نخست : داست، افزو

ميليارد دالر است و ميزان سرمايه گذاري نهايي پس از انجام مناقصه ها مشخص 
 .مي شود

 درصد كارها 51در اين قرارداد مقرر شده است كه حداقل : وي تاكيد كرد
راني ها در اين توسط شركت هاي ايراني انجام شود و هرچه كه ميزان مشاركت اي

 .پروژه افزايش يابد طرف چيني پاداش دريافت مي كند
عنوان ) 14،98( درصد 15نوذري نرخ برگشت سرمايه در اين قرارداد را زير 

در اين زمينه مذاكرات طوالني مدتي ميان دو طرف قرارداد : كرد و گفت
شده صورت گرفت و مدت زمان بازپرداخت كه پيش از اين هشت سال پيش بيني 

 .بود به چهار سال كاهش يافت
مديرعامل شركت چيني ساينوپك اينترنشنال كه قرارداد دو ميليارد دالري 

در هر شرايطي و در صورت : با شركت ملي نفت ايران منعقد كرد نيز گفت
اعمال هرگونه فشار بين المللي از جمله از سوي آمريكا، تعهد خود مبني بر توسعه 

 .را اجرا مي كنيمميدان نفتي يادآوران 
جو باشيو در مراسم امضاي قرارداد توسعه اين ميدان نفتي با بيان اين كه 

سال 3ما بيش از : سابقه همكاري طوالني با شركت ملي نفت ايران را داريم گفت
 .بر روي ميدان نفتي يادآوران مطالعه و بررسي كرده ايم

 
  حل مسئله تماميت ارضي به روش نظامي اشتباه است

  
طي مصاحبه با خبرگزاري -  وزير امور خارجه آذربايجان- المار محمدياروف

اعالم كرده است تفكر حل مسئله تماميت ارضي به روش نظامي » آذري پرس«
  . اشتباه است

محمدياروف همچنين خاطرنشان ساخته است كه اين طرز تفكر سرگرداني 
 برمي گرداند، وقتي كه  اواسط قرن بيستم بهعميقي است كه آذربايجاني ها را

  . كشورهاي جهان سعي مي كردند بوسيله سالح مسائل ارضي و غيره را حل نمايند

. آشكار است كه اين بيانات از لحاظ محتوا با اعالميه هاي اخير وي اختالف دارد
جالب است كه اعالميه وزير امور خارجه آذربايجان درست زماني صادر مي شود 

 در بروكسل طي اجالس ناتو و  -ر امور خارجه روسيه وزي-كه سرگئي الوروف
 براي حل لگويياروسيه اعالم كرده است كه برسميت شناختن استقالل كوزوو 

 . كليه مناقشات راكد شده در منطقه شوروي سابق خواهد بود
  

  يك ماراتون ديگر 
ز كه مانند هميشه ا» هاياستان«دهمين ماراتون تلويزيون بنياد سراسري 

اري پخش مي شد، به زلس آنجلس در آخرين پنجشنبه ماه نوامبر در روز سپاسگ
   پايان رسيد

بايد خاطرنشان كرد كه اين .  دالر جمع شد15275436در نتيجه ماراتون 
تر از مبلغ سال گذشته است و تقريباً به ميزان دو  ميليون دالر بيش2مبلغ به ميزان 

  . است 2005برابر بيشتر از نتيجه ماراتون تلويزيوني سال 
اجرا كنندگان برنامه، مهمانان : كنندگان عبارت بودند از شركت

ر اين بار به سرپرستي باكو ساهاكيان رئيس افتخاري، هيئت رسمي آرتساخ كه د
. اسقف اعظم پارگو مارتيروسيان  هميشه  چون وجمهور جديد سفر كرده بود

 و در مورد  حضور داشتوارتان اسكانيان وزير امور خارجه ارمنستان نيز در آنجا
مياري ه به  را هموطنان كرد و روستاهاي مرزي صحبت برنامه، در مورد وضعيت 

  .دعوت نمود
  

  در ارمنستان پااليشگاه نفت احداث خواهد شد: وارتان اسكانيان
  

حبه با روزنامه روسي وارتان اسكانيان وزير امور خارجه ارمنستان در مصا
احداث پااليشگاه نفت در ارمنستان در مرحله ": اعالم كرده است"كومرسانت"

اين موضوع در مالقات سران ارمنستان و روسيه در اوايل سال . اوليه قرار دارد
اكنون مذاكرات سه جانبه ارمنستان، روسيه .  مورد بررسي قرار گرفته است2007

.  پااليشگاه در سطح كارشناسي دنبال مي شوندو ايران در خصوص احداث اين
 و طرفين چارچوب مسائل  اي گروه كاري برگزار شدورهد چند روز پيش نشست

  ".مربوط به توجيه فني اقتصادي طرح را مشخص مي سازند
گفتني است، آرمن موسسيان وزير انرژي ارمنستان پيشتر اعالم كرده بود كه 

.  به اتمام خواهد رسيد2007 طرح تا پايان سال مطالعات توجيه فني اقتصادي
 غازآراتوجيه اقتصادي احداث پااليشگاه طالعات مبگفته وي، متعاقبًا طرفين 

  .خواهند كرد
ارمنستان مايل است كه اين پااليشگاه در حوالي شهر مغري، در نزديكي مرز 

يه، صحبت بر سر احداث بنابر اطالعات اول. ارمنستان و ايران احداث شود
ارزش ساخت پااليشگاه . ستا ميليون تن در سال 7پااليشگاه با ظرفيت حدود 

 ميليارد دالر 1 ميليارد دالر و هزينه ساخت زيربناهاي مربوطه حدود 1,7حدود 
  .خواهد بود

  
   شد خواهد دايردر قره باغ فرودگاه 
  

رده با اعضاي باكو ساهاكيان رئيس جمهور قره باغ طي مشورت گست
 در جمهوري قره باغ كوهستاني فرودگاه 2008دولت اعالم كرد كه تا پاييز سال 

وي مشخص كرد كه در دوران اول پروازها از استپاناكرت به . فعاليت خواهد كرد
بگفته رئيس جمهور با برقراري ارتباطات . ايروان و برعكس انجام خواهند شد

اكنون متخصصين دعوت . خواهد شدهوايي حيات كشور بطور محسوس فعال 
 . شده از ارمنستان مطالعات مربوطه را انجام مي دهند

 
   ترويج دهنده دوستيها و مهرورزيها در جهان راديوارمنيبخش 

  

. اديو ارمني يكي  از راديو هاي زير مجموعه اداره كل آسياي مركزي ر
ي جمهوري قفقاز و شمال خاورميانه حوزه معاونت برون مرزي صدا و سيما

  .اسالمي ايران محسوب مي شود
 هجري شمسي فعاليتهاي رسانه اي خود را در شهر 1325اين راديو در سال 

 هجري شمسي با شكل و ساختاري جديد از تهران 1358تبريز آغازنمود و از سال 
  .ادامه فعاليت دارد

راديو ارمني درحال حاضر روزانه دو ساعت و سي دقيقه برنامه پخش مي 
دقيقه براي مخاطبان داخل كشور و دو ساعت ديگر ويژه 30 كه از اين زمان كند

  .ارامنه خارج از كشور است
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از اهداف عمده اين راديودر توليد و پخش برنامه هاي راديويي مي توان به 
معرفي و تبليغ دستاوردهاي ايران اسالمي اطالع رساني به موقع و اصولي و 

و جهان را انعكاس نقطه نظرات مخاطبان و جايگاه منطقه .رخدادهاي سياسي ايران 
  .ارامنه دركشورمان اشاره كرد

گفتني است برنامه هاي مختلف اين راديو با دو جهت گيري براي ارامنه 
 تفاسير - داخل كشور و ارامنه خارج از كشور عموما شامل آيتم هايي از قبيل خبر

 سرود و –گزارش –ران  سير در طبيعت اي- آموزش زبان فارسي–سياسي خبري 
  .بررسي مطبوعات مي باشد

در انتها يادآور مي شويم كه اين راديو از مخاطبان خوبي برخوردار است كه 
  . ايمل و نامه با اين راديو در ارتباط مي باشند-از طريق تلفن

 
  نظر آرا پاپيان در قبال مسئله قتل عام ارامنه

  
 تالش آن است كه بتواند ردهنوز آرا پاپيان سفير اسبق ارمنستان در كانادا 

 قانوني - راي داوري ويلسون رئيس جمهور آمريكا را به عنوان يك سند حقوقي
ين اآرا پاپيان در همايش موزه قتل عام ارامنه نيز پيرامون سخنراني . ارائه نمايد
سخنراني آرا پاپيان درمركز توجه حاضرين قرار گرفت و حاضرين .  بودموضوع

علت توجه وعالقمندي حاضرين نسبت به . بسياري از آرا پاپيان نمودندسئواالت 
 نوامبر 22 در يه تركستان و قابل درك مي باشد زيرا مرز ارمنمسئله اشاره شده

ناگفته نماند كه عليرغم اينكه .  بر اساس حكم اشاره شده تعيين گرديد1920
« زيرا عهده نامه مرزها تعيين شد با اين وجود حكم فوق مورد اجرا قرار نگرفت 

منعقد شد و ارمنستان نيز در تركيب اتحاد » لوزان « نقض و قرارداد » سور 
 "سور"يمان پآرا پاپيان براين نظر مي باشد كه . جماهير شوروي قرار گرفت

 اجراي آن حداقل براي ه است وبصورت يك سند بين المللي فعال باقي ماند
ه ويلسون رئيس جمهور يكي از علل اساسي  كه برنام.  آور استمالزاآمريكا 

آمريكا به حقيقت نپيوست آن بود كه ارمنستان به عنوان يك  واحد حقوقي بين 
اما وجود ارمنستان تازه به استقالل رسيده . المللي معناي خويش را از دست داد

آرا پاپيان بر اين نظر مي باشد كه ما امروز . وضعيت را كامال تغيير مي دهد 
وق خويش دفاع نمائيم ، چنانكه حكم داوري ويلسون كه مجبور  هستيم كه از حق

بر روي آن مهر آمريكا نيز گذاشته شده و رئيس جمهور و وزير امور خارجه 
آمريكا نيز آنرا امضاء نموده اند تا امروز قوه قانوني دارد و ارمنستان نيز مجبور 

   .است اين سند را از ديدگاه دفاع از حقوق شخصي خويش استفاده نمايد
 از سوي كشورهاي همسايه ، براي مثال رمنستانااما حقوق بين المللي كشور 

بويژه تركيه پايمال مي گردد و فكر مي كنم كه احتياجي به ثابت نمودن آن نيز 
مي توانيم تنها به بسته بودن مرزها كه بصورت يك تخلف . وجود نداشته باشد

زيرا قوانين . نمائيمشديد نسبت به حقوق بين المللي مشاهده مي گردد، اشاره 
متعدد بين المللي و قراردادهاي بين دولتي وجود دارد كه بر اساس آن كشورهائي 
كه مسير دريايي ندارند بايد بدون هيچگونه مشكالت از اراضي و بندرهاي 

يعني مسئله اي كه تا امروز بصورت يك مشكل . كشورهمسايه استفاده نمايند 
ر تالش حل مسئله از طريق قضائي هيچگونه مشاهده مي گردد و ايروان نيز د

در هر صورت ، مسئله اي كه سفير سابق ارمنستان در . اقدامي بعمل نمي آورد
كانادا به آن اشاره نموده است از سوي چارچوب هاي سياستمداران و كارشناسان 

عليرغم اينكه هنوز مسائل پيچيده و . بطور جدي در مركز توجه قرار گرفته است
تاييد  ننمودن سند  و رد آن از سوي : براي مثال ( ده وجود دارند مشخص نش

با اين وجود كامال واضح و روشن است كه بررسيهاي گسترده ) كنگره آمريكا 
چنانكه  پاسخ اين . مسئله مي تواند نقش مثبتي در پيشرفت مسئله داشته باشد

ناي سندي كه از حكم داوري ويلسون به چه معناست ، آيا آن به مع«  سئوال كه 
 برخوردار است مي باشد يا سند تاريخي كه كهنه شده  حقوق بين المللشتيبانيپ

اقدامات بعمل آمده از سوي ما نقش مهمي مي « : را مي توان چنين داد » است 
طمئن هستم كه دير يا زود اين مسئله يكي از مسائل مهم من م. د د داشته باشتوان

دستور كار وزارت امورخارجه ارمنستان محسوب خواهد شد و در مقابل جامعه و 
  ."سازماهاي بين المللي به آن اشاره خواهد گرديد

  
  قفقاز بدون حل مناقشه قره باغ نمي تواند پيشرفت كند: فريد

 طي سخنراني ا وزير امور خارجه آمريكادانئيل فريد معاون اروپا و يوروآسي
 كه " آمريكا و اهميت آن براي يوروآسيا- تركيه- روابط آذربايجان"در همايش 

از سوي مركز سياست هاي يوروآسيايي در واشنگتن برگزار شده بود، اعالم 
منطقه قفقاز جنوبي بدون حل مناقشه قره باغ نمي تواند توان بالقوه خود را ":كرد

  ".الً بالفعل نمايدكام
تا زماني كه ارمنستان در منطقه در انزوا قرار دارد، چشم انداز ":بگفته وي

لذا زمان توافق پيرامون . كلي توسعه، آزادي و ثبات غير قابل دسترس خواهد بود
  . اصول اساسي حل مناقشه قره باغ فرا رسيده است

آذربايجان براي دستيابي به موفقيت ":دانئيل فريد در ادامه افزوده است
بايستي نهادهاي دموكراسي الئيك خود را تحكيم نموده و بازارهاي انرژي خويش 

فيايي خويش و عضويت در ناتو، دروازه تركيه با موقعيت جغرا. را شفاف سازد
همانطور كه تركيه . طبيعي آذربايجان به سمت خانواده يوروآتالنتيك مي باشد

براي عضويت در اتحاديه اروپا اصالحات دموكراتيك خود را تعميق مي بخشد، 
آذربايجان نيز بايد اصالحات دموكراتيك را پيش برده و روابط خود با 

  ".تيك را تعميق ببخشدساختارهاي يوروآتالن
  

  آمار جمعيت و ميانگين سني ارمنستان
  2007 بنا به اطالعات اكتبر 

 
ون و يلي م3 ارمنستان يميت داي جمع2007تبر  اك1بنا به اطالعات 

ن ي نفر از آنها ساكن700 هزار و 68ون و يلي م2 نفر است كه 700 هزار و 226
شتر از يتعداد زنان ب. ن روستاها هستندي هزار نفر ساكن158ون و يلي م1، يشهر

روان سكونت ي در ايميت داي هزار نفر از جمع106ون و يلي م1. مردان است
  .دارند

 ي كه در ارمنستان انتظار مي آمار طول عمريبه گزارش خدمات مل
 73,4 و 2005 سال در 73,5 و 2006 سال در 73 سال است در قبال 73,3رود 

ش از ي سال ب6 دهد كه در ارمنستان زنان حدود يآمار نشان م. 2004سال در 
ل است  سا76,4 رود ي زنان انتظار مي كه برايطول عمر. مردان طول عمر دارند

  . 2004 سال در 76,4 و 2005 سال در 76,5 و 2006 سال در 76در قبال 
 سال است در قبال 70 شود ي مينيش بي مردان پي كه برايطول عمر

 يهم برا. 2004 سال در 70,3 و 2005 سال در قبال 70,3 و 2006 سال در 70
 ماه رو 1- 3زان ير به مي سال اخ3- 4 ين طيانگي مردانطول عمر ميزنان و هم برا
  .به كاهش است

   
  آمريكاي جنوبي قتل عام را محكوم كرد 

م يتصم» مركوسور«مجلس سازمان . نفوي، آرم ا21/11/2007روان، يا
ون حقوق بشر يسي كميرش قتل عام ارامنه كه به اتفاق آراء از سويرامون پذيپ

 نوامبر 19م در جلسه مجلس يتصم. د كردييرفته شده بود، را تأين سازمان پذيهم
  . د شده استيي تأئهتخت اوروگويدئو پايدر مونتو

 دهد كه در ي وزارت امور خارجه ارمنستان اطالع ميخدمات مطبوعات
 يقتل عام ارامنه كه ط» مركوسور«مجلس سازمان «:  شوديم گفته ميتصم
 ي است و موجب قربان انجام شدهي عثماني امپراتوري از سو1915-1923 يسالها

 كند و از خواست عادالنه مردم يون نفر شده است، را قطعاً محكوم ميليك مي
 كه يي كشورهاين و مجلسهايسازمان همزمان از دولت.  كنديت مي حمايارمن

مات مشابه فرا يرش تصميرفته و محكوم نكرده اند، به پذيهنوز قتل عام را نپذ
  . خوانده است

آن در سال .  استي جنوبيكاي آمرين سازمانهايزرگتر از بيكي» مركوسور«
 و ونزوئال عضو ي، اوروگوايل، پاراگواين، برزيآرژانت. جاد شده استي ا1986

ا، اكوادور و پرو عضو وابسته آن ي، كولومبيوي، بوليليش. ن سازمان هستنديا
  . هستند
 

  دكمك آمريكا براي احداث نيروگاه اتمي جدي
 نوامبر در وزارت 21كا در ينگتون كاردار موقت آمريجوزف پن

 ارمنستان ي جمهورير انرژيان وزيسي ارمنستان  با آرمن موسي جمهوريانرژ
 ين در راستاين توافقنامه ، طرفيبر اساس ا.  را امضاء نموديتوافقنامه همكار

« و » ط يبر محرات ي تاثيابيارز « يد اتمي بلوك جدين مطالعات مقدماتيتدو
 ين الملليآژانس توسعه ب.  خواهند داشتيهمكار » ي فن– ي اقتصاديه گذاريپا

 ي جمهوريژه دولت نسبت به وزارت انرژيكا در پاسخ به درخواست ويآمر
 ين مطالعات هنوز جنبه مقدماتي دهد، البته ايارمنستان كمك و مساعدت نشان م

 ضرورت يد اتميحداث بلوك جد ايم دولت ارمنستان برايدارد و وجود تصم
  .دارد


