
برخي ش�نيده ها حاكي از آن است، نخستين 
پرون�ده »ترك فع�ل« ك�ه زي�ر ذره بين يك 
نهاد نظارت�ي قرار گرفت�ه، پرون�ده اقدامات 
عجي�ب وزارت نف�ت در ماج�راي ص�ادرات 
گاز ب�ه پاكس�تان اس�ت؛ پرون�ده اي ك�ه در 
ن�وع خ�ود مي توان�د ي�ك نمون�ه جال�ب از 
س�وءمديريت و دروغگويي هاي بزرگ باشد. 
وزارت نفت همواره خ��ود را در موضعي قرار داده 
كه بهترين تصميم را براي ع��دم صادرات گاز به 
پاكس��تان گرفته اس��ت و با بهانه هاي مختلف از 
اين تصميم دفاع مي كن��د، در حالي كه اگر خط 
لوله صادراتي را تكميل مي كرد، مي توانس��ت با 
دريافت بيش از 6ميليارد دالر جريمه منافع ملي 
را تأمين كند آن هم بدون صادرات يك متر مكعب 
گاز طبيعي. مذاكرات صادرات گاز به اين كش��ور 
در اواسط دهه 70 آغاز ش��د و در نهايت، قرارداد 
۲۵ساله خط لوله صلح در سال ۸۸ به امضا رسيد. 
اين خط لوله با هدف صادرات گاز به پاكستان كليد 

خورد تا در ادامه به بازارهاي هند و حتي چين نيز 
از اين طريق ورود كند. توافق اوليه بدين مبنا بود 
كه با احداث اين خط لوله، گاز ايران به پاكستان و 
هند انتقال يابد و روزانه ۱۵0ميليون متر مكعب 
گاز به اين دو كشور صادر ش��ود، به طوري كه به 
ترتيب س��هم هند و پاكس��تان ۹0 و 60 ميليون 
متر مكعب در نظر گرفته ش��ده بود. بدين طريق 
در همان ابتدا و پيش از انعقاد قرارداد، دولت هند 
از اين خط لوله خارج و عماًل قرارداد نهايي ما بين 
ايران و پاكستان منعقد شد. سرانجام با پيگيري ها 
و تالش هاي ديپلماتيك در سال ۸۸ كار احداث 
بخش ايراني خط لوله آغاز شد، ولي زنگنه با توقف 
كار تكميل خط لوله صادراتي، مانع از صادرات گاز 

به پاكستان طبق قرارداد شد. 
  ماجراي يك دفاع 

چندي پيش دفاع سرسختانه مديرعامل شركت 
ملي گاز از عملكرد دولت در صادرات گاز و سخن 
گفتن از توس��عه بازارها به اروپا، اين پرس��ش را 

به وجود آورد كه چرا او به يكباره اظهارات خود را 
راهي رسانه هاي همسو با دولت كرد. ورود يكباره 
حسن تربتي به اين مسئله، تنها به موضوع تشكيل 
پرون��ده گازي ب��راي وزارت نفت مربوط اس��ت؛ 

پرونده اي با محوريت »ترك فعل.«
عملكرد فاجعه بار اين وزارتخانه در حوزه تجارت 
گاز، به حدي زير ذره بين يكي از نهادهاي نظارتي 
قرار گرفته اس��ت كه مديرعامل شركت ملي گاز 
به عنوان يكي از اهداف اين نهاد، مأموريت يافت 
به »سفيدكردن« كارنامه سياه وزارت نفت در اين 
حوزه بپردازد و فضا را به ش��كلي بيارايد كه گويا 
وزارت نفت كاماًل براس��اس منافع ملي و امنيتي 
نظام جمهوري اسالمي ايران عمل كرده است، ولي 
ماجرا پيچيده تر از آن است كه مي توان فكرش را 
كرد؛ اعدادي بزرگ در يكي از گزارش هاي تدوين 
ش��ده، مورد اش��اره قرار گرفته كه چ��اره اي جز 
ورود به س��وءمديريت ها باقي نگذاش��ته اس��ت. 
بخش اصلي اين پرونده ه��م به موضوع صادرات 

گاز به پاكس��تان برمي گردد كه در نوع خود قابل  
تأمل اس��ت. به همين دليل اس��ت وزارت نفت 
در پاسخ به هر گزارش��ي كه به پاكستان مربوط 
است، شديدتر از گذشته موضع مي گيرد و سعي 
دارد با ارائه آدرس غلط، استدالل ها و توجيهات 
نخ نما شده خود را راهي رسانه ها كند. براي ايجاد 
انحراف در اين پرونده، حتي گفته مي ش��ود بايد 
از وزارت نفت تقدير ش��ود كه زير بار اين قرارداد 
نرفته اس��ت! موضوعي كه احتماالً تا چند هفته 
ديگر در رس��انه هاي دولتي بولد مي شود و روي 
اعداد متوهمان��ه اي مانور مي دهد و قرار اس��ت 
سرانجام پذيرفته شود كه زنگنه عامداً اين قرارداد 
را اجرايي نكرده اس��ت و از آنجا كه هيچ دعواي 
حقوقي ميان طرفين در جريان نمي افتد، موضعي 

ديگر اعالم شود. 
  ادعاي جديد در راه است

احتماالً طي هفته هاي آينده گزارش هايي منتشر 
مي ش��ود كه قصد دارد اي��ن دروغ را القا كند كه 
قيمت گاز صادراتي ايران به پاكستان بسيار كمتر 
از قراردادهاي ع��راق و تركيه ب��ود و اگر قرارداد 
پاكستان اجرايي مي شد، با شكايات عراق و تركيه 
به عنوان دو مشتري گاز ايران، ضربات بزرگي به 
كشور وارد مي كرد. اين در حالي است كه قيمت 
گاز ايران براس��اس فرمولي كه طراحي شده بود، 
به مانند قرارداده��اي ديگر ايران اس��ت و تنها با 
قرارداد كرس��نت اختالف فراواني داش��ت. مقرر 
ش��ده روي اعداد پنج تا هفت س��نت به ازاي هر 
مترمكعب گاز طبيعي مانور داده شود تا شايد با 
اين دروغ، افكارعمومي حق را به وزارت نفت بدهد. 
اين وزارتخانه طي سال هاي گذشته ادعا مي كرد 
به تعهدات خود عمل كرده و اين اسالم آباد است 
كه بايد نس��بت به كم كاري خود پاسخگو باشد، 
در حالي  كه پرواضح اس��ت، وزارت نفت در سال 
۹۲ به بهانه هاي مختلف، از اجراي تعهدات خود 
ش��انه خالي كرد، اما امروز به دروغ اعالم مي كند 
به تعهداتش عمل كرده اس��ت!هر چند اسنادي 
كه وجود دارد، ثابت مي كن��د ادعاي وزارت نفت 
س��نخيتي با واقعيت ندارد، اما به نظر مي رس��د 
نهادهاي نظارتي، بايد مراقب اس��ناد و مداركي 
باشند كه ممكن اس��ت يك ش��به ناپديد شود؛ 
هرچند كه عملكرد اي��ن وزارتخان��ه در پرونده 
صادرات گاز به پاكس��تان، به اندازه كافي حاوي 
نكات قابل تأملي است كه نش��ان دهد چه اتفاق 

بدي براي كشور رخ  داده است. 
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پرونده»ترکفعل«صادراتگازرویمیزمیرود
گزارش »جوان« از تمركز يك نهاد نظارتي روي پرونده صادرات گاز ايران به پاكستان

وحید حاجی پور
  گزارش  

كاهش۱۵درصديحوادثكار
درايران

در  كار  از  ناش�ي  ح�وادث  كار  وزارت  اع�ام  براس�اس 
1۵درص�د كاه�ش يافت�ه و ب�ه ازاي ه�ر  س�ال گذش�ته 
1۰۰ه�زار نف�ر كمت�ر از پن�ج نف�ر فوت�ي ثب�ت ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، حاتم شاكرمي معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي با اشاره به پايين بودن آمار حوادث كار در كشور گفت: 
در مقايسه با كشورهاي ديگر وضعيت قابل قبولي در بحث حوادث كار 
داريم به نحوي كه نرخ حوادث كار در ايران ۵/۵ درصد است و اهتمام 
بازرسان كار باعث ش��ده تا نرخ حوادث كار در كشور در همين سطح 

حفظ شود. 
براساس اعالم كارشناسان بيش��ترين آمار تلفات نيروي كار و ارقام و 
اعداد حوادث ناشي از كار متعلق به حوادث س��اختماني و پس از آن 

بخش معدن است. 
حوادث شغلي به هر صورت و درجه اي كه باشد براي كارگر، كارفرما و 
جامعه زيان هاي اقتصادي بسياري در بردارد كه هزينه هاي درماني، 
خسارت ناش��ي از توقف كار به دليل حادثه و خس��ارات پرداختي در 

صورت از كارافتادگي از جمله آنها به شمار مي رود. 
مطابق م��اده 60 قانون تأمي��ن اجتماعي چنانچه كارگر به دس��تور 
كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام مأموريتي باش��د و 
حادثه اي براي وي رخ دهد، حادثه ناشي از كار محسوب شده و كارگر 
حق بهره من��دي از تمام مزاياي مندرج در قان��ون كار و قانون تأمين 

اجتماعي را دارد. 

تصمیمبزرگكانادابراينفت
كان�ادا ۵۰۰ ه�زار بش�كه در روز از تولي�د نف�ت خ�ود را 
كاه�ش مي ده�د ك�ه ب�ه ق�رارداد كاه�ش تولي�د اوپ�ك 
پاس ب�رای متع�ادل ك�ردن ب�ازار نف�ت كم�ك خواه�د كرد. 
به گزارش بلومبرگ، شركت منابع طبيعي كانادا قصد دارد فعاليت هاي 
خود را 30 روز به خاطر تعميرات و نگهداري معلق كند، به اين ترتيب 

۲۵0 هزار بشكه در روز از توليد نفت خام آن كاسته مي شود. 
شركت سانكور انرژي هم ۱30 هزار بشكه در روز از توليد خود را در كل 

فصل بهار پايين مي آورد.
 شركت س��ينكرود كانادا هم به خاطر تعميرات و نگهداري 70 هزار 

بشكه در روز از توليد خود را در سه ماهه دوم متوقف مي كند. 
 كاهش عرضه نفت كانادا به دنبال تصميم ش��گفت آور ائتالف اوپك 
پالس براي ادامه كاهش توليد در ماه آينده، حمايت بيشتري از روند 

افزايش قيمت نفت خواهد كرد. 
اوپك پالس قصد داشت ۱/۵ميليون بشكه در روز به توليد خود در ماه 
آوريل اضافه كند ولي تصميم گرفت فعاًل افزايش توليدي نداشته باشد.  
اين ائتالف از نزديك ساير توليدكنندگان نفت دنيا را هم زير نظر دارد 
تا بتواند بازار جهاني نفت را مديريت كند و افزايش توليد در امريكاي 
شمالي بزرگ ترين مشكل آن در سال هاي اخير بوده است مخصوصاً از 

طرف ميادين نفتي شيل امريكا و كانادا. 
 همكاري كانادا براي متع��ادل كردن بازار نفت ب��ا توليد كمتر مانند 
كاهش توليد در امريكا يك اس��تراتژي عامدانه ب��راي مديريت بازار 

نيست، ولي اهميت بسياري دارد. 
 اگر اي��ن كاهش توليد كوتاه مدت باش��د، صنعت ش��ن هاي نفتي 
كانادا نمي تواند در بلندمدت باعث نگراني عربس��تان شود چون به 
خاطر كاهش تقاضا در آينده، اين صنعت نمي تواند رش��د چنداني 

داشته باشد. 

توافقتعرفهايامريكاواروپا
اتحاديه اروپ�ا و امريكا روز جمعه موافق�ت كردند تعرفه هايي 
را ك�ه روي ميليارده�ا دالر واردات كاالها در دعواي 1۶س�اله 
بر س�ر يارانه ه�اي هواپيماي�ي وض�ع كرده اند، معل�ق كنند. 
به گزارش رويترز، دو ط��رف در بيانيه مش��تركي اعالم كردند كه 
اين تعليق چهار ماهه مشمول همه تعرفه هاي امريكا روي واردات 
اتحاديه اروپا به ارزش 7/۵ميلي��ارد دالر و همه تعرفه هاي اتحاديه 
اروپ��ا روي واردات كاالهاي امريكاي��ي ب��ه ارزش 4 ميليارد دالر 

خواهد بود. 
اين تعرفه ه��اي واردات كاال نتيجه پرونده ه��اي طوالني پيگيري 
شده از طريق سازمان جهاني تجارت بر سر يارانه هايي بوده اند كه 

شركت هاي هواپيماسازي ايرباس و بويينگ دريافت كرده بودند. 
والديس دومبرووسكيس، رئيس تجارت اتحاديه اروپا از شروع جديد 
در روابط اتحاديه اروپا با امريكا كه بزرگ تري��ن و از نظر اقتصادي 
مهم ترين شريك اين بلوك است، استقبا ل كرد و گفت: حذف اين 
تعرفه ها براي هر دو طرف در ش��رايطي كه پاندم��ي به كاركنان و 

اقتصادهاي مان آسيب زده است، برد- برد است. 
تعرفه هاي امريكا شامل واردات هواپيماها، قطعات هواپيما، شراب 
و مرباي فرانسه و آلمان، زيتون اسپانيا، قهوه آلمان، پيچ گوشتي و 

ابزارهاي ديگر، ليكور، پنير و گوشت خوك از اتحاديه اروپا بود. 
اروپا هم واردات هواپيماه��ا، قطعات هواپيم��ا، دخانيات، آجيل، 
سيب زميني، ودكا، تجهيزات ژيمناستيك، ميزهاي كازينو، تراكتور 
و ماشين آالت مورد استفاده در ساختمان سازي از امريكا را هدف 

تعرفه قرار داده بود. 
پيش از توافق روز جمعه ميان بروكسل و واشنگتن، امريكا و انگليس 

روز پنج شنبه توافقي براي تعليق چهار ماهه تعرفه ها داشتند.

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
218001030سرمايه گذاري تامين اجتماعي
478002270سرمايه گذاري ساختمان ايران

8450400سرمايه گذاري خوارزمي
529702520نفت پارس 
3930180بيمه البرز

312301480فرآوري موادمعدني ايران 
10810510فوالدمباركه اصفهان
6950330سرمايه گذاري سپه 

16800630سرمايه گذاري بهمن 
16650790سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

63900 گروه صنايع بهشهرايران 
17880850گسترش نفت وگازپارسيان
22350360سراميك هاي صنعتي اردكان 

870-16630موتورسازان تراكتورسازي ايران 
460-10660ليزينگ صنعت ومعدن 

10-2600بيمه آسيا
680-24600كيميدارو

5680270سرمايه گذاري بوعلي 
100-22190صنعتي آما

3710170ليزينگ رايان سايپا
265501260توليديچدن سازان

9940470ملي صنايع مس ايران  
170-25670فوالدخراسان

38700130آهنگري تراكتورسازي ايران 
5630260سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

20070950گروه بهمن 
23520120سيمان هگمتان 

950-18230ايركاپارت صنعت
11460540سرمايه گذاري توسعه ملي 

1420-27080نوردآلومينيوم 
650203090فوالداميركبيركاشان
259301230پااليش نفت تبريز

469702230صنايع شيميايي فارس 
546002280پتروشيمي شيراز

414601970بورس اوراق بهادارتهران
334901590بورس كاالي ايران

910-26510كارخانجات توليدي شيشه رازي 
538060سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

6590310سرمايه گذاري پرديس
19150910سيمان فارس وخوزستان

8020380سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
10790510سيمان شمال 

3090140گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
10580500سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

880-16720نيروترانس 
21170240البرزدارو

2670120بانك كارآفرين 
4830440سرمايه گذاري سپه 

470-9060واسپاري ملت
485402310فنرسازي زر

830-63500گروه صنعتي بوتان 
240401100تايدواترخاورميانه 

600-11580ليزينگ ايرانيان
6060-115170داروپخش )هلدينگ 

10790510حفاري شمال
11250530پااليش نفت اصفهان

3570-67990صنايع كاشي وسراميك سينا
1370-31520مارگارين 

410-27750شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
334301590مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

300501430پاكسان 
264601260توسعه معادن روي ايران 

28806013710پتروشيمي فناوران
284301350س.صنايع شيميايي ايران

4860230سرمايه گذاري مسكن 
239801140رادياتورايران 

15450730بيمه ملت
242501150پتروشيمي شازند

2660120سرمايه گذاري نيرو
9100430سيمان سپاهان 

2640120قطعات اتومبيل ايران 
20750160صنعتي بهشهر

13500550سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
6570310بيمه دانا

3819050سيمان فارس نو
2820130بانكت جارت

11460270سرمايه گذاري آتيه دماوند
3540160كارخانجات توليدي شهيدقندي

27600270تراكتورسازي ايران 
6210220تجارت الكترونيك پارسيان

510702430مس شهيدباهنر
273301300سيمان غرب 

5980280سرمايه گذاري سايپا
550902440موتوژن 

4980230نيرومحركه 
19240910معدني وصنعتي چادرملو

14860700سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
49040400توليدمواداوليه داروپخش 

921004380پتروشيمي پرديس
23310590سيمان خوزستان
110-15120داروسازي امين 

2590120ايران ترانسفو
12020540بانك پاسارگاد

10550500سيمان مازندران 
4420210 سالمين 

16460780گروه مپنا)سهامي عام(
14180670كالسيمين 

6450300سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
45000240سرمايه گذاري دارويي تامين

3800180بانك اقتصادنوين 

مسلم عباسی|  شانا

فرصت اتصال ريلي ايران  به مديترانه   
     حمل و نقل

مدي�ركل ش�ركت راه آه�ن ع�راق از آغ�از طرح�ي ب�زرگ 
ريل�ي  دوب�اره مس�ير  راه ان�دازي  و  بازس�ازي  ب�راي 
راهب�ردي بغ�داد - القائ�م در م�رز س�وريه خب�ر داد. 
به گزارش ميدل ايست نيوز، جواد كاظم الحسيني، مديركل شركت 
راه آهن عراق گفت كه در پي دستور وزير حمل ونقل، نيروهاي فني 
و مهندسي در منطقه القائم در مرز عراق و سوريه ساخت سدهاي 
خاكي به طول 7۵0 متر با استانداردهاي جهاني با هدف بازسازي و 
راه اندازي خط آهن »بغداد � القائم � عكاشات« را آغاز كرده است. 
وي افزود: هدف از اين كار ازس��رگيري حركت قطار در اين مسير 

براي مسافران و كاالهاست. 
اين خط آهن از دل صحراي غربي انبار مي گذرد و مي تواند حيات 

را به مناطق دوردست غربي عراق برگرداند. 

براساس اين گزارش، ۱۹ نوامبر ۲0۲0 با حضور مديركل شركت 
راه آهن عراق و مديركل سازمان راه آهن سوريه يك توافقنامه بين 
دو طرف با هدف همكاري در عرصه نوسازي خطوط ريلي و تبادل 
تجارب و آموزش كادرهاي فني و انتقال فن��اوري ريلي و افزايش 
س��رمايه گذاري در اين عرصه و كاهش هزينه ها با هدف تس��هيل 

حركت ريلي ميان عراق و سوريه امضا شد. 
در ۲۱ نوامبر نيز مديركل شركت راه آهن عراق، آغاز پروژه بازسازي 

خطوط ريلي بين عراق و سوريه را اعالم كرد. 
در صورت بازسازي اين خطوط ريلي، ايران تنها مي تواند با ساخت 
حدود 30 كيلومتر راه آهن شلمچه به بصره به خط آهن فوق متصل 
ش��ده و از آن طريق به مديترانه وصل ش��ود كه مي تواند عالوه بر 
اتصال محور مقاومت، اقتصاد ايران را به بازارهاي مديترانه متصل 

نمايد كه قدمي مهم براي دور زدن تحريم هاي اقتصادي به شمار 
مي رود. 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي 99/21008 
نوبت دوم/ م الف: 4100

شرکت سهامى برق منطقه اى تهران
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شماره فراخوان در سامانه 
میزان تضمین (سپرده )شرکت موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

در فرآیند ارجاع کار (ریال)
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زمان گشایش پیشنهاداتمناقصه  (ریال)
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روابط عمومى شرکت توزیع نیروي برق استان یزد
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سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
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