
مركز پژوهش هاي مجلس ش�وراي اسالمی 
در گزارش�ي ب�ه ابهام�ات موج�ود درباره 
خيانت ش�ركت توتال به ايران پاس�خ داد و 
رس�مًا اعالم كرد عملكرد اين شركت كاماًل 
به س�ود قط�ر و به زي�ان ايران بوده اس�ت. 
ش��ركت توتال را بايد پرحاش��يه ترين شركت 
خارجي در ايران دانست. اين شركت فرانسوي 
كه عملكرد پرچالش��ي در توسعه ميادين نفت 
و گاز ايران داشته، ش��ريك قطري ها در ميدان 
مش��ترك پارس جنوبي اس��ت. توتال يكي از 
عزيزترين ش��ركت هاي نفتي نزد وزير نفت ما  
اس��ت و يكبار در مدح اين ش��ركت گفته بود 

توتال، اسالم را نجات مي دهد. 
ش��ركتي كه قرار بود اس��الم و اي��ران را نجات 
دهد، با انبوهي از اطالعات مهم و اس��تراتژيك 
بخش ايران��ي مخزن پارس جنوبي، با دس��تور 
ترامپ ايران را ترك كرد و به قطر رفت؛ جايي 
كه سال هاست در حال كار كردن است و سود 
خوبي مي كند. در همان روزها كه انتقاد جدي 
به ق��رارداد ف��از 11 وارد ش��د، مدافعان دولت 
اينگونه گفتند كه ما هر چه داريم از توتال است، 
اگر اين شركت نبود ايران هيچگاه نمي توانست 

از پارس جنوبي گاز برداشت كند. 
به عنوان نمونه اكبر تركان مدام مي گفت همه 
نقش��ه بندي و طراحي فازه��اي پارس جنوبي 
كار توتال است و اين ش��ركت بود كه به ايران 
امتيازات بزرگي داد. البته ت��ركان اين مهم را 
سانس��ور كرد كه همين طراحي، زماني توسط 
اين شركت فرانسوي انجام شد كه همزمان در 

قطر نيز مشغول كار بود. 
حاال مركز پژوهش هاي مجلس روي اين موضوع 
متمركز شده و در بندي از گزارش منتشر شده 
خود نوشته اس��ت:» ش��ركت ملي نفت ايران 
در ابتداي برنامه توس��عه پارس جنوبي، تجربه 
چنداني در بهره برداري از ميادين فراس��احلي 
مستقل گازي با ابعاد و مقياسي قابل مقايسه با 

پارس جنوبي نداشت. 
از اي��ن  رو، فازهاي اولي��ه اين مي��دان بعضاً با 
عامليت ش��ركت هاي نفت��ي بين المللي انجام 
گرفت. با وجود اين، متأس��فانه در فاز1 ميدان 
پارس جنوب��ي، مس��احت م��ورد بهره برداري 

حدود 100 كيلومتر مربع در نظر گرفته ش��د. 
اگر به پراكندگي چاه هاي اين فاز در مقايس��ه 
با سطح اش��غال 100 كيلومتر مربعي آن دقت 
كنيم، مالحظه مي ش��ود كه ناحي��ه تخليه هر 
چاه نتوانسته است درصد مطلوبي از اين فاز را 

پوشش دهد. 
با توجه به حضور گس��ترده شركت نفت توتال 
در توسعه و بهره برداري از ميدان گنبد شمالي 
و لزوم پيش��گيري از آث��ار و تبعات ناش��ي از 
بهره برداري ايران بر توليد گاز قطر، اين فرضيه 
را نمي توان رد كرد كه عملكرد آن ش��ركت در 
طراحي فازبن��دي پارس جنوبي، با توجه كامل 
و بيش از ح��د متعارف به مناف��ع قطر بوده كه 
در موارد متعددي احتماالً منافع كشور ما را به 

خطر انداخته است. 
 انتخاب مساحت به  كار گرفته شده در فازهاي 
2 و 3 نيز نتايج مشابهي را نمايان مي سازد. در 
اين دو فاز مساحتي حدود 140 كيلومتر مربع 

تعيين شده  است.«
  تجانسي در كار نبود!

محور ديگ��ر انتقاده��اي بازوي كارشناس��ي 
مجلس، »عدم تجانس در طراحي فازها« است. 
در توضيح اي��ن موضوع آمده اس��ت: »ميدان 
پارس جنوبي در نقاط مركزي از عمق بيشتري 
برخوردار بوده و گاز موجود در اليه هاي گازي 
آن در اين مناط��ق به مراتب بي��ش از مناطق 

حاشيه اي ميدان است. 
ب��ه فراخ��ور همي��ن ويژگ��ي، در بخش هاي 
حاش��يه اي، حج��م گاز درجا مح��دود بوده و 
آبگرفتگ��ي در چاه  ه��اي تولي��دي به مرات��ب 
س��ريع تر از بخش هاي مركزي مي��دان اتفاق 
مي افتد. از اين رو، مي توان بخش هاي مركزي 
ميدان را »بخش مرغوب« و بخش هاي مجاور را 
به اصطالح »بخش نامرغوب« تلقي كرد. چنانچه 
در فازبندي ميدان پارس جنوبي به نحوي اقدام 
ش��د كه هر فاز ش��امل بخش ه��اي مرغوب و 
نامرغوب مي بود، آنگاه مي توانستيم از دو مزيت 
اس��تفاده كنيم: اوالً، عملكرد بهتر و س��رعت 
بيش��تر در توس��عه پارس جنوبي و ثانياً، توليد 
از مناطق حاشيه اي ميدان همزمان با توليد از 
مناطق مركزي. بدين  ترتي��ب اهداف طراحي 

شده براي مناطق حاشيه اي نيز محقق مي شد. 
مي توان ادعا كرد كه در صورت اتخاذ اين تدبير، 
توس��عه يكنواخت و پايدار از ميدان، امكانپذير 

مي بود. 
از منظ��ر همي��ن نق��د، مي ت��وان به مس��ئله 
مهم ديگري نيز اش��اره كرد. تقس��يم بندي و 
ميزان س��طوح اختصاصي هر ي��ك از فازهاي 
پارس جنوبي بر مبناي فاز استاندارد تعريف شده 
است. هر فاز استاندارد در ميدان پارس جنوبي 
براي توليد روزانه حدود 28 ميليون مترمكعب 

گاز در نظر گرفته شده است. 
با توجه به ع��دم تجانس مي��دان در بخش هاي 
مرك��زي در مقايس��ه با بخش هاي حاش��يه اي، 
مي توان گفت كه براي تولي��د مقدار معيني گاز 
از هر فاز )28 ميليون مترمكعب در روز( بسته به 
محل قرار گرفتن فازها، به مساحت هاي متفاوتي 
نياز است. به  عبارت  ديگر، در بخش هاي مركزي 
مي��دان، مي توان ب��ا تخصيص مس��احت كمتر 
و به تب��ع آن تع��داد چاه هاي تولي��دي كمتر به 
حجم توليد اس��تاندارد دس��ت يافت. بر عكس، 
در بخش هاي حاش��يه اي براي حص��ول توليد 
استاندارد، حفر چاه و تخصيص مساحت بيشتري 
نسبت به مناطق مركزي ميدان ضروري است.« 

  اولويت بندي به سود قطر
س��ومين محور انتقادهاي مركز پژوهش هاي 

مجلس، »اولويت بندي نامناس��ب در توس��عه 
فازها« است. در توضيح اين موضوع آمده است: 
»انتظار مي رفت كه مسئله امكانپذيري مهاجرت 
گاز به كشور قطر، نقش مهمي در اولويت بندي 
توسعه فازهاي ميدان پارس جنوبي ايفا كند. اين 
همان نكته اي است كه طرف قطري در توسعه 

ميدان گنبد شمالي لحاظ كرده است. 
به جز پروژه آلفا، ساير طرح هاي توسعه ميدان 
گنبدش��مالي، ش��امل س��ه زنجيره توليد گاز 
طبيعي مايع شده قطر گاز يك و چهار زنجيره 
تولي��د گاز طبيعي مايع ش��ده رأس گاز يك و 
رأس گاز دو مجموعاً ب��ه ظرفيت 168 ميليون 
مترمكعب، بين سال هاي 1997 تا 2005 جهت 
توس��عه فازهاي همجوار مرز به انجام رس��يده 
اس��ت. اگر اين مدل اولويت بندي را با كيفيت 
انتخاب توس��عه فازها در ميدان پارس جنوبي 
مقايسه كنيم، تفاوت آشكاري مالحظه مي شود 
كه زيان اي��ران را از نحوه بهره ب��رداري از اين 

ميدان نشان مي دهد. 
به  غير از فازهاي1، 2 و3، ساير فازهاي ده گانه اي 
كه نخست در اولويت توسعه قرار گرفته بودند، 
با مرز فاصله دارند. فازه��اي5، 6، 7، 8، 9 و 10 
حداقل به اندازه دو فاز از مرز مش��ترك فاصله 
دارند كه عماًل تأثير بس��يار اندكي در برداشت 

طرف قطري خواهند داشت. 
همانگون��ه كه پي��ش از اين مش��خص ش��د، 
فازهاي12، 13، 17، 18 و 19 كه در مرز مشترك 
دو كشور واقع شده اند از آخرين فازهايي هستند 
كه توسعه يافته اند. از س��وي ديگر، تفاهمنامه 
توس��عه فاز 11 كه در مرز مشترك قرار دارد در 
18 آبان ماه سال 1395 با توتال و شركت ملي 
نفت چين و پتروپارس )به رهبري توتال( به امضا 

رسيده است. 
به نظر مي رسد اگر طرح هاي توسعه هر يك از 
فازها عالوه بر فازه��اي 1، 2، 3، بر فازهاي11، 
12، 13، 17، 18 و 19 كه همجوار مرز هستند 
متمركز مي شد، آنگاه اين امكان وجود داشت 
كه از مهاجرت گاز ايران به سمت قطر جلوگيري 
شود. تعدادي از كارشناسان، تأخير در توسعه 
و بهره ب��رداري از برخي فازه��اي همجوار مرز 
مشترك را متأثر از اين مي دانند كه با توجه به 
شرايط تحريم و محدوديت هاي ايجاد اختصاص 
س��رمايه گذاري پيمانكاران خارجي ال ان جي  
راه اندازي واحدهاي ال ان جي در ايران متوقف 

شد. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه موض��وع راه اندازي 
واحدهاي ال ان ج��ي با توجه ب��ه امكانپذيري 
صادرات گاز كشور از طريق خط لوله و همچنين 
نبود بستر رقابت با كش��ور قطر در بازار جهاني 
ال ان جي، ال ان جي اساساً فاقد توجيه اقتصادي 
اس��ت. با توجه به ويژگي هاي اعمال ش��ده در 
س��طح بندي فازهاي مي��دان پارس جنوبي و 
به منظور جلوگي��ري از مهاجرت بيش��تر گاز 
از ناحي��ه ايران به قطر الزم اس��ت برنامه ريزي 
دقيقی با نصب سكوهاي مناسب در بين فازها 

انجام شود. 
از سوي ديگر هر كشوري كه فازهاي نزديك تر 
به مرز را در اولويت بهره برداري قرار داده است، 
مي تواند عالوه بر برداش��ت بيشتر از مخزن، از 
مهاجرت گاز خود به كشور همسايه جلوگيري 
كند. متأسفانه در اين امر، كشور ما موفق نبوده 
و نه تنها مهاجرت گاز به قطر خس��ارات زيادي 
را متوجه كشور ما كرده اس��ت، بلكه برداشت 
سريع قطر از فازهاي مجاور، موجب باال آمدن 
س��طح آب در فازهاي همجوار ما با آن كش��ور 
شده اس��ت كه قطعاً تأثير منفي در توليدات ما 

خواهد داشت.« 
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خيانت گازي توتال به ایران

با توجه به حضور گس�ترده 
ش�ركت نف�ت توت�ال در 
توس�عه و بهره ب�رداري از 
ميدان گنبد شمالي و لزوم 
پيش�گيري از آثار و تبعات 
بهره ب�رداري  از  ناش�ي 
اي�ران ب�ر تولي�د گاز قطر، 
اي�ن فرضي�ه را نمي ت�وان 
رد ك�رد ك�ه عملك�رد آن 
شركت در طراحي فازبندي 
پارس جنوب�ي، ب�ا توج�ه 
كامل و بيش از حد متعارف 
به مناف�ع قطر بوده اس�ت

گزارش مهم مركز پژوهش هاي مجلس درباره اقدامی كه شركت فرانسوی عليه منافع ايران انجام داد

عملكرد شركت توتال در طراحي فازبندي پارس جنوبي به سود قطر و به ضرر ايران بود

وحیدحاجیپور
گزارشیک

بيت كوین در آلمان قانوني مي شود
پس از اجرايي ش�دن قوانين پولش�ويي اتحاديه اروپا، مؤسسات 
مال�ي در آلم�ان مج�وز قانون�ي ب�راي نگه�داري و اس�تفاده 
از ارزه�اي مج�ازي از جمل�ه بيت كوي�ن را خواهن�د داش�ت. 
 به گزارش بي اي��ن كريپتو، خبرهاي جديدي در راه اس��ت كه پس از 
اجرايي شدن قوانين پولشويي اتحاديه اروپا، مؤسسات مالي در آلمان 
مجوز قانوني ب��راي نگهداري و اس��تفاده از ارزهاي مج��ازي از جمله 

بيت كوين را خواهند داشت. 
در حالي كه هنوز جزئيات مربوط به زمانبندي قطعي اين اقدام مشخص 

نيست، ولي احتماالً در 2020 اجرايي مي شود. 
اين در واقع يك پيشرفت هيجان انگيز براي جامعه بيت كوين نه فقط 
در آلمان، بلكه در سراس��ر اتحاديه اروپا و حتي فراتر از آن است، ولي 
پس از معرفي ارز مجازي توس��ط تعداد زيادي از بانك هاي س��نتي و 
مؤسسات مالي، اين سرمايه جذابيت بيشتري براي برخي افراد بدبين و 

سرمايه گذاران اوليه ايجاد مي كند. 
در اين بين، يك شرايط برد برد براي بانك ها هم است، چون حاال يك 
بازار كاماًل جديد دارند. تا به امروز هيچ مؤسسه مالي قانوني در آلمان 
اجازه ارائه مس��تقيم خدمات مربوط به ارز مجازي را به مش��تريانش 
نداشت. بهترين كاري كه مي توانستند انجام دهند هدايت غيرمستقيم 

مشتريان به يك شعبه ديگر يا يك متولي خارجي بود. 
با اعمال قوانين جديد، سرمايه گذاران آلمان مي توانند در بيت كوين و 
ساير دارايي هاي ديجيتال از طريق صندوق هاي داخلي سرمايه گذاري 
كنند و مجبور نيستند به صندوق هاي خارجي روي بياورند. به عبارت 
ديگر، س��رمايه گذاري در ارز هاي مجازي از طريق ي��ك بانك آلماني 
مي تواند به آساني سرمايه گذاري در هر دارايي سنتي ديگري مثل سهام 
يا اوراق قرضه باش��د.  بانك هاي آلمان عقيده دارند استفاده از ارزهاي 
مجازي به عنوان يك ابزار مالي قابل اطمينان، غيرقابل اجتناب است. 
بيش از 200 بانك آلمان براي پيشنهاد يك ارز ديجيتال اروپايي مانند 

ارز ديجيتال ملي چين متحد شده اند. 

 كاهش 110 هزار بشکه ای
  توليد روزانه  نفت اوپك

اوپ�ك  نف�ت  تولي�د  داد  نش�ان  رويت�رز  نظرس�نجي 
در نوامب�ر ب�ه دلي�ل اف�ت تولي�د آنگ�وال و محدودي�ت 
عرض�ه عربس�تان س�عودي، كاه�ش پي�دا ك�رده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، يافته هاي نظرسنجي رويترز نش��ان داد اوپك كه 
متشكل از 14 كش��ور عضو اس��ت، در نوامبر به طور ميانگين 29/57 
ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده كه 110 هزار بشكه در روز كمتر 

از آمار اكتبر است. 
عربستان س��عودي كه پس از حمالت به تأسيساتش در سپتامبر عرضه 
عادي را از سرگرفت، همچنان كمتر از سهميه تعيين شده تحت پيمان 
محدوديت عرضه، نفت توليد مي كند. اوپك در روز پنجم دسامبر همزمان 
با عرضه اوليه عمومي سهام آرامكو ديدار رسمي خود را برگزار مي كند.  
اوپك، روس��يه و س��اير توليدكنندگان كه به گروه اوپك پالس معروف 
هستند از اول ژانويه امسال پيماني را براي محدوديت عرضه به ميزان 1/2 
ميليون بشكه در روز اجرا گذاشته اند كه س��هم اوپك از اين محدوديت 
عرضه 800 هزار بشكه در روز است كه توسط 11 عضو اجرا مي شود و سه 
كشور ايران، ليبي و ونزوئال از مشاركت در آن معاف شده اند.  انتظار مي رود 
اين گروه در ديدار خود كه روزهاي پنجم و ششم دسامبر برگزار مي شود با 
تمديد اين پيمان موافقت كنند، اما نمايندگان اوپك اظهار كرده اند كه اين 
گروه در بحبوحه پيش بيني ها درباره مازاد عرضه در سال 2020 ممكن 
است درباره كاهش بيشتر عرضه مذاكره كنند.  يك نماينده اوپك گفت: 
حداقل نتيجه، تمديد پيمان است. نفت پس از افزايش به 72 دالر در 
واكنش به حمالت 14 سپتامبر به تأسيسات نفتي عربستان سعودي 
كاهش پيدا كرده و اكنون پايين سطحي معامله مي شود كه بسياري از 

كشورهاي اوپك براي متعادل كردن بودجه شان به آن نياز دارند. 

هندي ها هم حریف شرایط بد اقتصادي نشدند
س�طح  پايين تري�ن  ب�ه  هن�د  اقتص�ادي  رش�د 
رس�يد.  اخي�ر  س�ال  ش�ش  ط�ول  در  خ�ود 
به گزارش آسوشيتد پرس، رشد اقتصادي هند در سه ماهه سوم امسال 
به تنها 4/5 درصد رس��يد كه پايين ترين نرخ رش��د ثبت شده در اين 
كشور طي شش سال اخير محسوب مي شود. طبق اعالم وزارت آمار و 
برنامه ريزي هند، رشد بخش توليد به منفي يك درصد رسيده كه بسيار 

كمتر از رشد 6/9 درصدي ثبت شده در مدت مشابه سال قبل است. 
روند كاهش رش��د اقتصادي هند كه در سال هاي اخير همواره يكي از 
سريع ترين نرخ هاي رشد جهان را داشت باعث افزايش نگراني ها نسبت 
به ناكامي در دس��تيابي به هدف تحقق اقتصاد 5 تريليون دالري اين 
كشور شده است. هند كه اكنون ششمين اقتصاد بزرگ جهان محسوب 
مي شود در سه ماهه دوم سال نيز تنها 5درصد رشد كرده بود.  به گفته 
اقتصاددانان، برنامه دولت هند براي اصالح نظام ارزي باعث ايجاد مشكالت 
زيادي براي بخش مالياتي، بانكي و خودروسازي هند شده است. طبق اعالم 
انجمن توليد كنندگان خودروي هند، ميزان تحويل خودرو سواري اين كشور 
در مقايسه با سال قبل 41 درصد و تحويل اتوبوس و كاميون 39 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.   در بين بخش هاي مختلف، 
رشد بخش سرمايه ثابت ناخالص كه بار 32/5 درصدي رشد اقتصادي هند را 
بر دوش مي كشد از 4 درصد در سه ماهه دوم به تنها يك درصد در سه ماهه 
سوم سال كاهش پيدا كرده است. رشد صادرات نيز از 5/7 درصد سه ماهه 

قبل به منفي 0/4 درصد در سه ماهه سوم رسيده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

برگ سبز،  خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ای مدل۱۳۸۴به 
رنگ بژ متالیک به شماره انتظامی ۷۱۴ ی۴۱ ایران ۶۸ به شماره 
موتور۱۲۴۸۴۰۹۱۵۳۸ وبه شماره شاسی۱۴۲۳۳۸۹۷ متعلق به  
آقای محمد حسین نیکنام به شماره ملی ۵۸۷۹۸۱۷۲۱۰ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تاسيس جامعه حرفه ای هتل و هتل آپارتمان 
استان آذربایجان شرقی

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رس��اند انتخابات جامعه حرفه ای 
هتل و هتل آپارتمان روز سه شنبه در تاریخ 98/10/10  دی ماه 98 در سالن 

اجتماعات هتل بین المللی تبریز برگزار  خواهد شد.
از عالقمن��دان به کاندیدات��وری و واجدین ش��رایط می توانند تا تاریخ 
98/10/3 مدارک خود را به دفتر جامع هتل داران در تبریز تحویل نمایند.

دستور جلسه:
1- تصویب اساسنامه

2- انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
هیات موسس جامعه حرفه ای هتل و هتل آپارتمان های استان آذربایجان 

شرقی
نوبت اول: ۹۸/۹/۱۰
نوبت دوم: ۹۸/۹/۲۵

کارت هوشمند رانندگی به شماره ۲۷۱۷۵۸۸ 
متعلق به اینجانب سعید اردستانی به شماره 
ملی ۳۲۵۵۳۵۱۴۰۵ مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است

برگ اعالم وضعیت برگ سبز و کارت ماشین نیسان 
به ش�ماره انتظامی ۲۵ ایران ۳۸۹ ه ۲۷ و به شماره 
 00c05316 موتور۰۰۰۳۲۹۲۳ و به ش�ماره شاس�ی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهرداری اسالمشهردر نظردارد به استنادمجوزشورای محترم اسالمی شهر نسبت به 
اجرای پروژه های عمرانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان 
 می توانندفایل اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :

WWW.setadiran.ir دریافت و جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت 
شهرداری اسالمشهر WWW.eslamsahahr.ir  مراجعه نمایند. 

حسین طال شهردار اسالمشهر

بازرس هيئت مديره مجمع عالي نمايندگان 
كارگران ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه اراده جدي 
ب�راي حل مش�كل كارگ�ران وج�ود ندارد 
گفت: بي�ش از ۷5 درصد درآم�د كارگران 
به مس�كن، درمان و خ�وراك مي گ�ذرد و 
همين مس�ئله باع�ث كاه�ش 50 درصدي 
ق�درت خري�د كارگ�ران ش�ده اس�ت. 
حميدرضا امام قلي تبار، در گفت وگو با تسنيم، 
درباره كاهش ق��درت خريد كارگ��ران و رواج 
قراردادهاي موقت گفت: با توجه به اينكه تورم 
در سنوات گذش��ته به صورت غير قابل كنترل 
افزايش يافته اس��ت، علت اصل��ي آن به دليل 
برنامه هاي ناكارآمد دولت بوده است، دولت ها 
در دوره هاي مختلف براي جبران كسري بودجه 
خود از اين فرآيندها استفاده مي كنند، افزايش 
تورم باعث شد فاصله بين فقير و غني افزايش 
يابد. در همين راستا قدرت خريد جامعه كاهش 
ياف��ت و كارگران هم��واره در زندگ��ي متضرر 

شدند. 
 وي ادامه داد: طب��ق اصل 41 قان��ون كار هر 
س��اله حقوق كارگران بايد بر اساس نرخ تورم 
محاسبه مي شد، اما نرخ تورمي كه دولت اعالم 
مي كند، معموالً نرخ سياس��ي است و به خاطر 
بهره برداري هايي ن��رخ تورم تعيين مي ش��د. 

همواره نرخ تورمي كه به صورت ميداني تعيين 
مي ش��ود با نرخ تورمي كه دولت اعالم مي كند 

تفاوت دارد. 
امام قلي تبار اظهار داشت: دولت ها همواره براي 
تعيين نرخ تورم، از س��بدهاي متنوعي استفاده 
مي كنند كه بخش زيادي از كارگران هيچ وقت 
از آن موارد اس��تفاده نمي كنند. ب��ه طور مثال 
در تعيي��ن نرخ ت��ورم توجه به ثب��ات قيمت در 
باش��گاه هاي ورزش��ي مورد توجه ب��ود، كه اين 
موضوع اهميت ندارد، چراك��ه كارگران كمتر از 
باشگاه ورزشي اس��تفاده مي كنند. قيمت تعداد 
زيادي از محصوالت افزايش نمي يابد، تأثير اين 
دس��ته از كاالها در زندگي كارگران صفر است. 
يكي از داليلي كه كارگران هم��واره نرخ تورم را 
در زندگي خود حس مي كنن��د، افزايش قيمت 
كاالهاي اساسي در سبد معيشت كارگران است. 
 بازرس هيئت مديره مجم��ع عالي نمايندگان 
كارگران افزود: گراني ها و فاصله بين هزينه ها 
و درآمد همواره كارگران را اذيت كرده اس��ت. 
متأسفانه سيستم نظارتي به درستي بر زندگي 
كارگران نظارت نداشته است. بنابراين همه اين 
موارد دست به دست هم مي دهد تا در شرايطي 
فعلي نه تنها درآمد كارگران افزايش��ي نداشته 

است، بلكه همواره از زندگي عقب باشند. 

كاهش ۵0 درصدي قدرت خرید كارگران


