
بلومبرگ خبر داد انتقال نف�ت ايران به چين 
با روش كشتي به كشتي سه برابر شده است. 
با وجود تنگ تر شدن دامنه تحريم ها عليه ايران 
و فشار بيشتر امريكا به مش��تريان نفت ايران، اما 
واشنگتن همچنان نتوانس��ته است بازار چين را 

از ايران بگيرد. 
چي��ن از بزرگترين كش��ورهاي واردكننده نفت 
ايران بوده است كه به طور ميانگين ساالنه – در 
ش��رايط غيرتحريمي- از ايران 500 هزار بشكه 
نفت وارد مي كرده كه اين رقم رس��مي، به دليل 
تحريم ها و جايگزين شدن راه هاي غيررسمي به 
جاي راهكارهاي رسمي، كاهش پيدا كرده است. 
كس��ي از ميزان صادرات نفت ايران به چين خبر 
ندارد هر چند كه رقم هاي متفاوتي از سوي برخي 
منابع و رسانه ها مطرح مي شود، آنچه گمرك چين 
هر ماهه اعالم مي كند مربوط به نفتي است كه به 
صورت رسمي وارد چين مي شود؛ همه افرادي كه 
مي خواهند بدانند ايران چه ميزان نفت به چين 
صادر مي كند دنبال آمارهاي فروش غيررسمی 
نفت هستند كه تاكنون توسط هيچ يك از طرفين 

اعالم نشده است. 
يكي از روش هاي به كار گرفته ش��ده در دور زدن 
تحريم ها كه بارها از سوي رسانه هاي مختلف جهان 
  STSبه تفصيل درباره آن نوشته شده است، روش
يا كشتي به كشتي است به اين شكل كه دو نفتكش 
در آب هاي آزاد با هم ديدار كرده و نفت خام از طريق 
خط لوله اي به نفتكش خالي تخليه مي شود، بدون 
آنكه نياز باشد به بندر نزديك شود. حاال بلومبرگ 
در اين باره به آماري رسيده كه نشان مي دهد ميزان 
واردات نفت چين از اين طريق با افزايش سه برابري 

همراه بوده است. 
بر اس��اس اين گزارش، واردات نفت خام چين از 
طريق انتقال كشتي به كشتي بين ماه هاي ژانويه 
تا سپتامبر سه برابر شد و به 910 هزار تن رسيد. 
مايكل ميدن، سرپرس��ت برنامه انرژي چين در 
مؤسسه مطالعات انرژي آكسفورد گفت: »به نظر 

من اين نفت متعلق به ايران يا ونزوئال است.«
اين رسانه امريكايي نوشت: »در واقع شكي نيست 
كه ايران براي دور زدن تحريم هاي امريكا و ادامه 
صادرات نفت، عمليات انتقال كش��تي به كشتي 

در درياي آزاد را انج��ام مي دهد. چين مهم ترين 
خريدار نفت اين كشور است و به طور واضح تأكيد 
كرده كه خريد نفت از ايران را متوقف نمي كند.« 
چين قول يك سرمايه گذاري 400 ميليارد دالري 
در زيرس��اخت هاي نفت، گاز و ان��رژي و صنايع 
حمل و نقل ايران طي 25 س��ال آينده داده است. 
چين به دنب��ال يك منبع مطمئ��ن براي عرضه 
نفت و گاز در آينده اس��ت، چ��ون توليد داخلي 
چين نمي تواند نيازهاي روزافزون اين كش��ور را 

تأمين كند. 
واش��نگتن اين موضوع را ناديده نگرفته اس��ت. 
در پايان ماه گذشته واش��نگتن چندين شركت 
كشتيراني چين را به اتهام نقض تحريم هاي امريكا 
عليه ايران و حمل نفت خام اين كشور تحريم كرد. 
اين اقدام امريكا نرخ باربري با كش��تي را افزايش 
داد، ولي ايران تنه��ا عرضه كننده نفت خام چين 
نيس��ت. اقتصاد شماره دو آس��يا طبق يك طرح 
نفت در برابر پ��ول نقد، دولت ونزوئ��ال را تأمين 
مالي ك��رده و ونزوئال از طريق انتقال كش��تي به 
كشتي نفت راهي آسان براي دور زدن تحريم ها 

پيدا كرده است. 
  تحريم نفتكش هاي چيني

با وجود تهديدهاي شديد امريكا عليه چيني ها، 
ش��ركت هاي نفتي چيني با حمايتي كه از دولت 
خود دارند به واردات رسمي و غيررسمي نفت از 
ايران ادامه مي دهند، به طوري كه در اوايل مهرماه، 
وزارت خزانه داري امريكا با هدف قرار دادن بخش 
حمل و نقل نفت چين، سعي در كور كردن حلقه 

اتصال نفت ايران و چين را داشت. 
چين هم از اياالت متحده امريكا به دليل اعمال 
تحريم هاي جديد روي نهاده��ا و مردم چين كه 
واردات نف��ت از ايران را با مش��كل مواجه كرده، 

انتقاد كرد. 
يكي از ش��ركت هايي ك��ه مورد تحري��م وزارت 
خزانه داي قرار گرفت، شركت توسعه حمل و نقل 
كاسكو (COSCO) چين بود كه دليل تحريم 
شدنش، حمل نفت خام ايران اعالم شد. اين اقدام 
امريكا يكي از بزرگ ترين شركت هاي حمل و نقل 
انرژي دنيا را با داشتن بيش از 50 نفتكش بسيار 
بزرگ تحت تأثير قرار داد. كش��تي هاي شركت 
كاسكو حدود 7/5 درصد ناوگان جهاني نفتكش ها 

را تشكيل مي دهند. 
  ادامه خريد از ايران

چين از همان ابتدا سعي داشته است تحريم ها را 
دور بزند، اول اين كار را به صورت آش��كار توسط 
بانك كونلون انجام مي داد. بانك كونلون اعالم كرد 
اين معامالت را در ماه دسامبر پايان مي دهد، ولي 

نفت ايران همچنان به بنادر چين مي رسد. 
جان كيلداف، يكي از بنيانگذاران شركت تجارت 
انرژي كپيتال گف��ت:» درحالي كه صادرات نفت 
تهران كاهش يافته، چين به خري��د نفت از اين 
كشور توسط پااليش��گاه هاي كوچك خود ادامه 
مي دهد. تخمين زده مي شود كه چين 14 ميليون 
بشكه نفت ايران را در ذخاير تضميني يا مناطقي 

قبل از گذر از گمرك نگه داشته باشد.« 
كيلداف گفت: » روابط بي��ن ايران و امريكا بهبود 
پيدا كند يا نكند، چيني ها ميليون ها بشكه نفت 
ذخيره كرده اند كه مي توانند بعد ها از گمرك عبور 

داده و مورد استفاده قرار دهند.«
وي اضاف��ه ك��رد: »چيني ها به پااليش��گاه هاي 
مس��تقل خود اجازه داده اند نفت ايران را داشته 
باشند. پااليشگاه هاي كوچك هنوز از ايران نفت 
وارد مي كنند، چون مي توانند تحريم هاي امريكا را 
دور بزنند. در حالي كه اين پااليشگاه هاي كوچك 
ب��ازار محدودي ب��راي نفت ايران اس��ت، ذخاير 

تضميني نفت هدف ديگر تهران است.« 
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پكن، تنها مشتري رسمي نفت ايران
بلومبرگ: انتقال نفت ايران به چين با روش كشتی به كشتی 3 برابر شده است

وحیدحاجیپور
گزارشیک

7۵ درصد  بيكاران ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند 
جديدترين نتايج آمارگيري نيروي كار نش�ان مي دهد بيشترين 
جمعيت بيكاران كشور در گروه س�ني 1۸ تا 3۵ سال قرار دارند و 
سهم 7۵/4 درصدي از جمعيت بيكار را به خود اختصاص داده اند. 
به گزارش مهر، در بين جمعيت 2 ميليون و ۸94 نفري بيكار طبق نتايج 
آمارگيري نيروي كار در تابستان، گروه سني 1۸ تا ۳5 سال بيشترين 

گروه بيكاران را در كشور به خود اختصاص دادند. 
بر اين اساس، حدود 2 ميليون و 1۸4 هزار نفر از جمعيت بيكار كشور 
در گروه س��ني 1۸ تا ۳5 س��ال قرار دارند كه اين ميزان به نسبت كل 
بيكاران، 75/4 درصد اس��ت.  البت��ه نرخ بيكاري در اين گروه س��ني 
2 درصد نسبت به تابستان سال گذش��ته كاهش پيدا كرده است، اما 
»جمعيت بيكار« به رغم كاهش »نرخ بيكاري« افزايش داشته كه دليل 
آن رشد نرخ مشاركت است، به عبارتي به افرادي كه آماده ورود به بازار 
كار براي انجام فعاليت اقتصادي هستند، اضافه شده، اما اين افراد موفق 

به جست وجوي شغل نشدند. 
نرخ مش��اركت اقتصادي (جمعيت فعال اقتص��ادي) از مجموع افراد 
شاغل و بيكار كشور حاصل مي شود كه حتي اگر رشد اين نرخ، به جاي 
جمعيت شاغل به جمعيت بيكار اضافه كند، باز هم نشانه مثبت براي 
اقتصاد است، چراكه كه نشان دهنده تمايل افراِد در يك جامعه، به انجام 

فعاليت اقتصادي است. 
همچنين بررس��ي جدول آماري از وضعيت نيروي كار، نشان مي دهد 
از كل جمعيت 2 ميليون و ۸92 هزار نفري بيكار كش��ور، حدود يك 

ميليون و 2۶۸ هزار در گروه فارغ التحصيالن دانشگاهي قرار دارند. 

پيش بيني نفت ۵7 دالري 
اطالعات ان�رژي آمري�كا پيش بين�ي خ�ود را از قيم�ت نفت در 
نيم�ه اول س�ال 2۰2۰ ، ۵ دالر در ه�ر بش�كه كاه�ش داد. 
به گزارش اوي��ل پرايس، اطالعات انرژي امري��كا در گزارش دورنماي 
كوتاه مدت انرژي در اكتبر پيش بيني قيمت نفت را 5 دالر در هر بشكه 

كمتر از گزارش ماه قبل اعالم كرد. 
دليل اين كاهش در پيش بيني قيمت نفت ك��ه حاال تا 57 دالر در هر 
بشكه تا س��ه ماهه دوم 2020 پايين آمده اس��ت، افزايش ذخاير نفت 

جهان طي نيمه اول 2020 است. 
 ميانگين قيمت نفت خام برنت در ماه سپتامبر ۶۳ دالر در هر بشكه بود. 
در حالي كه اداره اطالعات انرژي افزايش خطر اختالل بيشتر در عرضه 
نفت خام را قبول دارد، ولي اعالم كرد كه اين خطر با افزايش بي ثباتي در 

رشد اقتصادي و رشد تقاضاي نفت در آينده جبران مي شود. 
اين اداره تخمين مي زند ميانگين توليد نفت خام اوپك در س��پتامبر 
2۸/2 ميليون بشكه در روز باشد كه 1/۶ ميليون بشكه پايين تر از ماه 
آگوست است. توليد نفت امريكا هم طبق آخرين اطالعات كاهش يافته 
است:  11/۸ ميليون بشكه در جوالي كه 0/۳ ميليون بشكه در روز كمتر 

از توليد ماه ژوئن است. 
اداره اطالعات انرژي امريكا توليد نفت خام در كل سال 2019 را 29/۸ 
ميليون بشكه در روز پيش بيني مي كند كه 2/1 ميليون بشكه در روز 
كمتر از توليد در كل سال 201۸ است. انتظار مي رود توليد نفت اوپك 
در كل سال 2020 با 29/۶ ميليون بشكه در روز كمتر از 2019 باشد. 
در مورد امريكا، انتظار مي رود ميانگين توليد نفت در كل سال 2019، 
12/۳ميليون بشكه در روز باشد كه 1/۳ ميليون بشكه بيشتر از 201۸ 
است. پيش  بيني مي شود توليد نفت امريكا در كل سال 2020 افزايش 
يابد و به 1۳/2 ميليون بشكه در روز برسد. در اين صورت افزايش توليد 

امريكا كاهش توليد اوپك براي سال آينده را جبران مي كند. 

اولين سفارش پس از رسوايي مكس 7۳7 
س�فارش  اولي�ن  ماه ه�ا  از  پ�س  بوئين�گ  ش�ركت 
737 را ثب�ت ك�رد.  هواپيم�اي زمين گي�ر ش�ده مك�س 
به گزارش رويترز، بوئينگ گزارش داد تعداد كل تحويل هواپيما در 9 

ماه اول 2019 نسبت به سال گذشته نصف شده است. 
هواپيماي مكس 7۳7 پس از دومين س��قوط مرگب��ار در ماه مارس و 
كشته شدن 157 سرنشين هواپيماي اتيوپين ايرالين، زمين گير شد و 
از آن زمان تالش مي كند اين هواپيما را تا اواخر سال جاري به آسمان 
بازگرداند.  اين شركت روز پنج شنبه اعالم كرد يك مشتري ناشناس 
يك جت مكس 7۳7 سفارش داده است. اطالعات ماهانه نشان مي دهند 

اين سفارش از يك مدل ديگر به مكس تغيير يافته است. 
بوئينگ همچنين چهار تغيير سفارش ديگر را به نفع مكس در آوريل 
گ��زارش داد، ولي قرارداد موقت س��فارش 200 ج��ت از طرف مالك 
بريتيش ايرويز كه در نمايشگاه هوايي پاريس بسته شد، هنوز هم قطعي 
نشده است.   تعداد سفارشات خالص بوئينگ باكسر سفارش هاي لغو 
شده در 9 ماه اول 2019 منفي ۸4 بود. ورشكستگي جت ايرويز هند هم 
باعث شد بوئينگ 210 هواپيما را از ليست سفارشات خود خارج كند. 
در ع��وض ايرباس، رقيب اروپاي��ي بوئينگ 127 س��فارش خالص در 
س��ال جاري ميالدي دارد و به هدف ۸۸0 ت��ا ۸90 تحويل هواپيما در 
كل س��ال 2019 نزديك مي ش��ود. تحويل هواپيماهاي بوئينگ در 9 
ماه اول 2019، 47 درصد كاهش يافت و به ۳02 هواپيما رس��يد. در 
كل 2۶ هواپيما در سپتامبر تحويل داده شد كه كمتر از ۸7 هواپيماي 
سال گذشته بود. قبل از زمين گير شدن مكس، بوئينگ با تحويل ۸0۶ 
هواپيما در 201۸ به هدف تحويل 900 هواپيما در سال جاري ميالدي 

نزديك مي شد. 

تحريم هاي ضد چيني ترمز دالر را كشيد
در شرايطي كه به بن بست رس�يدن مذاكرات بين اتحاديه اروپاو 
انگليس زمينه را براي صعود دالر آم�اده كرده بود، تصميم جديد 
امري�كا براي ق�رار دادن نام چندين ش�ركت چيني در فهرس�ت 
تحريم ه�ا به دلي�ل نق�ض قواني�ن مربوط ب�ه حق�وق اقليت ها، 
معامله گران را ب�ه خريد ارزه�اي امن ترغيب ك�رد و ارزش دالر 
همتاي�ان مهم خ�ود تقريبًا ب�دون تغيير باق�ي ماند.  ب�ه گزارش 
رويترز، قرار است روزهاي امروز و جمعه اين هفته، ليو هه، معاون 
نخس�ت وزير چين با رابرت اليت هاي�زر، وزي�ر بازرگاني امريكا 
و اس�تيون منوچين، وزير خزانه داري اين كش�ور گفت وگو كند. 
امره اشپايزر، تحليلگر ارشد بازار در مؤسس��ه »وست پاك« گفت: به نظر 
مي رسد كه حداقل تا پايان امسال تنش هاي تجاري ادامه خواهد داشت. 
پيش بيني مي كنم با طيف گس��ترده اي از اخبار مثب��ت و منفي مختلف 
مواجه خواهيم بود، اما اخبار بد احتماالً بيش��تر خواهند بود.  مارك آندره 
فونگرن، استراتژيست بازارهاي ارزي جهاني در مؤسسه »ماف« گفت: يك 
توافق تجاري بين امريكا و چين هنوز قطعي نشده و پيشرفت هاي كمي در 
روزهاي اخير به دست آمده است. سرمايه گذاران همچنين منتظر نشست 
ماهانه كميته بازار باز فدرال رزرو هس��تند تا مشخص ش��ود آيا نرخ بهره 
مجدداً كاهش خواهد يافت يا خير. حدس من اين اس��ت كه جروم پاول 
(رئيس بانك مركزي امريكا) و همكارانش سياست هاي محرك بيشتري را 
اتخاذ خواهند كرد. شايد در كوتاه مدت اين مسئله باعث تضعيف دالر شود.  
در معامالت ارزي جهاني همچنين ارزش هر ي��ورو با 0/2 درصد كاهش 
به 1/0957 دالر رس��يد تا ارزش يورو در برابر بار ديگر به يكي از كمترين 
سطوح دو سال اخير برسد. مانند يورو، ديگر ارز مهم اروپايي يعني پوند پس 
از آن كه گزارشاتي از آماده شدن دولت انگليس براي يك خروج بدون توافق 
از اتحاديه اروپا منتشر شد، در برابر دالر دست به عقب نشيني زد تا جايي 

كه هر پوند با 0/4 درصد كاهش به 1/2217 دالر رسيد. 

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

رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت 
صنعت با اش�اره ب�ه اينكه طرح رجيس�تري، 
طرح خوب�ي اس�ت ك�ه ه�زار و 3۰۰ ميليارد 
توم�ان درآم�د براي دول�ت از مح�ل عوارض 
بر ماليات گوش�ي تلفن همراه داش�ته است، 
گفت: م�ردم باي�د گوش�ي هايي خري�داري 
كنند كه از مجاري رس�مي وارد ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، علي رهبري، رئيس مركز توسعه 
تجارت الكترونيك وزارت صنعت در برنامه پايش 
با بيان اينك��ه ورود موبايل به صورت مس��افري، 
امتياز  قاب��ل واگذاري نيس��ت، از مهلت اعتراض 
يكماهه براي كس��اني كه پيامك هشدار دريافت 

كرده اند، خبر داد. 
وي با اشاره به سوءاستفاده هاي صورت گرفته در 
ثبت گوشي هاي قاچاق تحت عنوان گوشي هاي 
مس��افري اظهار كرد: اخيراً گزارش به ما رسيده 
كه از واردات مس��افري تلفن همراه سو ءاستفاده 
مي ش��ود. سوءاس��تفاده كنندگان ب��ه اطالعات 
مس��افران به ص��ورت غيرمجاز دسترس��ي پيدا 
مي كردند و به نام آنها گوش��ي ثبت مي كردند. تا 
اين لحظه سوءاستفاده از رويه مسافري در واردات 
۳7 هزار گوشي تلفن همراه محرز شده و بر همين 
اساس براي 7 هزار گوش��ي  تلفن همراهي كه در 
ش��بكه اپراتوري فعال ش��ده اند، پيامك هشدار 

ارسال ش��ده اس��ت.  رئيس مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن 
تأكيد بر اينك��ه هيچ يك از اين گوش��ي ها قطع 
نشده اند و صرفاً پيامك هش��دار براي آنها ارسال 
شده است، افزود: از ميان اين ۳7 هزار گوشي تلفن 
همراه، تنها 7 هزار گوش��ي موبايل داخل شبكه 
اپراتوري كش��ور فعال بوده كه در هفت تا 10 روز 

منتهي به تاريخ ارسال پيامك، فعال شده بودند و 
۳0 هزار گوشي ديگر، نه سيمكارت داخلشان قرار 

گرفته و نه استعالم شده اند. 
وي گفت: اين موارد نشان مي دهد ۳0هزار گوشي 
فعال نش��ده در ش��بكه اپراتوري، در بازار توزيع 
نشده و به مصرف كنندگان نيز فروخته نشده اند 
و در واقع، سامانه همتا، با اين اقدام به موقع، اوالً 

راه سوء استفاده از اطالعات و سهميه مسافران را 
مس��دود كرد و در وهله بعد از توزيع و فروش اين 
كاالها و آسيب هاي بعدي براي مصرف كنندگان 

پيشگيري كرد. 
اين مقام مس��ئول بيان كرد: در يك مورد س��تاد 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال اعالم ك��رد ي��ك نفر با 
سوءاستفاده از اطالعات مسافران، 2هزار گوشي 
قاچاق را به صورت مسافري ثبت كرده است. طبق 
قانون اين مس��ئله جرم و براي اين فرد تش��كيل 

پرونده داده شده است. 
رهبري با تأكيد بر اينكه نبايد اين ۳7هزار گوشي 
را با ساير گوش��ي هايي كه به داليل ديگر پيامك 
هشدار دريافت  كرده اند، اشتباه گرفت، افزود: به 
منظور آنكه احياناً هيچ حقي از دارندگان اين ۳7 
هزار گوشي موبايل ضايع نشود، مقرر شد دو دسته  
از دارندگان اين موبايل ها، شامل مسافران واقعي 
كه خودش��ان اقدام به وارد كردن تلفن همراه به 
صورت مس��افري كرده اند و همچنين افرادي كه 
اين تلفن هاي همراه را خريداري كرده اند، بتوانند 
با ارائه مدارك الزم از جمله پاس��پورت و فاكتور 
خريد معتبر، در مهلت داده شده، مدارك مثبته 
خود را به ادارات صنعت و معدن استان هاي سراسر 
كشور ارائه دهند تا از غيرفعال شدن گوشي هاي 

تلفن همراه خود جلوگيري كنند. 

واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه با دسترسی غیرمجاز به اطالعات مسافران
دولت از طرح رجيستری گوشی ها 13۰۰ ميلياردتومان درآمد كسب كرد

گزارش2

وزي�ر ني�رو ب�ا بي�ان اينك�ه مي ت�وان بخش 
قابل توجه�ي از مطالب�ات پيمان�كاران بخش 
خصوص�ي ب�رق را از طري�ق تهات�ر نفت خام 
تسويه كرد، گفت: تسويه مطالبات پيمانكاران 
بخ�ش خصوص�ي ب�رق از طريق تهات�ر نفت 
از پيمان�كاران واجد ش�رايط آغاز مي ش�ود. 
رضا اردكانيان در گفت و گو با فارس در پاس��خ به 
اين س��ؤال كه وزير نفت اخيراً به صراحت اعالم 
كرده كه طرح تهات��ر نفت خ��ام قابليت اجرايي 
ندارد آيا وزارت ني��رو به دنبال اي��ن برنامه براي 
كاهش مطالبات بخش خصوص��ي از وزارت نيرو 
خواهد بود گفت: وزارت نيرو قطعاً پيگير پرداخت 
مطالبات پيمان��كاران برق از طري��ق تهاتر نفت 
خام خواهد بود.  وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه در اين 
خصوص قطعاً جلس��ات مش��تركي با وزير نفت 
برگ��زار خواهد كرد، اظهار داش��ت: تالش ما اين 
است و اميدواريم كه اين برنامه به شكل مناسبي 

انجام شود و بخش قابل توجهي از بدهي هاي خود 
را به بخش خصوصي پرداخ��ت كنيم.  اردكانيان 
ادامه داد: مي توان بخش قابل توجهي از مطالبات 
پيمانكاران بخش خصوصي برق را از طريق تهاتر 
نفت خام تس��ويه كرد.  وزارت نيرو بيش از 25 تا 
۳0 هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانكاران بخش 
خصوصي دارد و از سوي ديگر نيز حدود ۳0 هزار 
ميليارد تومان از دولت طلبكار است، بنابراين هر 
طرح و قانوني كه منجر ب��ه كاهش مطالبات اين 
وزارتخانه ش��ود موجب مي شود وزارت نيرو بهتر 
و راحت تر پروژه هاي آب و برق را عملياتي و اجرا 
خواهد كرد. حال به نظر مي رسد مصوبه مجلس 
كه به دولت اجازه داده تا ب��ه ازاي بدهي خود به 
اشخاص حقيقي و تعاوني به آنها نفت خام تحويل 
دهد وارد چالش جديدي ميان وزارت نفت و نيرو 
شود، چراكه زنگنه به صراحت اعالم كرده كه اين 

برنامه و طرح قابليت اجرايي ندارد.

اردكانيان:  با زنگنه براي تهاتر نفت جلسه مي گذاريم
خبرکوتاه

نايب رئيس جامعه مهندس�ان مشاور ايران 
گفت: ايران ساالنه يك ميليارد دالر خدمات 
فني و مهندس�ي صادر مي كند كه نسبت به 
ظرفيت موجود در كشور بسيار ناچيز است. 
به گزارش فارس، س��هيل آل رسول داشت: در 
حال حاضر س��االنه يك ميليارد دالر خدمات 
فني و مهندسي از ايران صادر مي شود كه نسبت 
به ظرفيت موجود در كشور بسيار ناچيز است، 
در حالي كه با كاهش ارزش پول ملي در مقابل 
س��اير ارزها، اجراي پروژه از سوي شركت هاي 
ايراني بسيار ارزان تر از رقباي چين و هند است. 
وي با بيان اينكه در ش��رايط كنوني ارزش پول 
ملي در مقابل ساير ارزها كاهش يافته و اجراي 
پروژه از سوي شركت هاي ايراني در مقايسه با 
رقباي خارجي بس��يار ارزان تر است، افزود: در 
واقع اين موضوع ناش��ي از خ��أ ناديده گرفتن 

ظرفيت هاي كشور از سوي دولت است. 

وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه در حال حاض��ر ميزان 
دس��تمزد مهندس��ان ايران��ي در مقايس��ه با 
مهندسان هندي و چيني بسيار پايين تر است، 
اظهار كرد: بس��ياري از ش��ركت هاي خارجي 
تمايل به همكاري با شركت هاي ايراني دارند، 
زيرا از يك سو توان فني و مهندسي شركت هاي 
ايراني باال رفته و از سوي ديگر از نظر دستمزد، 
قيمتي كاماًل رقابتي پيشنهاد مي دهند. عالوه 
بر اين، ش��ركت هاي ايراني از نظر فني رش��د 
مناسبي داشته اند و در آسيا نسبت به بسياري از 
كشورها سطح باالتري دارند.  مسگر پور، عضو 
جامعه مهندسان مشاور ايران نيز در اين مورد 
اظهار داشت: ايران در 10 سال گذشته دورخيز 
مناس��بي براي افزايش صادرات خدمات فني 
و مهندس��ي داش��ته و بر مبناي سياست هاي 
وضع شده، مش��وق هاي صادراتي ۶ تا ۸ درصد 

تعيين شده بود. 

 صادرات يك ميليارد دالر خدمات فني و مهندسي


