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فرمانده منطقه چهارم ندسا:
 به هیچ کشتی اجازه صید ترال 

نخواهیم داد
به منظور حفاظت از منافــع صیادان و برقراری 
امنیت کشتیرانی بسیج دریایی در پارسیان تشکیل 
شد. به گزارش ایسنا، فرمانده منطقه چهارم نیروی 
دریایی سپاه خاطرنشان کرد: به هیچ کشتی اجازه 
صید ترال نخواهیم داد. سردار منصور روانکار با بیان 
اینکه ناوگروه های بسیج راه اندازی می شوند، افزود: 
بخشــی از فعالیت ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار به بسیج 
دریایی واگذار می شــود. وی خاطرنشان کرد: 80 
درصد مردم ساحل نشین درآمد خود را از راه دریا به 
دست می آوردند و با کشتی های داخلی و خارجی که 

در منطقه صید ترال انجام دهند، برخورد می شود.
    

دو خودروساز ایران امسال 
چقدر کاهش تولید داشتند؟

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاکی از کاهــش ۴0.9 درصدی تولید 
ایران خودرو از آغاز امســال تا پایــان بهمن ماه در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال است. به گزارش ایرنا، 
بررسی آمارهای یاد شده حاکی از تولید 386 هزار 
و 5۲3 دســتگاه خودرو توسط گروه صنعتی ایران 
خودرو از آغاز امسال تا پایان بهمن ماه است که در 
مقایسه با تولید 653 هزار و 593 دستگاه در مدت 
مشابه پارسال، کاهش ۴0.9 درصدی نشان می دهد. 
بر پایه این گزارش، در این مدت تولید ســواری در 
گروه ایران خودرو با کاهش ۴۱.3 درصدی، تولید 
وانت با کاهــش ۲5.5 درصدی، تولید مینی بوس، 
میدل باس و اتوبوس با کاهــش ۲5.6 درصدی، اما 
تولید ون با افزایش 5۴.۲ درصدی و تولید کامیونت، 
کامیون و کشنده با رشد ۱۴۲ درصدی در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال مواجه شد. آمار تولید بهمن 
ماه ایران خودرو نیز در مقایسه با بهمن ماه پارسال 
کاهش 57.5 درصدی نشان می دهد. همچنین بر 
پایه آمارهای منتشره وزارت صنعت، از آغاز امسال 
تا پایان بهمن ماه 38۱ هزار و 85 دستگاه خودرو در 
گروه سایپا تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال 37 درصد کاهش نشــان می دهد. این در 
حالی اســت که گروه ســایپا در ۱۱ ماهه پارسال 
605 هزار و 3۴8 دستگاه خودرو تولید کرده بود. بر 
پایه این گزارش، در مدت یاد شده 3۴7 هزار و 668 
دستگاه سواری، 30 هزار و ۲3۱ دستگاه وانت و سه 
هزار و ۱۲7 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در 
گروه سایپا تولید شد که به ترتیب 37.7 درصد، 30.۲ 
درصد و ۲3.۲ درصد کاهش داشته است. تولید ۲8 
هزار و ۲۴5 دستگاه خودرو در بهمن ماه 97 از جمله 
دیگر آمار قابل اشاره اســت که در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال 57.۲ درصد کاهش نشان می دهد. 
به گزارش ایرنا، در بهمن ماه امسال ۲5 هزار و 37۴ 
دستگاه سواری، ۲ هزار و 79۲ دستگاه وانت، پنج 
دستگاه ون و 7۴ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده 
در گروه صنعتی سایپا تولید شد، اما هیچ مینی بوس، 

میدل باس و اتوبوسی تولید نشد.
    

نسبت به مدت مشابه پارسال؛
قیمت نفت سنگین ایران 
بیش از 2دالر افزایش یافت

 قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی 
به ۲۲ فوریه )ســوم اسفندماه( نســبت به مدت 
مشابه پارسال ۲ دالر و ۲ ســنت افزایش یافت. به 
گزارش ایرنا بــه نقل از وزارت نفــت، قیمت نفت 
خام ســنگین ایران در هفته منتهی به ۲۲ فوریه، 
به 63 دالر و 75 ســنت برای هر بشــکه رســید؛ 
این رقم نســبت به هفته گذشته ســه دالر و ۱7 
 ســنت برای هر بشــکه افزایش نشــان می دهد.

قیمت نفت خام سنگین ایران در ۲۲ فوریه ۲0۱8 
 نیــز 6۱ دالر و 73 ســنت به ازای هر بشــکه بود.

قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک نیز در هفته منتهی 
به ۲۲ فوریه، 66 دالر و ۱7 سنت برای هر بشکه بوده 
که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال، سه دالر 

و هشت سنت برای هر بشکه افزایش یافته است. 

اخبار اقتصادی
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زرناز غالمی

سایت ثبت گوشی مسافری از هفتم 
اسفندماه به روی غیرمسافران بسته شد 
تا در پی آن افرادی که از کشــور خارج 
و به آن وارد نشــده اند، نتوانند گوشی 

ثبت کنند.
بسته شدن این ســامانه در راستای 
اجــرای طــرح »رجیســتری« روی 
داد. بیش از یک ســال از اجــرای این 
طرح می گذرد و با آن کــه دلیل اصلی 
پایه گذاری آن جلوگیری از قاچاق کاال 
اعالم شــد؛ به دلیل ضعــف موجود در 
طرح و سایت ثبت گوشی های مسافری؛ 
بســیاری از موبایل فروشــان انبوهی 
گوشی به عنوان مسافر وارد کرده و پس 
از ثبت در سامانه، با قیمت باال به مردم 

می فروختند.
به گفتــه بعضی فعــاالن بــازار، 
گوشی های کددار )ثبت شده( قیمت 
باالیی دارند و مشتریان مجبورند برای 
آن چند صد هــزار تومان هزینه اضافی 
بپردازنــد. بعضی از فروشــندگان هم 
برای فعال سازی گوشی پس از اجرای 
رجیســتری هزینه اضافی از مشتریان 

می گیرند.
اعتراض موبایل فروشان در 

شهرهای مختلف
پس از بسته شدن سایت، بسیاری 

از موبایل فروشان به شرایط پیش آمده 
اعتراض کردند. دوشــنبه ۱3 اسفند 
پاســاژ عالء الدین تهران ناآرام شــد؛ 
موبایل فروشــان معتــرض مغازه ها را 

بستند، تجمع کردند و شعار سردادند.
روز دوشنبه همچنین بازار موبایل 
در پاســاژ آرین اهواز بــه دلیل گرانی و 
نوسان قیمت بیش از حد موبایل و بسته 
شدن سامانه گمرگ با تجمع اعتراضی 

موبایل فروشان همراه بود.
در همیــن روز در اصفهان نیز خبر 
اعتصاب بازار موبایل در اعتراض به بسته 
بودن سایت رجیستری  و کسادی بازار 
شب عید پخش شــد و موبایل فروشان 
در فلکــه احمدآباد، دســت به تجمع 

اعتراضی زدند.
در همین راســتا، پنجشنبه هفته 
گذشته موبایل فروشان پاساژ شهاب یزد 
نیز در اعتراض به طرح رجیستری دست 

به اعتصاب زدند. 
عمده دلیل اعتراضــات این بود که 
موبایل فروشــان برای بازار شب عید از 
طریق مسافری اقدام به  واردات تلفن 
همراه کرده بودند و با بسته شدن سایت 
دیگر امکان ثبت این گوشی ها را نداشتند 
و همین مسئله باعث  غیرفعال شدن 
گوشی های وارداتی و درنهایت متضرر 

شدن این دسته از فروشندگان می شد.
یکی از مغازه داران در بیان دالیل این 

اعتراض به ایسنا گفت: »حدود یک هفته 
پیش سایت گمرک را بدون اطالع قبلی 
بستند؛ گوشی هایی که موجود داریم را 
نمی توانیم رجیستر کنیم و بفروشیم؛ 
کلی هم گوشی فروختیم که تا چند روز 

دیگر قطع می شود.«
وی افزود: »گوشــی هایی که اخیراً 
فروخته شده و دست مردم هستند بدون 
رجیستری اند و موقع اتمام مهلت قانونی، 

مردم آنها را پس می آورند.« 
تجمع کننده دیگر بازار عالءالدین نیز 
با بیان اینکه دلیل بسته شدن سایت را 
نمی دانیم، یادآور شد: »به دلیل اجرای 
طرح رجیستری، شرکت ها نمی توانند 
گوشی وارد کنند و ما گوشی رجیستر 
شــده نداریم که بفروشیم و حدود یک 
هفته هست که هیچ درآمدی نداشته و 

عمالً بیکاریم.«
یکی از کسبه بازار موبایل تبریز نیز 
به آناج گفت: »حدود یک هفته اســت 
که هیچ شرکتی گوشی وارد نمی کند 
و گوشی های موجود در بازار نیز قیمت 
خیلی باالیی دارند، عماًل گوشی قانونی 
در کشور نداریم. گوشی های کددار نیز 
قیمت باالیی دارند و مشــتری مجبور 
است برای خرید آنها از 600 هزار تا یک 

میلیون تومان هزینه اضافی بپردازد.«
یکی دیگر از کســبه این بازار نیز در 
تأیید سخنان همکارش یادآور شد: »ما 

هر روز ضرر می کنیــم، از زمان مطرح 
شدن بحث رجیســتری، گوشی گران 
شده است، کسی قدرت خرید ندارد، ما 
می خواهیم به مشــکالت ما رسیدگی 
کنند، در این شرایط اقتصادی هر کسی 
می خواهد برای خانواده خود نان شب 
تهیه کند. گوشی هایی که االن به مردم 
فروخته شده اســت یک ماه دیگر قطع 
می شود.« وی ادامه داد: »کاالی رجیست 
شده و گارانتی دار در بازار نیست که آن 
را بفروشیم، درمورد گوشی های بدون 
کد هم که خودمان پــول می ریختیم 
و گمرک آن را باز می کرد، االن ســایت 

مربوطه را بسته اند.«

قیمت ها باز هم باال رفت
داده های گمرک جمهوری اسالمی 
ایران نشــان می دهد طی ۱0 ماهه اول 
ســال جاری )۱397( نزدیک به 30۴ 
میلیون دالر برای واردات گوشی موبایل 
ارز دولتی ۴۲00 تومانی پرداخت شده، 
ولی کماکان قیمت گوشی ها همزمان 
با فزایش نرخ ارز در بــازار آزاد افزایش 

یافته است.
بــا این حال بــا توجه بــه وضعیت 
بحرانی ارز در کشور و تعلق نگرفتن ارز 
به شرکت های واردکننده تلفن همراه، 
واردات رســمی و ورود تلفــن همراه از 
طریق این شرکت ها تقریبا ناممکن شده 
است از طرفی با اجرای طرح رجیستری 
گوشــی های قاچاق نمی توانــد وارد 
کشور شــود؛ و این امر بازار را با کمبود 
و افزایش های قیمــت نامتعارف برای 

تلفن های همراه ثبت شده مواجه کرد.
پیــش از این، ســرانه مصرف تلفن 
همراه در کشــور ۲ میلیون دستگاه در 
ماه بود؛ اما باتوجه به اتفاقات اخیر در بازار 
ارز این سرانه به میزان حدود 500 هزار 
دستگاه کاهش یافته و از طرفی واردات 
کمتر  از ۱0 درصد تلفن همراه باعث بروز 

اختالل هایی در بازار شده است. 
به گفته فعاالن بازار، گوشــی های 
موبایل طی شــش ماه اخیر و همسو با 
نوسانات بازار ارز؛ چندین برابر افزایش 
قیمت داشته اند و بســته شدن سایت 
واردات مسافری گوشی نیز به افزایش 
قیمت گوشــی تلفن همراه دامن زد؛ 
به طوری که این افزایش قیمت به ســه 

میلیون تومان هم می رسد.
»مرگ بر رجیستری« یعنی 

»زنده  باد قاچاق!«
در پی این تجمعــات و اعتراضات، 
وزیر ارتباطات در توئیتی نوشت: »روی 
دیگر سکه شعار »مرگ بر رجیستری«، 
»زنده  باد قاچاق!« است. مشکل صنف 
عرضه کننــدگان تلفن همــراه، جای 
دیگری است که باید حل شود. نه طرح 
ثبت تلفن همراه که هــزاران میلیارد 
تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. 
شفافیت و مبارزه با فساد هزینه ای دارد 

که با پرداخت آن مشکلی ندارم.«
با این حال مســئوالن درصدد حل 
مشکل برآمدند مهدی محبی، رئیس 
اتحادیه  دستگاه های مخابراتی و لوازم 
 جانبی؛ با اشاره به تالش برای حل مشکل 
این دسته از فروشندگان و تامین کاالی 
مورد نیاز خریداران در شــب عید روز 
دوشنبه گفت: »در حال مکاتبه با ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال هستیم که در صورت 
امکان این سایت برای مدتی بازگشایی 
شود تا فروشندگانی که برای تامین نیاز 
بازار اقدام به واردات گوشــی کرده اند با 
مشکل مواجه نشــوند و بتوانند کاالی 

خود را عرضه کنند.«
بازار موبایل آرام شد

ظاهرا تالش ها نتیجــه داد؛ چراکه 
رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد 
دیروز خبر داد: »گمرک ســامانه ثبت 
گوشی مسافری را باز کرد و آرامش به بازار 

موبایل بازگشت.«
افشین اکبری حداد در گفت وگو با 
ایسنا،  تصریح کرد: »پس از اعتراضات 
صنــف موبایل فــروش در اقصی نقاط 
کشور سامانه مسافری گمرک برای ثبت 

تلفن های همراه باز شد«.
وی با اشــاره به بازگشــایی سامانه 
ثبت تلفن همراه، مسافری، عنوان کرد: 
»این ســامانه بــرای ورود تلفن همراه 
از طریق مســافری باز بــوده و در ابتدا 
بدون محدودیت تعــداد تلفن همراه، 
فعال سازی شبکه صورت می گرفت در 
مرحله بعد با ایجاد محدودیت 5عدد تلفن 
همراه برای هر فرد ایجاد شد که درنهایت 
این میزان به تعداد یک تلفن همراه برای 
هر کد ملی کاهش یافت و از طریق این 

سامانه فعال سازی می شود.«
اکبری حــداد خاطرنشــان کرد: 
»زمانی که تلفــن همراه بــه صورت 
مسافری وارد کشور می شود قیمت تمام 
شده آن به علت عدم دریافت مالیات و 
بخشش 80 دالری کاهش یافته که در 
نتیجه باعث عرضه تلفن همراه با قیمت 
مقرون به صرفه  ای در شرایط نوسانات 

ارزی برای خریداران می شود.«

بازار موبایل ملتهب و سپس آرام شد

رجیستری در مسیری پرمانع

به گفته فعاالن بازار، 
گوشی های موبایل طی شش 
ماه اخیر و همسو با نوسانات 

بازار ارز؛ چندین برابر 
افزایش قیمت داشته اند و 
بسته شدن سایت واردات 

مسافری گوشی نیز به 
افزایش قیمت گوشی تلفن 
همراه دامن زد؛ به طوری که 

این افزایش قیمت به سه 
میلیون تومان هم می رسد

در پی تجمعات و اعتراضات 
موبایل فروشان، وزیر 
ارتباطات در توئیتی 
نوشت: »روی دیگر 

سکه شعار »مرگ بر 
رجیستری«، »زنده  باد 
قاچاق!« است. مشکل 

صنف عرضه کنندگان تلفن 
همراه، جای دیگری است 
که باید حل شود. نه طرح 

ثبت تلفن همراه که هزاران 
میلیارد تومان از قاچاق 
جلوگیری کرده است«

گزارش

دادســتان تهران گفت: پرونده بانک سرمایه 
نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است که مفتوح 
و در حال رسیدگی است و با جدیت دنبال می شود.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی 
در پاســخ به پرسشــی درباره آخرین وضعیت 
پرونده های مهم اقتصادی افزود: اقدامات دادستانی 

در شعب ویژه با قوت سابق ادامه دارد.
وی افزود: در هشت ماه اخیر که شعب ویژه آغاز 
به کار کرده اســت، ۲8۲ نفر بازداشت و 860 نفر 
ممنوع الخروج شــده اند. ۱38 کیفرخواست نیز 
صادر شده و ۱۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و 

احکام ۱00 نفر در حال اجرا است.
دادســتان تهــران افــزود: در پرونده های 
پتروشیمی ۱3 نفر؛ پرونده های دالالن ارزی ۲9 
نفر؛ پرونده های گوشت و الستیک ۴ نفر، پرونده 
تلفن همراه ۱ نفر؛ پرونده سامانه بهین یاب سمت ۴ 
نفر، پرونده گمرک، 8 نفر، پرونده سازمان حمایت 
۴ نفر، پرونده کاغذ ۱7 نفر و پرونده واردات خودور و 
سامانه های ثبت سفارش ۲0 نفر بازداشت هستند.

وی از انهدام باند 7 نفره قاچاق سازمان یافته 
عینک خبر داد و گفت: این افراد ۲0 هزار عینک 
قاچاق وارد کرده بودند که ۴ هزار فقره آن کشف 
شد که به حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی و 

ضبط عینک های مکشوفه محکوم شدند.

جعفری دولت آبــادی در ارتبــاط با آخرین 
وضعیت پرونده ورمی کمپوست گفت: متهم اصلی 
به ۱0 سال حبس محکوم شده و ۱3 هزار نفر شاکی 
دارد، اما مثل همه پرونده های بزرگ این پرونده نیز 
مشکل رد مال دارد و اموال کمی برای رد مال وجود 
دارد. درمورد دو نفر از محکومــان نیز با اعتراض 
دادستانی، پرونده در دادگاه کیفری یک استان 
تهران تحت رسیدگی است. دادستان تهران در 
ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص بازپس گیری 
مبالغ پرداخت شــده به برخی از فوتبالیست ها 
توسط حســین هدایتی گفت: آنچه مالک کار 
دادستانی است، حکم دادگاه است، ما در دادستانی 
حکمی که دادگاه می دهد را اجرا می کنیم؛ چراکه 
رد مال ذی نفع دارد. بنابراین،  این عبارت کلی که 
ما اموال را پس می گیریم در همه پرونده ها مصداق 

دارد و دادستان در چارچوب حکم عمل می کند.
دادستان تهران ادامه داد: ما زمانی که دادگاه 
حکم داد اعالم خواهیم کرد که چه کسانی باید مال 
را پس بدهند و مبنای کار دادستانی کیفرخواست 

و حکم دادگاه خواهد بود.
وی در ادامه و درخصوص فرآیند صدور وثیقه ها 
برای متهمان تصریح کرد: در قانون به چند عامل 
اشاره شــده که شامل اتهام، ســن، شخصیت و 
وضعیت اجتماعــی می شــود و بنابراین قاضی 

براساس شاخص هایی که قانون گفته قرار صادر 
می کند. جعفری دولت آبادی  افزود: بعضا دیده 
می شــود که وثایق کم و زیاد است؛ اما دادستانی 
در موارد شدید بازداشت صادر می کند و بازداشت 
افراد تابع مقررات قانونی اســت، بنابراین قاضی 
نمی تواند در این خصوص براساس سلیقه عمل 
کند. دادستان تهران در ادامه گفت: ما مواردی در 
قانون کیفری داریم که طبق آن عمل می کنیم و 
بعضا دیده شده که قرارها تشدیدتر و یا خفیف تر 
شده است و این قانون است که مسیرها را تعیین 

می کند.
وی در ادامــه و در پاســخ  بــه پرسشــی 
درخصــوص علــت کــم بــودن رد مال ها در 
پرونده های اقتصادی و در پرونده کمپوســت 
گفت: معضل ما در پرونده های بزرگ این است 
که چالش کار زیاد اســت و متهمان با زرنگی و 
عدم نظارت، اموال را یا به خارج از کشور برده و یا 
جا به جا می کنند و زمانی که دادستان و پلیس 
ورود می کند یا مال نیست و یا کم است، در پرونده 
ثامن، طالی شادی، عظیم خودرو و ده ها پرونده 
بزرگ مالی متاســفانه متهمان بــا یک زرنگی 

مجرمانه اموال را جا به جا می کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه این افراد گاهی 
اوقات اموال را حتی به نام کارگرانشان می کنند، 

گفت: این افراد به لحاظ اینکه از مقررات کشــور 
اطالع دارنــد این اموال را جا بــه جا می کنند، ما 
اکنون ده ها پرونده مشابه داریم و در پرونده های 
شرکت هرمی نیز به این گونه است، بنابراین این 
موضوع یک ضایعه بزرگ بــرای تحقق عدالت 
محسوب می شود. وی در رابطه با آخرین وضعیت 
پرونده کاغذ گفت: در این پرونده هشت شرکت 
تحت تعقیب قــرار گرفته اند کــه مجموع این 
شرکت ها حدود ۱90 میلیون یور ارز گرفته اند و 
پرونده ۱7 نفر بازداشتی دارد. هر آنچه که در توان 
داشتیم انجام داده ایم و جز دو و سه متهم اصلی که 
فرار کرده اند، این پرونده در همان آغاز کشف ماجرا 

۱7 متهم بازداشت شدند.
جعفری دولت آبادی در ادامه افزود: در پرونده 
کاغذ، افراد یا کاغذ نیاوردند و ارزها را فروختند و یا 
آوردند و کاغذ را با فاکتورهای صوری فروختند، 

بنابراین کاغذها به دســت مصرف کننده واقعی 
نرسید.

دادستان تهران در ارتباط با پرونده گوشت نیز 
عنوان کرد: دولت حدود یــک میلیارد دالر برای 
گوشت تخصیص داد و اخیرا نظارت های خوبی 
شده است، همیشــه گفته ایم پیشگیری بهتر از 
برخورد و مبارزه است و نباید اجازه دهیم که سرمایه 
کشور به تاراج و از بین برود، مسئوالن کشوری باید 
نظارت کنند که کاال وارد و درســت توزیع شود و 

مردم روی آرامش ببینند.
وی افزود: در پرونده گوشــت ۴ نفر بازداشتی 
داریم که حواله جدید صادر کرده و گوشت ها را در 
بازار آزاد فروختند. همچنین سه پرونده در رابطه 
با احتکار گوشت تشکیل شده است که یک مورد 
آن به تعزیرات فرستاده شده و دو پرونده دیگر نیز 

تحت رسیدگی است و متهم بازداشتی ندارد. 

دادستان تهران خبر داد:

صدها بازداشتی و ممنوع الخروجی در پرونده های »بزرگ اقتصادی«


