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يک ش��نبه 30 تی��ر 1398 | 18 ذی القع��ده 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5704 آثار همگرايي نرخ ارز آزاد و نيما 
تغييرات نرخ ارز در بازار و نوس��ان آن در كانال ه��اي ۱۱ تا ۱۲ هزار 
توماني، براي دومين روز متوالي نشان داد كه بازار ساز در تالش است تا 
قيمت نيما، قيمت سنا و بازار آزاد در يك خط قرار گيرند و اين مي تواند 
يك دستاورد و آغازي براي تك نرخي ش��دن ارز باشد، اما اين برابري 

قيمت ها چه آثاري دارد ؟ 
پيش از آن بد نيست به روند كاهش��ي نرخ ارز كه تقريباً از اول تير ماه 

آغاز شد، بپردازيم. 
قيمت دالر در اين ماه با روندي كاهش��ي در حدود 3 تا 4 هزار تومان 
مواجه بود تا اينكه در روز چهارشنبه روند كاهشي با گذر موقت از نرخ 
ارز نيمايي و تا پايين آمدن سطح ۱۱ هزار و ۲00 تومان متوقف شد و در 
همان روز دوباره قيمت ها در بازار آزاد باال رفت تا خود را به قيمت نيما و 

قيمت صرافي هاي رسمي بانك مركزي رساند. 
روز گذشته نيز به رغم اخباري چون توقيف دو نفت كش و تالش هاي 
بين المللي براي برهم زدن اقتصاد، باز هم بازار قيمت ارزهاي موجود در 
نقطه تعادلي محدوده سامانه نيما تثبيت شد،بنابراين اين يك دستاورد 
قابل دفاع بعد از نوسانات بازار ارزي اس��ت كه حتي نرخ دالر ۱8 هزار 

تومان را هم به خود ديده است. 
به اين ترتيب در صورت ادامه موفقيت بازارس��از در كنترل نرخ ارز در 
همين محدوده نيز مي تواند آثار مثبت زيادي داشته باشد، هر چند كه 
رئيس دفتر رئيس جمهوري بر اين باور اس��ت كه نرخ ارز بايد پايين تر 

از اينها باشد. 
نخستين و مهم ترين موردي كه مي توان براي يكسان سازي نرخ ارز نيما 
و بازار آزاد در نظر گرفت، حذف رانت هاي ناشي از اختالف قيمت هاي 
بازار و نيما است. يعني واردكنندگان ديگر نخواهند توانست كاالها را با 
استفاده از ارز نيما وارد كرده و با نگاهي به قيمت ارز بازار آزاد كاالهاي 

خود را با قيمت باالتري به فروش برساند. 
 اما دومين دستاوردي كه مي توان در صورت تثبيت چنين كاري براي 
آن متصور شد خروج واردكنندگان از صف تأمين ارز نيمايي و كاهش 
آثار تورم انتظاري و س��رعت بخش��يدن به تأمين مواد اوليه توليدات 
داخلي اس��ت كه در صورت موفقيت بانك مركزي در يكسان س��ازي 
اين نرخ ها مي توان در ميان مدت انتظار كاهش تورم در س��اير بازارها 

را نيز شاهد بود. 
به عبارت بهتر مي توان دريافت ك��ه اگر دغدغه توليد كنندگان از نبود 
تأمين قطعات كمتر شود، جريان عرضه و تقاضا و تأمين مواد اوليه در 
مسير منطقي تري قرار مي گيرد به خصوص آنكه اگر تثبيت نرخ ارز به 

شكل نسبي نيز فراهم شده باشد. 
 اما در س��وي ديگر اگر همگرايي فعلي كه براي دو روز گذشته فراهم 
شده ونرخ دالر نيمايي و بازار و سامانه سنا ) نرخ اعالمي در صرافي هاي 
مجاز( يكسان ش��ده دوام  دار باش��د، حتماً طمع صادركنندگان را در 
تأخير عرصه يا تالش براي ورود ارزهايشان از مسيرهاي ديگر كاهش 
خواهد يافت. اين موضوع نيز نقش مهمي درب��ازار ارز و بخش عرضه 
ايفا خواهد كرد. به اين ترتيب كه دالرهاي مذكور مي تواند به شكلي 
مستمر ارائه ش��ود و بازار ارز را براي متقاضيان واقعي مطمئن تر كند. 
در صورت يكسان شدن سه نرخ ارز كه هم اكنون به نام هاي ارز نيما، 
ارز سنا و ارز آزاد موسوم هس��تند مي توان اميدوار بود كه اين بازار در 
مسير عرضه و تقاضا با شوك ها و بهانه هاي كمتري مواجه خواهد شد 
و همين موضوع نيز بي ش��ك به تعديل و دس��ت كم تثبيت قيمت ها 

كمك شاياني كند. 
 همچنين چهارمين اثر مثبت چنين تثبيتي در بازار ارز را بي شك در 
ناكامي دالالن و سوداگران خرد می توان ديد. ثبات فعلي در كنار نرخ سود 
بانكي مي تواند نقش مؤثري در كاهش تقاضاي كاذب و احساسي ايفا كند. 
اما پنجمين اثر مثبت ادامه اين روند خروج بيشتر دالرهاي موسوم به 
خانگي است كه به قصد سوداگري حبس شده اند و ميزان آن بر اساس 

برخي برآوردها از ۱9 تا ۲۱ ميليارد دالر برآورد شده است. 
 آيا بانك مركزي تا رسيدن به اهداف و آثار مثبت خواهد توانست اين 

آرامش را در بازار ارز حفظ كند؟

ايران خودرو مشمول ماده 141 شد
 زيان انباشته ايران خودرو 
به 5 برابر سرمايه اش رسيد

طبق اع�ام س�ازمان حسابرس�ي زي�ان انباش�ته گ�روه ايران 
خ�ودرو در تاريخ تنظي�م ترازنام�ه بي�ش از پنج برابر س�رمايه 
آن اس�ت،بنابراين اي�ن ش�ركت مش�مول م�اده 141 اصاحي�ه 
قان�ون تج�ارت شده اس�ت و ضروري اس�ت مجم�ع عموم�ي 
فوق العاده صاحبان س�هام تش�كيل و در م�ورد انح�ال و بقاي 
آن در چارچ�وب مق�ررات قان�ون تج�ارت تصميم گيري ش�ود. 
به گزارش »نود اقتصادي«، جديدترين شاخص هاي مالي از عملكرد 
گروه ايران خودرو نش��ان از ناكارآمدي مديريتي قابل تأملي در دوران 
قبل تحريم و بعد تحريم ها دارد. طبق آمار رسمي منتشر شده توسط 
سازمان بورس، در زمان مديريت هاش��م يكه زارع، ميزان زيان خالص 
گروه ايران خودرو از) 3,9۷۵,9۲8 ( ميليون ريال در پايان سال ۱39۱ 
به )804. 8۷3.  ۱6(ميليون ريال در پايان سال ۱396 يعني قبل از آغاز 

تحريم ها رسيده است. 
به بيان ديگر گروه ايران خودرو در دوران قبل را تحريم ها در بازه مذكور 

شاهد رشد جدي در زيان خالص بوده است. 
اين در حالي است كه اين نسبت با آغاز تحريم ها رشد چشمگير ۵83 
درصدي را شاهد بوده و به رقم) ۱۵۷. 3۲9. ۱۱۵( ميليون ريال در پايان 
۱39۷ رسيده اس��ت. بنابراين در هر دو دوران زيان خالص گروه ايران 
خودرو با رشد قابل توجهي روبه رو بوده است. وضعيت وخيم ايران خودرو 

صرفاً به رشد زيان خالص ختم نمي شود. 
شاخص زيان انباشته اين گروه نيز ش��رايط را به حدي رسانده كه در 
صورت هاي مالي منتهي به ۱39۷/۱۲/۲9 تيم حسابرسي رسماً اعالم 
كرده »زيان انباشته اين شركت در تاريخ تنظيم ترازنامه بيش از پنج 

برابر سرمايه آن است.«
بنابراين اين شركت مش��مول ماده ۱4۱ اصالحيه قانون تجارت بوده 
و ضروري اس��ت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س��هام تش��كيل 
و در مورد انح��الل و بق��اي آن در چارچوب مق��ررات قانون تجارت 

تصميم گيري كند. 
حال در چنين شرايطي اين سؤال مطرح است كه چه كساني مسبب اين 

وضعيت نابسامان در بزرگ ترين گروه خودروسازي شده اند؟
چرا اين گ��روه خودروس��ازي به رغم ثب��ات مديريتي در س��ال هاي 
گذشته، چه قبل تحريم ها و چه بعد تحريم ها با چنين وضعيتي مواجه 

بوده است؟

يك هفته فرصت تا غيرفعال شدن 
حساب هاي فاقد شناسه شهاب بانك ملي

حس�اب هاي فاقد شناس�ه هويت س�نجي الكترونيك�ي بانكي 
)شهاب( در بانك ملي ايران از ششم مرداد ماه غيرفعال مي شود. 
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، در راس��تاي اجراي الزامات 
قانوني ناظر بر لزوم شناسايي دقيق مش��تريان و بنا بر مفاد بخشنامه 
اخير بانك مركزي و تأكيدات به عمل آمده در اين خصوص، بانك ها از 
ارائه خدمات به حساب هاي فاقد شناسه شهاب منع شده اند. بنابراين 
آن گروه از مش��ترياني كه به دليل فقدان مدارك يا عدم احراز هويت 
كامل و نقص در اطالعات، حساب هايشان غير قابل برداشت شده است، 
ضرورت دارد در اسرع وقت به ش��عب بانك ملي ايران مراجعه و ضمن 
ارائه مستندات و مدارك هويتي خود نسبت به تكميل اطالعات اقدام 
كنند. بر اين اساس از روز يك شنبه ششم مردادماه سال 98 حساب هاي 
مشتريان حقيقي ايراني بانك ملي ايران كه فاقد اطالعات معتبر سجلي 
شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، تاريخ تولد و كد ملي 
باشد تا اصالح اطالعات مربوطه، به صورت غير قابل برداشت خواهد بود. 
الزم به ذكر است از اين تاريخ فرآيند رفع مسدودي حساب مشتريان 

تحت تشريفات خاص و با صرف زمان چند روزه انجام خواهد گرفت.
.............................................................................................

دزدي گازوئيل در مسير نيروگاه ها ! 
عض�و كميس�يون ان�رژي مجل�س از تحوي�ل آب ب�ه نيروگاه ها 
ب�ه ج�اي گازوئي�ل و دزدي گازوئي�ل در زم�ان تحوي�ل ب�ه 
نيروگاه ه�ا انتقاد ك�رد و خواس�تار افزايش نظارت مجلس ش�د. 
هدايت اهلل خادم��ي در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرگ��زاري خانه ملت 
درخص��وص انتقاد وزي��ر نفت مبني ب��ر تحويل راي��گان گازوئيل به 
نيروگاه ها گفت: روزانه اگر يك كاميون حامِل گازوئيل وارد نيروگاه ها 
ش��ده، اما به جاي گازوئيل آب به مخزن تحويل داده  شود هيچ كس با 
خبر نمي شود. روزانه اگر يك كاميون حامل گازوئيل وارد نيروگاه ها 
ش��ده اما به جاي گازوئيل آب به مخزن تحويل داده  شود هيچ كس با 
خبر نمي شود. يك  كاميون با ظرفيت روزانه 30 هزار ليتر ساالنه ۱۱ 
ميليون ليتر مي شود كه اگر هر ليتر گازوئيل را ۱000 تومان در نظر 

بگيريم، در سال ۱۱ ميليارد تومان سود كرده است.
    از اين جيب به آن جيب بودجه 

در دولت دليل پايين آمدن راندمان كار
نماينده مجلس شوراي اس��المي گفت: بودجه در دولت تفكيك شده 
نيس��ت و به نوعي مدام از اي��ن جيب به آن جيب مي ش��ود و دقيقاً به 
همين دليل مسائلي مانند راندمان، كيفيت در كار و كاهش هزينه ها 
معني ندارد، بنابراين وزارت نيرو مي گويد؛ گازوئيل را مجاني دريافت 
مي كنيم، اما در مقابل نيز برق و آب را رايگان به وزارت نفت مي دهيم، 
بنابراين اين تناقض ها مانع از ش��فافيت موضوع��ات و پيگيري توأم با 
حساب و كتاب مي ش��ود ،به همين دليل مزيت اقتصادي و كارايي در 

تمامي كارها پايين است. 
وي با نگاه فني به مسئله تحويل آب به مخزن نيروگاه ها به جاي گازوئيل 
توضيح داد: اگر آب با گازوئيل يا هر سوخت ديگري قاطي شود، عمليات 
احتراق به خوبي انجام نخواهد ش��د، در نتيجه راندمان باال نمي رود و 
تجهيزات فرسوده مي شوند. خادمي با اشاره به دزدي گازوئيل در زمان 
تحويل به نيروگاه ه��ا تأكيد كرد: مجلس و دول��ت بايد نظارت خود را 
بيشتر كنند؛ چراكه تخلفات مالي و اقتصادي افزايش يافته و اين افزايش 

نظارت بيشتر و كاربردي تري را مي طلبد. 
عضو كميس��يون انرژي مجلس از حوزه فرآورده ه��اي نفتي و فروش 
آن به عنوان نخس��تين زمينه بروز فس��اد ياد كرد و گفت: امكان فساد 
هزاران ميلي��ارد تومان در اين بخش اعم از قاچ��اق و دريافت فرآورده 

وجود دارد. 
.............................................................................................

 رصد لحظه اي قيمت ۱۰۰ قلم
كاالي اساسي

رئي�س مرك�ز توس�عه تج�ارت الكتروني�ك از فراهم ش�دن 
زيرس�اخت رص�د آناي�ن قيم�ت 1۰۰ قل�م كاالي اساس�ي 
در كش�ور از س�وي م�ردم خب�ر داد و گف�ت: گواه�ي امض�اي 
الكترونيك�ي از اين پس به ص�ورت غيرحضوري صادر مي ش�ود. 
به گزارش »مهر«، علي رهبري در مراس��م رونمايي از سه سامانه ملي 
مهم در حوزه تجارت الكترونيكي اظهار  داش��ت: امروز سه سامانه مهم 
ملي كش��ور در حوزه تجارت الكترونيك رونمايي شد كه بر اين اساس 
سامانه احراز هويت مشتريان تجارت الكترونيكي، ثبت نام غيرحضوري 
گواهي امضاي الكترونيكي و اطالع رساني قيمت كاال و خدمات رونمايي 
آغاز به كار خواهند كرد. رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي افزود: 
سامانه احراز مشتريان تجارت الكترونيك به اين منظور ايجاد شده تا يك 
مشتري تنها يكبار اطالعات و داده هاي خود را وارد سامانه كرده و به جاي 
اينكه در خريدهاي متعدد خود، از درگاه هاي الكترونيكي، نام كاربري و 
رمز عبورهاي متعدد داشته باشد، بتواند با يكبار احراز هويت، از طريق 
تكنولوژي SSO، دسترس��ي به اطالعات خود را در اختيار سامانه هاي 

مختلف قرار دهد. 
وي تصريح كرد: در انتهاي كار و پس از احراز هويت در اين سامانه، يك 
نام كاربري و رمز عبور در اختيار وي قرار داده خواهد شد كه روي تمامي 
سامانه هاي كسب و كارها، قابليت اس��تفاده دارد، ضمن اينكه مشكل 
احراز هويت مشتريان و ادعاهاي خالف واقع برخي از آنها در معامالت 
روي سايت هايي همچون »ديوار« و »شيپور« نيز برطرف خواهد شد. 

رهبري ادامه داد: در حوزه ص��دور گواهي الكترونيكي امضا نيز اگرچه 
موضوع صدور گواهي امضا از گذشته در كشور وجود داشته، ولي ثبت نام 
غيرحضوري آن امكانپذير نبوده و يك فرد با مراجعه حضوري به دفاتر 
پيشخوان دولت يا اسناد رسمي، بايد زماني در حدود 40 تا ۵0 دقيقه 
صرف كند تا پس از پر ك��ردن فرم هاي كاغذي، اي��ن گواهي امضا را 
دريافت كند،  اما اكنون با راه اندازي اين سامانه، حضور فيزيكي به حداقل 
رسيده و كاربر از هر نقطه اي در كشور دسترسي به سامانه داشته و ظرف 
يك تا دو دقيقه، اطالعات خود را ثبت و درخواست گواهي امضا خواهد 
كرد. به گفته رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي، پس از انجام اين 
مراحل، يك كد رهگيري در اختيار فرد متقاضي قرار خواهد گرفت كه 
او با در دست داشتن اين كد و مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت يا اسناد 

رسمي، ظرف پنج دقيقه گواهي امضاي خود را دريافت خواهد كرد. 
وي خاطرنشان كرد: در سامانه رصد قيمت ۱00 قلم كاالي اساسي نيز 
با همكاري اصناف و سازمان حمايت، نرخ مورد تأييد سازمان حمايت يا 
همان قيمت مصوب و نيز قيمت بازار كه از سوي اصناف تهيه مي شود، 
روي سامانه قرار خواهد گرفت و نرخ ها كاماًل رصد خواهند شد. عالوه 
بر اين حداقل، حداكثر و نرخ ُعرف بازار در اين س��امانه براي كاالهاي 

اساسي ارائه خواهد شد.

نگاه�ي ب�ه اق�دام اي�ران در توقي�ف نفتكش 
انگليس�ي نش�ان مي دهد جمهوري اس�امي 
ايران ب�ا بهره گي�ري از حق قانوني خ�ود، پيام 
روشني را به كشورهاي غربي مخابره كرده است. 
توقيف نفتكش هاي ايران جدي ترين فاز كاري 
غرب ب��راي افزايش فش��ار اقتصادي ب��ه ايران 
اس��ت؛ در اين باره بايد گفت پس از پايان جنگ 
تحميل��ي، ش��ركت ملي نف��ت ايران ب��ه دليل 
محدوديت و آسيب ديدن ناوگان نفتكش خود 
با مش��كالت عدي��ده اي روبه رو بود. بخش��ي از 
درآمد ش��ركت ملي نفت بابت اجاره نفتكش ها 
هزين��ه مي ش��د، بنابراين تصميم گرفته ش��د 
سفارش ۱0 نفتكش به كره اي ها داده شود كه بر 
همين اساس، شركت ملي نفت ايران به صورت 
پيش قرارداد، با شركت ملي نفتكش براي اجاره 
۱0 نفتكش س��ندي را امضا كرد تا اين شركت 

بتواند از بانك ها وام دريافت كند. 
يكي از مقامات وقت در اين باره به »مهر« گفت: 
ظرف ۱8 تا ۲0 ماه هم��ه ۱0 نفتكش را تحويل 
گرفتيم و به ناوگان وارد شدند. از آن روزها به بعد 
شركت ملي نفت نفتكش ايران به عنوان يكي از 
غول هاي بزرگ نفتكش جهان شناخته شد، حتي 
ظرفيت كش��تي هاي ملكي اش از نفتكش هاي 
س��عودي هم باالتر رفت و تقريب��اً قراردادهاي 
تحوي��ل در مقصد را با كش��تي هاي ملكي انجام 
مي داديم. اي��ن يكي از نقاط قوت سيس��تم مان 
بود كه مي توانستيم با قدرِت مانور خوبي در بازار 
عرض اندام كنيم. چون همه كشتي ها جديد و نو 

بود، هيچ ايرادي به كيفيِت كشتي ها نمي توانست 
وارد شود و با همين ابزار، نرخ بيمه ها بسيار پايين 
آمد. در آن زمان، دوراِن پررونقي براي نفتكش و 
صادرات نفت خام ايجاد شد و در زمان تحريم ها 
نيز بهترين ابزار ب��راي دور زدن تحريم ها همين 

كشتي ها بودند. 
طي 40 سال اخير كه كشورمان با همه گونه تحريم 
نفتي مواجه بوده اس��ت، اين ن��اوگان هم در بحث 
ذخيره سازي روي آب و هم صادرات نفت به كمك 
آمده است. از آنجا كه شركت هاي كشتيراني حاضر 
به ورود به بنادر ايران نيستند، شركت ملي نفت به 
مشتريان نفت ايران پيشنهاد استفاده از نفتكش هاي 
ايراني را مي دهد كه بر همين اس��اس، بيشتر نفت 
كشور توسط نفتكش هاي ايراني جابه جا مي شود. 

   اقدامي كامًا قانوني
اما مسئله مهم تر اين است كه برخي جريان هاي 
سياسي براي تحريك كردن افكار عمومي، درصدد 
حاكم كردن اق��دام غيرقانوني ايران هس��تنند. 
درباره نفتكش دومي كه توقيف شده، بايد گفت 
ايران با پذيرش كنوانسيون ۱9۵8 قواعد »عبور 
معصومانه« را پذيرفته است. بر اساس قانوني كه 
ايران خود را به آن پايبند مي داند، كشتي مي تواند 
از آب هاي س��رزميني ايران عب��ور كند كه مخل 
نظم و منافع ملي كشور صاحب آب نباشد. يكي از 
 AIS ابزاري كه اين مهم را تأييد مي كند، سيستم
است كه هر كشتي كه بخواهد از آب هاي سرزميني 
ايران عبور كند، بايد آن را فع��ال كند. نكته مهم 
ديگر آن است كه آب هاي ورودي به خليج فارس، 

آب هاي ايران است و خروج از تنگه هرمز از مسير 
امارات صورت مي گيرد. اين قانون بيانگر آن است 
كه هر كشتي كه بخواهد وارد خليج فارس شود از 
آب هاي س��رزميني ايران بايد عبور كند كه اين 
عبور، بايد طبق قوانين كنوانسيون ۱9۵8 و قوانين 
ايران باشد و طبق اين كنوانسيون، ايران حق دارد 
هر كشتي را بازرسي كند و چنانچه كشتي عبوري، 
از اين قوانين تخطي كند، اين حق براي كشورمان 

وجود دارد كه كشتي را توقيف كند. 
از سوي ديگر، در آبراه ها و تنگه ها، سيستمي وجود 
 Vessel Traffic Service يا VTS دارد به نام
كه همان مركز كنترل دريايي است. اصوالً هر كشتي 
كه از آب هاي سرزميني كشوري عبور مي كند بايد 
تمامي اطالعات خ��ود را به اين مرك��ز اعالم كند. 
اطالعاتي كه بايد ارائه شود شامل مشخصات كشتي، 
مبدأ، مقصد و صاحب كشتي است كه در اين مركز 
به ثبت مي رس��د. نفتكش انگليس��ي ب��ا خاموش 
كردن سيستم AIS يا سيستم شناسايي اتوماتيك 
اطالعات، با مركز كنترل دريايي هرمزگان – زير نظر 
سازمان بنادر- همكاري نكرده تا براي اين نفتكش 
سه پيام هشدار آميز ارسال شود. طبق قانون وقتي 
كشتي وارد آب هاي سرزميني كشوري مي شود بايد 

AIS خود را روشن كند. 
اين اقدام انگليسي ها به معناي آن است كه كشتی  ای 
بدون پالك و هويت وارد آب هاي سرزميني شده و 
صاحب آب، مي تواند آن را توقيف كند. طبق قاعده، 
 AIS محلي دوبار به كشتي هشدار مي دهد تا VTS
خود را روشن كند و براي بار سوم به او مي گويد اگر 

از روشن كردن AIS خود طفره برود، گارد ساحلي 
وارد عمل شده و كشتي را به ساحل مي برد. 

اين توضيحات به خوبي نشان مي دهد اقدام ايران 
در توقيف نفتكش انگليسي كاماًل قانوني بوده و 
زمزمه هايي مبني بر غيرقانوني بودن اقدام ايران 

به هيچ عنوان درست نيست. 
    احتمال بازجويي از خدمه

اهلل مراد عفيفي  پور، مديركل بن��ادر و دريانوردي 
استان هرمزگان به عنوان درخواست كننده اصلي 
براي توقيف اين نفتكش انگليس��ي با بيان اينكه 
كشتي اس��تينا ايمپر به منظور بررسي دقيق تر 
ابعاد، جوانب و علل حادث��ه دريايي وارد لنگرگاه 
بندرعباس شده است، اظهار داشت: اين شناور تانكر 
كه عصر روز جمعه بيست و هشتم تيرماه از آب هاي 
محدوده درياي عمان به س��مت بن��در الجبيل 
عربس��تان در حركت بود، در مسير تردد خود در 
تنگه هرمز، با يك فروند ش��ناور صيادي برخورد 
مي كند. وي افزود: پ��س از دريافت گزارش هايي 
مبني بر نقض قوانين بين المللي دريانوردي و عدم 
تمكين و پاسخ شناور مذكور نسبت به تماس هاي 
صورت گرفت��ه، نفتكش انگليس��ي با هماهنگي 
نيروي دريايي س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
به س��مت لنگرگاه بندرعباس هدايت شد تا ابعاد 
مختلف حادثه توسط كارشناسان اداره كل بنادر و 

دريانوردي هرمزگان به دقت بررسي شود. 
مديركل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان اضافه 
كرد: در بررس��ي هاي كارشناسي علل وقوع حادثه 
دريايي، اي��ن نفتكش ك��ه محموله اي ب��ه همراه 
نداشته است توسط كارشناس��ان اداره كل بنادر و 

دريانوردي استان هرمزگان آغاز مي شود. 
وي با بي��ان اينكه نفتك��ش »اس��تينا ايمپرو« 
تحت پرچم كشور انگلس��تان است و ۲3 خدمه 
دارد، اظهار داش��ت: ۱8 نفر از خدمه اين شناور 
مليت هندي دارند و پنج نف��ر خدمه ديگر هم از 
كشورهاي روسيه، فيليپين و لتوني هستند، البته 
فرمانده نفتكش، داراي مليت هندي است. براي 
حفظ ايمني كشتي فعاًل خدمه در كشتي حضور 
دارند و در حال حاضر همه ۲3 خدمه، در محل كار 

خود در نفتكش هستند. 
عفيفي پور اضافه كرد: در صورت لزوم و بر مبناي 
درخواست مقام قضايي، ممكن است خدمه براي 
انجام مصاحبه هاي تخصص��ي و فني فراخوانده 
ش��وند. وي گف��ت: به منظ��ور رعاي��ت ضوابط 
ايمني و اس��تانداردهاي بين المللي دريانوردي 
همه همكاري ه��اي الزم براي هداي��ت ايمن و 
دقيق تانكر »اس��تينا ايمپ��رو« و لنگراندازي در 
موقعيت مناسب، از س��وي اين اداره كل صورت 
پذيرفته است. شناور Stena Impero يك تانكر 
نفتكش با قابليت حمل مواد نفتي و ش��يميايي 
است كه ۱83 متر طول و 49هزار و 683 تن وزن 
دارد. اين كشتي در سال ۲0۱8 ميالدي ساخته 
شده است و با پرچم كشور انگلستان تردد مي كند. 
اين شناور ظرفيت حمل 46 ميليون و ۵۷6 هزار 

ليتر مايعات )نفت يا مواد شيميايي( را دارد.

گزارش »جوان« از درستي اقدام ايران در توقيف نفتكش  انگليسي 

حكمفرمايي قانوني ايران در تنگه هرمز
با توجه به پذيرش كنوانسيون 1958 كشتي انگليسي تخلف كرده   و اقدام ايران قانوني بوده است

وحیدحاجیپور
گزارشیک

با افزوده شدن فش�ار اجاره بها به ساير فشارهاي 
معيش�تي بس�ياري از خانوارهاي اجاره نشين با 
مش�كل ج�دي روب�ه رو ش�ده اند، در اي�ن بين، 
رئيس جمه�ور ك�ه دو س�ال ت�ا پاي�ان دولتش 
بيش�تر زمان ندارد و طي شش س�ال گذشته نيز 
سياس�ت قابل ماحظه اي در حوزه مسكن اعمال 
نكرده اس�ت، براي كاه�ش فش�ارهاي انتق�ادي 
از س�وي مردم نس�بت به آش�فته بازار مسكن و 
اجاره بها ت�اش كرد تقصير را به ش�كل تلويحي 
گردن رس�انه ها بين�دازد و با انتق�اد از گزارش ها 
و اع�داد و ارقامي كه در زمين�ه افزايش اجاره بها 
از سوي برخي رسانه ها منتش�ر مي شود، مدعي 
ش�د كه براس�اس آمار وزارت راه و شهرسازي به 
طور متوس�ط در تهران ميزان اجاره بها ۳۰ درصد 
افزايش يافته ك�ه اين رقم اميدواركننده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، اگر چه اعمال سياست رها سازي 
بازارها در دول��ت يازدهم و دوازدهم ديگر بر كس��ي 
پوشيده نيس��ت، اما همزمان با همزمان با فرارسيدن 
فصل جابه جاي��ي مس��تأجران در س��ال 98 تقريباً 
در ح��دود ۵ ميليون خان��وار اجاره نش��ين از ناحيه 
تورم اجاره بها دچار فش��ار مضاعف معيشتي شده اند 
كه صداي خرد ش��دن كمر اجاره نش��ين ها را زير بار 
اجاره هاي سنگين مي توان در گزارش ها و آمار و ارقام 
رسمي و غير رس��مي و ميداني موجود در رسانه ها با 
محوريت بازار مسكن ديد، در اين ميان در شرايطي 
كه رسانه وظيفه اش انعكاس آنچه در جامعه و بازارها 
مي گذرد، اس��ت، اما گويي انعكاس حقايق موجود در 

بازارهايي چون مس��كن و اجاره بها چندان به مذاق 
رئيس جمهور خوش نمي آيد. 

قابل درك است كه دولت محترم با تمام تالش هايي كه 
طي شش سال گذشته در حوزه هاي مختلف كشيد، اما 
دس��تاورد چنداني حداقل در ح��وزه اقتصادي براي 
مردم نداشته است، به ويژه آنكه سوءبرداشتي در حوزه 
سياست آزاد سازي اقتصادي انجام گرفت و عده اي آن 
را با رها س��ازي بازارها اشتباه گرفتند و نتيجه اش آن 
شده است كه قيمت در بازار ها بدون منطق اقتصادي و 
گاهي در اثر سفته بازي و دالل بازي به شكل مصنوعي 
و كاذب به ش��دت جه��ش مي يابد كه مص��داق اين 
موضوع را مي توان در بازار مسكن و اجاره بها مشاهده 
ك��رد،  ح��ال  اي كاش رئيس جمهور به ج��اي اينكه 
رسانه ها را به ش��كل تلويحي در افزايش بهاي اجاره 
مقصر بداند پيش��قدم مي شد و به س��رعت مقدمات 
عملياتي كردن طرح هاي ساماندهي مشاوران امالك 
مجاز و غير مجاز، ماليات بر عايدي سرمايه، مسكن، 
خانه هاي خالي، دوم، سوم و. . . و معامالت مكرر مسكن 
و انتشار تمامي اطالعات نهاني حوزه زمين و ساختمان 
را فراهم ميآورد، اما گويي رسانه ديوار كوتاهي است 
كه اين روزها قرار است مقصر افزايش بهاي اجاره هاي 

مسكن جلوه داده شود. 
   نشست وزير و مديران ارشد وزارت ارتباطات 

با روحاني
از س��وي ديگر در ش��رايطي كه حق��وق كارگران و 
كارمندان در سال جاري در حدود ۲0 درصد افزايش 
يافته است به فرض آنكه تورم اجاره بها در حدود 30 

درصد هم باشد، باز براي مس��تأجران مشكل ايجاد 
مي كند به ويژه آنكه آمارهاي رس��مي بانك مركزي 
جهش بهاي مس��كن طي يكسال گذش��ته را بيش 
از صددرصد گزارش مي كند و اگر اج��اره را تابعي از 
قيمت مسكن تلقي كنيم، در عمل اجاره ها صد درصد 
رشد داشته است كه با چنين رها سازي بازارها جالب 
آن است كه دولت در دو سال باقي مانده از عمرش در 
رابطه با بايدها سخن مي گويد در شرايطي كه بايد از 
عملكرد و دستاوردها و نتيجه سياست هايش سخن 
مي گفت. رئيس جمهور روز شنبه در نشست با مديران 
ارشد بخش مسكن با اشاره به اقدامات انجام شده در 
دولت هاي يازده��م و دوازدهم در حوزه هاي مختلف 
مرتبط با بخش مس��كن از جمله مس��كن شهري و 
روستايي، تكميل پروژه هاي مربوط به طرح مسكن 
مهر و احياي بافت فرسوده اظهار داشت: بايد تالش 
كنيم تا در دو س��ال باقيمانده از دولت گامي مهم در 
بخش مسكن به انجام برسانيم كه در اين راستا دولت 
بايد از س��رمايه هايي كه در اختي��ار دارد، مانند ارائه 
خدمات ارزان قيمت، تس��هيل در ارائه جواز، اعطاي 
زمين و كمك بانك ها براي سرمايه گذاري در ساخت 
مسكن اس��تفاده كند. حجت االس��الم والمسلمين 
حسن روحاني با اشاره به گزارش هاي ارائه شده در اين 
جلسه از سوي مسئوالن دستگاه هاي ذيربط در بخش 
مسكن اظهار داشت: در اين راستا بنياد مسكن انقالب 
اسالمي در بخش مسكن روستايي ۲00 هزار مسكن 
در س��ال جاري و ۲00 هزار مسكن سال آينده ايجاد 
و وزارت راه و شهرسازي نيز امس��ال و سال آينده در 

مجموع 400 هزار مسكن را ايجاد و ۵00 هزار مسكن 
نيز تكميل خواهد كرد. 

رئيس جمهور با اشاره به اجراي طرح تأمين مسكن 
كارمندان توسط وزارت راه و شهرسازي گفت: اگر 
بتوانيم با برنامه ريزي مناسب ظرف مدت چند سال 
واحدي مس��كوني براي كارمندان ايجاد كنيم و در 
اختيارشان قرار دهيم، اقدامي بس��يار خوب براي 
جواناني اس��ت كه تازه مشغول به كار ش��ده اند و با 
اين كار دغدغه آنها در زمينه تأمين مسكن كاهش 
خواهد يافت.  روحاني با انتقاد از گزارش ها و اعداد و 
ارقامي كه در زمينه افزايش اجاره بها از سوي برخي 
رسانه ها منتشر مي شود، گفت: براساس آمار وزارت 
راه و شهرس��ازي در بخش مسكن اس��تيجاري به 
طور متوس��ط در تهران ميزان اجاره بها 30 درصد 
افزايش يافته كه اين رقم اميدواركننده اس��ت. البته 
مطلوب نبوده اما در عين حال با آمار و ارقامي كه اين 
روزها منتشر مي شود، متفاوت است. در پايان بايد 
گفت حجم باالي خانه هاي خالي، دوم، سوم و. . . . 
و همچنين معامالت مكرر مشكوك با هدف سفته 
بازي در حوزه مسكن يكي از مهم ترين داليل جهش 
قيمت در بازار مسكن و اجاره بها معرفي مي شود كه 
با اخذ ماليات به سادگي مي توان بازار مسكن و اجاره 
بها را به تعادل رساند، از اين افكار عمومي خواستار 
تصويب ماليات بر عايدي سرمايه و خانه هاي خالي 
در جلسه شوراي هماهنگي سران قوا هستند، زيرا 
اين ط��رح به داليل نامش��خص و تعج��ب بر انگيز 

پيوسته در مجلس رد شده است.

 روحاني: رشد 30 درصدي اجاره بها اميدوار كننده است!
رئيس جمهور از عملكرد رسانه ها در اعام اجاره بها انتقاد كرد و رشد اجاره  خانه را اميدواركننده دانست!

مهرانابراهیمیان
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