
مح�دود ك�ردن رواب�ط تج�اري و مال�ي 
س�يگال  ه�دف  مهم تري�ن  اي�ران 
اس�ت.  اي�ران  ب�ه  فش�ار  در  مندلك�ر 
تابستان امس��ال با انفجار نفتكش ها، گم شدن 
تانكرها و توقيف آنها در اط��راف خليج فارس يا 
سرنگوني پهپادها پيوند خورده است. نبرد لفظي 
و توييتري ايران و اياالت متحده نيز اوج گرفته ، 
اما تحريم هاي واقعي ايران نه در فضاي فيزيكي 

كه در بخش مالي در حال اجرا است. 
تحريم ها هم��واره از ابزارهاي كلي��دي اياالت 
متحده براي تغيير رفتار دولت هاي درگير بوده 
است. سه رئيس جمهور پيش��ين امريكا تالش 
كردند ب��ا اعمال تحريم ه��اي مختلف، رهبران 
تهران را وادار به پذيرش خواسته هايشان كنند، 
ام��ا دولت ترامپ، س��خت ترين و دش��وارترين 
تحريم ها را عليه ته��ران و در راس��تاي اعمال 
بيش��ترين فش��ار ممكن در پيش گرفته است. 
مديران وزارت خزانه داري به ويژه خانم سيگال 

مندلكر در نوك اين اقدامات هستند. 
مقامات ايراني و امريكاي��ي از همه ابزارها براي 
اي��ن رؤيارويي به��ره گرفته اند. در رس��انه ها از 
جان بولتون و مايك پمپئو به عنوان پرچمداران 
تحريم ايران ياد مي كنن��د، اما مندلكر به عنوان 
معاون وزارت خزانه داري در بخش تروريس��م و 
اطالعات مالي در نوك پيكان تحريم ها قرار دارد. 
آنها در واقع مجري سياست هاي تحريمي كاخ 

سفيد عليه رهبران ايران هستند. 
وي يك حقوقدان اس��ت كه همكالس��ي هاي 
دوران دانش��گاه ب��راي توصي��ف وي از واژه 
زني ب��ا خصوصيات برجس��ته و عض��و جامعه 
فدراليست هاي محافظه كار ياد مي كنند. مندلكر 
سابقه كار در وزارت دادگستري را نيز در كارنامه 

دارد. خانم مندلكر در مورد سازوكار تحريم هاي 
پيچيده و مقابله با جرايم مالي، باانرژي و تسلط 
سخن مي گويد. كارشناس��ان معتقدند ترامپ 
از جنگ با ايران اجتناب مي كن��د، اما خواهان 
محدود كردن ايراني ها با مجموعه اي متنوع از 

ابزارهاي در دسترس است. 
وي يكي از قدرتمندترين زنان طراح تحريم هاي 
ايران است كه با اميدواري به امكان تغيير مواضع 
تهران يا فروپاشي دولت كنوني، فعاليت هايش 

را پيش مي برد. 
 به نظر مي رس��د ترام��پ تاكن��ون از نتايج به 
دس��ت آمده در كمپين تحريم ها رضايت دارد. 
وي در ابتداي هفته جاري اع��الم كرد: ايران به 
مشكل بزرگي تبديل شده است. اقتصاد آنها در 
حال فروپاشي اس��ت. آنها به لبه پرتگاه نزديك 
شده اند. آنها مي خواهند سربازانشان را به خانه 
برگردانند، چراكه ت��وان پرداخت حقوق آنها را 
ندارند. ايراني ها با مشكالت زيادي دست و پنجه 
نرم مي كنند و م��ا مي توانيم ش��رايط آنها را به 

راحتي دشوارتر كنيم. 
وي اين سخنان را س��اعاتي پس از انتشار خبر 
توقيف نفتكش انگليسي در آب هاي خليج  فارس 
توسط سپاه پاسداران و يك روز پس از اعالم خبر 
س��رنگوني پهپاد ايران بيان كرد. هر چند ايران 
اظهارات ترامپ در مورد س��رنگوني يك پهپاد 

متعلق به كشورش را تكذيب كرد. 
منتقدان ترامپ و به وي��ژه مقامات دولت اوباما 
كه مجري برج��ام بوده اند، در مورد اثربخش��ي 
تحريم هاي جديد پرسش هايي مطرح می كنند. 
آنها معتقدند تحريم هاي جديد را نمي توان يك 

استراتژي به شمار آورد. 
وندي شرمن، مذاكره كننده ارشد اياالت متحده 

در پرونده ايران و نشست امنيتي آسپن مي گويد: 
ما از اعمال سياست بيشترين فشار به ايران اطالع 

داريم، اما اين راهبرد چه پاياني خواهد داشت؟
مندلكر به عنوان تنها نماينده دولت ترامپ در اين 
نشست اعالم كرد: بدون شك تحريم هاي اعمال 
شده عليه ايران كارا بوده اس��ت. مقامات ايران 
نيز اعالم كرده اند ميزان ص��ادرات نفت آنها در 
كمترين ميزان قرار دارد. حزب اهلل لبنان نيز در 
حال جمع آوري اعانه براي تداوم فعاليت هايش 

است.  
تحريم هاي اي��ران در چند مرحل��ه اقتصاد اين 
كشور را تحت تأثير قرار داده است، اما موفقيت 
راهبرد تحري��م ب��ا ابهام هايي روبه رو اس��ت و 
نمي توان درصد مش��خصي براي موفقيت آنها 
تعيين كرد. دولت ترام��پ به دنبال بازگرداندن 
ايران به ميز مذاكرات اس��ت. با وجود باال رفتن 
تنش ها، همچنان اميدهايي براي اس��تفاده از 
ديپلماس��ي وجود دارد. ترامپ خواهان تماس 

تهران است. 
س��ناتور ران��د پ��اول در اوايل هفته ج��اري به 
نمايندگي از سوي ترامپ با ظريف در واشنگتن 
ديدار كرد و اميدوار بود ك��ه وزير خارجه ايران 
شروط يك معاهده جديد براي توقف تحريم ها 
را اعالم كند، اما اين نشست بدون نتيجه پايان 
يافت و ش��ايد هيچگاه ش��اهد توافق دو طرف 

نباشيم.  
خانم مندلكر در سخنان  خود از هدف ديگري در 
رؤيارويي دولت ترامپ با ايران سخن مي گويد: 
بازيگران بد براي انجام كاره��اي بد به پول نياز 
دارن��د، ايراني ها باره��ا اس��رائيلي ها را تهديد 
كرده و از رژيم بش��ار اس��د با وجود استفاده از 
سالح ش��يميايي حمايت كرده اند. تحريم هاي 

گسترده ما براي كاهش درآمدهاي آنان و توقف 
سياست هاي تهران اجرايي ش��ده است. بدين 
ترتيب جهان ب��ه مكاني امن ت��ر تبديل خواهد 

شد. 
وي خود را فرزند بازماندگان هولوكاست مي داند 
و در س��خنانش به نقش وزارت خزانه داري در 
مص��ادره دارايي ه��اي نازي ه��ا در دهه ۱۹۴۰ 

ميالدي اشاره مي كند. 
خانم مندلكر كه يك يهودي است، آوريل امسال 
در سخنراني خود در موزه هولوكاست گفت: در 
آن سال ها، پدر و مادر من در شرق اروپا مخفي 
شده بودند. من با ش��نيدن داستان زندگي آنها 
بزرگ ش��ده ام. آنها از ترس هيتل��ر در جنگل و 
زير زمين مخفي ش��ده بودند. بس��ياري از اقوام 

آنها جان دادند. 
اس��توارت ليوي، مع��اون وزارت خزانه داري در 
دوره جورج دبليو بوش ) س��متي كه هم اكنون 
خانم  مندلكر عهده دار آن است ( مي گويد: پس 
از حوادث ۱۱ سپتامبر، وي در وزارت دادگستري 
فعاليت مي كرد و  من شاهد تالش هايش بودم. 
خانم  مندلكر بي وقفه پشت ميزش مي نشست 
و به دنبال روش هايي بود كه القاعده را محدود 

كند. 
از آن زم��ان تاكنون س��ازوكارهاي تحريم هاي 
مالي تغيير كرده و اثربخش تر از گذشته شده و 
خانم مندلكر يكي از افراد پيشرو در اين زمينه 

بوده است. 
وزارت خزانه داري راهكارهاي اثربخش تري براي 
محدود كردن فعاليت هاي تجاري ايران نه تنها 
با اياالت متحده كه با هر كش��ور ديگري يافته 
است. آنها از س��ال ۲۰۰۶ ميالدي، برنامه ريزي 
گسترده اي براي يافتن راهكارهاي حذف كامل 
ايران از سيستم  مالي جهاني انجام داده اند. دولت 
اوباما تالش كرد تا صادرات نفت ايران را محدود 
كند. در دولت ترامپ ني��ز توقف كامل صادرات 
نفت ايران و به بن بس��ت كش��يده ش��دن نظام 

اقتصاد اين كشور در دستور كار قرار دارد. 
همه رهب��ران سياس��ي و نظامي اي��ران نيز در 
س��ال هاي اخي��ر تحري��م ش��ده اند ت��ا امكان 
همكاري هاي اقتصادي آنها با ساير كشورها در 

چارچوب اعمال بيشترين فشار متوقف شود. 
ژوان زارات��ه، از مقام��ات وزارت خزانه داري در 
دولت بوش مي گويد: م��ن معتقدم واقعيت اين 
است كه چارچوب تحريم ها پيچيده تر از هميشه 
شده است. هرچند همچنان فضاي زيادي براي 
خالقيت وجود دارد تا وزارت خزانه داري بر آنها 

تمركز كند. 
ترامپ معتقد است فش��ارها بر ايران همچنان 
افزايش خواه��د يافت. اين فش��ارها به صورت 
فيزيكي ش��امل رؤيارويي با ايراني ها در دريا و 

امور مالي خواهد بود.  
تقريباً هم��ه بخش هاي اقتصاد اي��ران درگير با 
تحريم ها اس��ت و وزارت خزان��ه داري به دنبال 
يافتن اهداف جديد نظير ش��بكه انتقال پول و 
توقف جابه جايي پول به اين كش��ور براي ضربه 
زدن به آنهاست، اما همچنان در مورد اثربخشي 

اين تحريم ها ابهام هاي زيادي وجود دارد. 
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تحلیل/ترجمه

 200 هزار واحد مسكن مهر 
مشمول افزایش سقف تسهيالت

200 ه�زار واح�د مس�كن مه�ر مش�مول افزاي�ش س�قف 
ه�زار   100 ك�ه  ش�د  خواهن�د  مه�ر  مس�كن  تس�هيالت 
واح�د مس�كوني آن مرب�وط ب�ه ش�هرهاي جدي�د اس�ت. 
به گزارش فارس، حبيب اهلل طاهرخاني، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
گفت: افزايش سقف تسهيالت مس��كن مهر ابالغ شده و در حال تهيه 
ليست پروژه هايي كه مشمول اين افزايش سقف خواهند شد هستيم؛ 
۲۰۰ هزار واحد مسكن مهر مشمول افزايش سقف تسهيالت مسكن 
مهر خواهند ش��د كه س��هم ش��هرهاي جديد از اين ۲۰۰ هزار واحد 

مسكوني ۱۰۰ هزار واحد است. 
مديرعامل ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد همچني��ن در خصوص 
آخرين وضعيت طرح اقدام ملي براي ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني 
در شهرهاي جديد گفت: سهم شهرهاي جديد در طرح اقدام ملي ۲۰۰ 
هزار واحد است و تاكنون احداث 58 هزار واحد مسكوني در قالب اين 
طرح آغاز شده است. به گفته وي سهم تهران نيز در قالب اين طرح اقدام 

ملي ۶۰ هزار واحد مسكوني است. 
طاهرخاني در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد پروژه هاي مشاركتي 
كه قرار است توس��ط پيمانكاران ساخته ش��ود، به شكل قابل توجهي 
يكطرف��ه و به نفع پيمانكاران اس��ت، گف��ت: به هر حال ب��راي اينكه 
سرمايه گذاران جذب س��رمايه گذاري در پروژه مشاركتي شوند، بايد 

بعضي مزايا را  براي آنها در نظر گرفت. 
وي ادامه داد: با اجبار و بخش��نامه نمي توان س��رمايه گذاران را به اين 
پروژه هاي مشاركتي كشاند. پس بايد پروژه جذاب باشد تا سرمايه گذار 
وارد اين پروژه ها شود.  مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد تأكيد 
كرد: هدف ما راه اندازي عرضه و جريان توليد مس��كن است تا كمبود 

عرضه مسكن جبران و قيمت مسكن تعديل شود. 
وي با اشاره به اينكه با افتتاح قطار برقي هشتگرد تا پايان تابستان امسال 
باعث تأثير رفت و آمد و تعديل قيمت مس��كن حتي در تهران خواهد 
شد، گفت: قطعاً با راه اندازي متروی هش��تگرد به ميزان قابل توجهي 
بار ترافيكي خوبي از آزادراه تهران -كرج كاس��ته خواهد شد. بنابراين 
با توجه به ظرفيت بااليي كه در هشتگرد وجود دارد، با راه اندازي قطار 

هشتگرد به بازار مسكن نيز كمك خواهد شد. 

امریكا رکورددار تراز منفي اقتصادي
جديدتري�ن بررس�ي ها از وضعي�ت ت�راز تج�اري كش�ورها 
نش�ان مي ده�د ك�ه اي�االت متح�ده امري�كا باالتري�ن ت�راز 
را دارد.  تج�اري منف�ي مي�ان تم�ام كش�ورهاي جه�ان 
به گزارش ايسنا، در جديدترين گزارشي كه از سوي اتاق بازرگاني تهران 
منتشر شده، در سال ۲۰۱8 ميالدي امريكا با ثبت تراز تجاري منفي 
۴۷8 ميليارد دالر، باالترين تراز تجاري منفي را به خود اختصاص داده 
است. اين عدد منفي ۲/3 درصد از كل شاخص توليد ناخالص داخلي 

امريكا )GDP ( به شمار مي رود. 
پس از اياالت متحده، انگلستان با منفي ۱۰۹ ميليارد دالر، هند با منفي 
۶8 ميليارد دالر و كانادا با منفي ۴5 ميليارد دالر؛ باالترين تراز تجاري 

منفي در سال گذشته ميالدي را به خود اختصاص داده اند. 
در ميان كشورهايي كه باالترين تراز تجاري مثبت را داشته اند، آلمان رتبه 
نخست را به دست آورده و با ثبت رقم ۲۹۱ ميليارد دالر، بهترين عملكرد 
را داشته است. البته اين در حاليست كه تراز تجاري آلمان در سال ۲۰۱۷، 
۲۹۷ ميليارد دالر بوده و از اين نظر كاهشي ۶ميليارد دالري داشته است. 
پس از آلمان، نوبت به ژاپن مي رسد. اين غول اقتصادي آسيا در سالي 
كه گذش��ت تراز تجاري مثبت ۱۷5 ميليارد دالر را به ثبت رس��انده، 
هرچند در قياس با سال قبل از آن كاهشي ۲۷ ميليارد دالري را به ثبت 
رسانده است. پس از ژاپن، روسيه با ۱۱۴، هلند با ۹۹ و كره جنوبي با ۷5 

ميليارد دالر در رده هاي بعدي قرار دارند. 
در بررسي س��هم مازاد تراز تجاري از توليد ناخالص داخلي كشورها، 
سنگاپور بهترين عملكرد را داشته اس��ت. اين كشور آسيايي در سال 
۲۰۱8 ميالدي، تراز تجاري مثبت ۶5 ميليارد دالر را به ثبت رسانده 
كه اين عدد حدود ۱8 درصد از كل توليد ناخالص داخلي سنگاپور به 
ش��مار مي رود.  در اين گزارش وضعيت تراز تجاري ايران نيز بررس��ي 
شده است. بر اين اساس ايران در سال ۲۰۱۷ تراز تجاري مثبت ۱۶/5 
ميليارد دالر و در س��ال ۲۰۱8، مثبت ۱۹/5ميليارد دالر را پشت سر 
گذاشته است. با اين وجود تحليل ها نشان مي دهد كه تراز تجاري ايران 
در سال جاري ميالدي منفي خواهد ش��د و به عدد منفي ۱/8 ميليارد 

دالر خواهد رسيد. 

مخالفت دوباره چيني ها با تحریم هاي امریكا
امري�كا ي�ك ش�ركت دولت�ي چي�ن را ك�ه پي�ش از اي�ن 
نق�ض  ادع�اي  ب�ا  ب�ود،  اوبام�ا تحري�م ش�ده  در دوران 
داد.  ق�رار  تحري�م  ه�دف  ضدايران�ي  تحريم ه�اي 
به گزارش رويت��رز، مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا در س��خناني در 
فلوريدا اعالم كرد ما پيش از اين نيز گوشزد كرده بوديم كه هرگونه رفتار 

قابل تحريم را تحريم خواهيم كرد و در اين باره جدي بوديم. 
اين تحريم ها در ش��رايطي كه جنگ تجاري مي��ان امريكا و چين ادامه 
دارد باعث تيرگي بيشتر روابط دو كشور خواهد شد.  پمپئو در بيانيه اي 
كه بعداً منتشر شد، اعالم كرد: شركت ژوهاي ژنرانگ در معامالت قابل 
توجه براي خريد نفت ايران پس از انقضاي معافيت هاي نفتي امريكا در 
دوم می، دست داشته است. اين تحريم ها تمامي دارايي و منافع شركت 
ژوهاي ژنرانگ در امريكا را مسدود مي كند و يومين لي، مديرعامل اين 
ش��ركت اجازه ورود به خاك امريكا را ندارد.  سفارت چين در واشنگتن 
مواضع امريكا را رد كرد و يك سخنگوي سفارت چين اظهار كرد: چين 
قوياً با تحريم هاي يكجانبه امريكا و تحميل قوانين داخلي اين كشور بر 
چين و ساير كشورها مخالف اس��ت. ما از امريكا مي خواهيم فوراً رفتار 
خود را اصالح كرده و به حقوق قانوني و منافع س��ايرين احترام بگذارد. 
ش��ركت ژوهاي ژنرانگ كه عمدتاً نفت ايران را خريداري مي كند و در 
پكن مستقر است، پيش از اين در سال ۲۰۱۲ از سوي دولت اوباما بر سر 
معامله با ايران تحريم شده بود. اين شركت اكنون زيرمجموعه شركت 
دولتي »نام كوآنگ گروپ« است. تحليلگران در شركت »كلير ويو انرژي 
پارتنرز« اظهار كردند كه ژوهاي ژنرانگ تا حدي زيادي با سيستم مالي 
چين ارتباط ندارد و اين امر تأثير تحريم هاي امريكا روي ساير نهادها و 
سيستم هاي بانكي چين را محدود مي كند. برايان هوك، مسئول ويژه 
امور ايران در وزارت خارجه امريكا ماه گذشته اعالم كرده بود واشنگتن 
هر كش��وري كه به واردات نفت ايران ادامه دهد را تحريم خواهد كرد و 
هشدار داده بود گزارش ها درباره واردات نفت ايران به چين مورد بررسي 

قرار خواهد گرفت.

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

در ح�ال حاض�ر 7/2 ميلي�ون  نف�ر س�ود س�هام عدال�ت 
نگرفته ان�د ك�ه 2/4 ميلي�ون نف�ر آنه�ا متوف�ی هس�تند 
و باي�د ورثه ش�ان مراجع�ه كنن�د و طب�ق اع�الم س�ازمان 
خصوصوي س�ازي، فعاًل ش�ماره ش�بايي كه مش�موالن سهام 
عدالت در س�امانه س�هام عدات ثب�ت كرده اند قاب�ل تعويض 
نيست، مگر كساني كه شماره ِشبای ش�ان مسدود شده باشد. 
به گزارش ايسنا، قبل از اينكه سازمان خصوصي سازي نسبت به واريز 
سود سهام عدالت اقدام كند، از مشموالن اين سهام درخواست كرد 
كه شماره شباي بانكي خود را در سامانه سهام عدالت وارد كنند تا 

سود سهام عدالت به حسابشان واريز شود. 
در حال حاضر نيز هنوز سامانه سهام عدالت باز است و كساني كه به 
هر دليلي اقدام به ثبت شماره ِشباي بانكي خود نكرده اند، مي توانند 

نسبت به ثبت شماره ِشباي خود اقدام كنند. 

ش��ماره ِش��باي تعدادي از افراد به داليل مختلف، مسدود است و 
سازمان خصوصي س��ازي از طريق س��ايت يا پيامك اين موضوع را 
به اطالع اين دست از مش��موالن رسانده اس��ت. اين دسته از افراد 
مي توانند به سامانه سهام عدالت مراجعه كنند و شماره شباي خود 

را تغيير دهند. 
اما افرادي كه شماره شباي خود را ثبت كرده اند و اين شماره صحيح 
و متعلق به خودشان بوده فعاًل امكان تغيير شماره شبا را ندارند، اما 
س��ازمان خصوصي س��ازي به تازگي اعالم كرده كه در حال تعريف 
برنامه اي است كه اين دس��ته افراد هم بتوانند در آينده نزديك در 

صورت تمايل، اقدام به تغيير شماره شباي خود كنند. 
به گفته رئيس س��ازمان خصوصي س��ازي، 5 ميليون  نفر مشمول 
زنده سهام عدالت هنوز براي اعالم شماره شباي حساب بانكي خود 
مراجعه نكرده و شماره شبا نداده اند. اين افراد فعاًل فرصت دارند كه 

شماره شباي خود را در سامانه ثبت كنند، البته بعد از راستي آزمايي 
اصالت شماره شباي آنها، س��ود س��هام عدالت به تدريج براي اين 

مشموالن واريز مي شود. 
بنا بر آخرين آماري كه سازمان خصوصي سازي اعالم كرده، ورثه ۲/۴ 
ميليون  متوفی مشمول س��هام عدالت براي گرفتن سود، به سامانه 
مراجعه نكرده اند. در مجموع حدود ۷/۲ ميليون  عدم مراجعه براي 

دريافت سود سهام عدالت وجود دارد. 
شوراي عالي اصل ۴۴ فعاًل براي ثبت شماره شبا زمان خاصي تعيين 
نكرده، اما ممكن است اگر وراث مراجعه نكنند، در آينده در مورد سهام 
آنها تصميم جديدي گرفته ش��ود؛ بنابراين سازمان خصوصي سازي 
تأكيد دارد كه ورثه مشموالن سهام عدالت و نيز مشموالني كه در قيد 
حيات هستند، هر چه زودتر به سامانه س��هام عدالت مراجعه كرده و 

شماره شباي حساب بانكي خود را اعالم كنند.

7/2ميليوننفرسودسهامعدالتنگرفتهاند
اقتصادکالن

امريكا رس�ماً دس�ت همه كش�ورهاي جهان 
را از اطالع�ات مرب�وط به توليد واقعي ش�يل 
قطع ك�رده اس�ت و گاه�ی ب�ا اع�الم و ارائه 
گزارشات ضد و نقيض، بازار را گمراه مي كند. 
فريدون بركشلي، رئيس دفتر مطالعات انرژي وين 
در گفت وگو با مهر درباره ارزيابي بازار نفت با توجه 
به التهابات اخير در خاورميانه گفت: همانطور كه 
ديده مي ش��ود، بازار نفت واكنش جدي در قبال 
وقايع هفته هاي اخير بازار نش��ان نداده است. در 
واقع بازار جهاني، از قبل و از مقطعي كه امريكا از 
برجام خارج شد، به تدريج عامل بحران و ريسك 
امنيت عرضه نفت را در مالحظات و محاس��بات 

بازار ملحوظ كرده است. 
وي افزود: در واقع بهاي نفت خام برنت در ژانويه 
۲۰۱۹ ميالدي حدود 5۴ دالر در هر بشكه بود و 
به تدريج در سطح ۶5 دالر در هر بشكه، متوقف 
ش��د. به اين ترتيب محاس��بات ما حكايت از آن 
دارد كه قيمت نفت بر اس��اس عوامل ساختاري 
در طيف 55 دالر در هر بش��كه قرار دارد و با اوج 

گرفتن تنش در خليج فارس بازه حدود ۱۰ دالري 
را متأثر از عوامل رواني و ريسك بازار را از پيش در 

خود جاي داده است. 
به گفته بركشلي عالوه بر عوامل رواني و مخاطرات 
منبعث از تهديد امنيت عرضه جهاني نفت نسبت 
به سال هاي گذشته به ويژه دهه ۱۹8۰ ميالدي، 
امريكا هم ب��ا كارت »عرضه نفت خام ش��يل« و 
»تحريم هاي نفتي« بازي متفاوتي را در دس��ت 
گرفته است. در مورد نفت خام هاي غيرمتعارف يا 
شيل، وزارت انرژي امريكا تنها مرجع گزارش دهي 
است. البته اين حق كشورهاست كه به صالح خود 
گزارشات توليد نفت خام خود را منتشر كنند، اما 
امريكا رسماً دست همه كش��ورهاي جهان را از 
اطالعات مربوط به توليد واقعي شيل قطع كرده 
است و گاهی با اعالم و ارائه گزارشات ضد و نقيض، 
بازار را گمراه مي كند.  امريكا، حتي گزارش دهي و 
اعالم ميزان توليد نفت خام هاي غيرمتعارف كانادا 
را هم در اختيار گرفته و منابع كانادايي گزارشات 

وزارت انرژي امريكا را منعكس مي كنند. 

 آمارسازي، حربه امریكا براي مدیریت بازار نفت
خبر

برخي تحليل هاي اقتصادي بر اين اس�ت كه 
طبق گزارش بانك مركزي در سال ۹۶ دستمزد 
كارگ�ران ۳7درص�د از حداق�ل هزينه هاي 
سبد معيش�تي آنها را پوشش مي داد. فاصله 
درآم�د و هزينه ها در س�ال ۹7 كاهش يافته 
كه در سال جاري بار ديگر بيشتر شده است. 
فرامرز توفيقي، رئيس كميته دس��تمزد كانون 
عالي شوراهاي اس��المي كار كشور در گفت وگو 
با تسنيم درباره افزايش هزينه هاي زندگي گفت: 
يك تكليفي از سوي سازمان جهاني كار مشخص 
شد. از اوايل س��ال 8۹ و ۹۰ مشاهده مي كرديم 
كه سمينارهايي درباره سند كار شايسته برگزار 
شد، سند و پيش نويسي تهيه شد و بعد از مدت ها 

بدون حضور كارگران اين سند نهايي شد. 
وي با بيان اينكه س��ند كار شايس��ته آنگونه كه 
بايد تهيه نش��ده اس��ت، گفت: اين سند بدون 
س��ه جانبه گرايي تدوين ش��ده اس��ت و مفهوم 
ديگري به جز كار شايس��ته دارد. در اين س��ند 
به صورت زيرپوستي پذيرش مردم براي اشتغال 

با حداق��ل درآمد آمده اس��ت. ما باي��د به خاطر 
وظايف قانوني مانع انجام اين كار شويم، مسئول 
اين كار وزارت كار اس��ت.  توفيقي با اش��اره به 
افزاي��ش درصدي هزينه ه��اي زندگي كارگران 
نسبت به اس��فند ماه ۹۷ اظهار داش��ت: ميزان 
سبد حداقلي در اسفند ماه ۹۷ حدود 3ميليون و 
۷5۹هزار و ۲۶۲ تومان بود، اما اين سبد در حال 
حاضر ب��ه ۶ ميليون و ۴8۲ه��زار و ۲۱5 تومان 
تا انتهاي ارديبهشت ماه رس��يده است. تا پايان 
ارديبهشت ماه جهش هايي در لبنيات، حبوبات و 
سيب زميني داريم كه اين جهش تأثير مستقيم 

را در هزينه سبد مي گذارد. 
رئي��س كميته دس��تمزد كانون عالي ش��وراي 
اسالمي كار كشور ادامه داد: در اسفند ماه اعالم 
كرديم كه اگر حقوق صددرصد اضافه ش��ود، اما 
دولت و قوه مقننه نقش حاكميتي خود را در بازار 
ايفا نكنند، ما در بازار دچار مشكالت هستيم. اگر 
مشاهده كنيم كه با سوءاس��تفاده گران برخورد 

كنند، اينگونه نمي شود. 

دستمزد ۹۸ ، پوشش دهنده ۴0درصد هزینه زندگي 


