
نمانيده ولي فقيه در وزارت جهاد  كشاورزي با 
اعالم نهايي شدن طرح احيای جهاد  سازندگي 
و تفاوت ساختاري آن با گذش�ته گفت: محور 
فعاليت هاي جديد در جهاد س�ازندگي كمك 
به »توليد و اش�تغال« اس�ت تا همه كساني كه 
به شهرها رفتند دوباره به روس�تا ها برگردند. 
پيشنهاد اوليه تأسيس جهاد س��ازندگي در ابتدا 
توسط دانش��جويان به امام تقديم ش��د و پس از 
موافقت ايشان جهاد سازندگي به همت دانشجويان 
به راه افتاد. در دفاتر ايجاد ش��ده و در مساجد، از 
افراد با تخصص هاي مختلف ثبت نام به عمل آمد 
تا به روستا ها بروند و به مردم خدمت رساني كنند. 
پس از مدتي با اصرار برخي از مس��ئوالن و فعاالن 
در جهاد س��ازندگي اين نهاد مردمي به وزارتخانه 

تبديل شد. 
با تبديل جهاد سازندگي به يك وزارتخانه از رويكرد 
مردمي خود فاصله گرفت و تبدي��ل به يك اداره 
ش��د، اما در اوايل هنوز اين روحيه جهادي ميان 
اعضا وجود داشت كه خدمات پشتيباني جنگ نيز 
توسط اين افراد انجام شد و در جبهه هاي جنگ، 
پشتيباني فني و مهندسي از سپاه و ارتش داشتند، 
اما آن حرك��ت داوطلبانه مردمي ب��راي اعزام به 
روستا ها ديگر وجود نداش��ت و شرح وظايف آنها 
محدود ش��د. بعد اينكه جهاد س��ازندگي تبديل 
به وزارتخانه شد برخي از مس��ئوليت هاي وزارت 
كشاورزي نيز مانند سازمان شيالت و منابع طبيعي 
به جهاد سازندگي منتقل شد و عماًل دو وزارتخانه 
ايجاد شد كه فعاليت هاي موازي داشتند، همين 

امر نيز باعث ادغام شد. 
چند سالي است كه فعاالن سابق جهاد سازندگي بر 
احياي مجدد آن تأكيد دارند. موافقان طرح احياي 
جهاد سازندگي معتقدند كه اگر جهاد سازندگي 
امروز وجود داشت مشكالت اقتصادي كشورمان 
خيلي كمتر بود، زيرا جهاد ب��ا آن فهم انقالبي كه 
داشت معضالت اقتصادي و اشتغال را رفع مي كرد 
و به عنوان پشتوانه مردمي اكنون در كنار دولت بود، 

اما مخالفان با تأكيد بركوچك سازي دولت و حذف 
سازمان ها و زيرمجموعه هاي اضافي وزارتخانه ها 
و ادارات دولتي با احياي مجدد جهاد س��ازندگي 
مخالفند و بيم دارند كه بار اضافه بر بودجه كشور 

تحميل كنند. 
سردار عليرضا افش��ار، عضو شوراي مركزي جهاد 
سازندگي سابق در اين خصوص مي گويد: نهادهاي 
انقالب اسالمي مانند سپاه، بسيج، جهاد سازندگي، 
كميته امداد، بنياد مس��كن، بنياد مس��تضعفين، 
نهضت سواد آموزي تشكل هاي انقالبي بودند كه 

امام پايه گذار آنها بودند. 
وي می افزايد: برخي فكر مي كنند كه اين نهادها 
با دس��تگاه هاي اجرايي موازي كاري دارند و سپاه 
را موازي ارتش، جهاد س��ازندگي را موازي دولت، 
نهضت س��واد آموزي را موازي آموزش و پرورش و 
كميته امداد را موازي بهزيس��تي مي بينند؛ البته 
تشابهاتي در ميان مأموريت هاي آنها نيز احساس 
مي شود، اما حقيقت اينطور نيست. افشار با تأكيد بر 
ضرورت احياي جهاد سازندگي مي گويد: هر زماني 

نهادهاي انقالبي ادغام و دولتي شوند مشاركت هاي 
مردمي را از دست مي دهيم، درحالي كه مشاركت 

مردم همواره مورد نياز است. 
همچنين حجت االس��الم والمس��لمين سيد رضا 
تقوي، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي 
در گفت وگو با تس��نيم، درخصوص طرح احياي 
مجدد جه��اد س��ازندگي مي گويد: بع��د از پايان 
مسئوليتم در ستاد ائمه جمعه، مقام معظم رهبري 
به بنده فرمودند كه به وزارت جهاد كشاورزي بروم و 
بنده نيز خدمت ايشان عرض كردم كه اطالعاتي از 
كشاورزي ندارم و از طرفي وزارت جهاد كشاورزي 
ديگر جهاد س��ازندگي سابق نيس��ت و نيروهاي 
جهادي آن حذف يا هضم شده اند و اجازه دهيد كه 
اين مسئوليت را قبول نكنم، اما به بنده فرمودند كه 

جهاد مهم است و شما بايد برويد. 
نماين��ده ولي فقي��ه در وزارت جهاد كش��اورزي 
مي افزايد:  در ابتدا هيچ آش��نايي ب��ا وزارت جهاد 
كشاورزي نداشتم و در طول زندگي خود با اينكه 
س��ه دوره نماينده مجلس ش��وراي اسالمي بودم 

حتي براي يك مرتبه نيز به اي��ن وزارتخانه نرفته 
بودم. بعد از آشنايي بيشتر با وزارت جهاد كشاورزي 
ديدم خألهايي در اين وزارتخان��ه وجود دارد و با 

جهادسازندگي سابق فاصله زيادي دارد. 
  طرح احيای جهاد سازندگي چگونه كليد 

خورد
تقوی مي گويد: بر اين اساس در ماه رمضان سال 
قبل، نامه اي تنظيم ك��رده و خدمت مقام معظم 
رهبري رفت��م و به ايش��ان عرض ك��ردم كه خأل 
حركتي مانند جهاد سازندگي در كشور مشاهده 
مي ش��ود و با وضعيت موجود نمي توان آن را اجرا 
كرد، زيرا دس��ت و بال ما بسته اس��ت. بعد از اين 
ماجرا، تمام نيروهاي جهادي كشور را دور هم جمع 

كرده و با آنها جلسه گذاشتيم. 
وی مي افزايد: مقام معظم رهبري با ادغام وزارت 
جهاد سازندگي با وزارت كشاورزي مخالف بودند 
و مي خواس��تند كه اين نهاد باقي بماند، اما وقتي 
كه ادغام ش��د به رئيس جمهور وقت گفتند، حال 
كه ادغام صورت گرفته اس��ت، وزيري جهادي در 
اين وزارتخانه انتخاب كنيد.  نماينده ولي فقيه در 
وزارت جهاد كشاورزي مي گويد:  بسيج سازندگي 
نيز بر اساس امر مقام معظم رهبري و وجود يك خأل 
در كشور شكل گرفت، به مناطق مرزي مشكالتي 
كه احساس مي شد رفت و به خوبي كارهايي انجام 

داد و جواب نيز گرفت. 
حجت االسالم والمسلمين تقوي مي افزايد: با وجود 
اينكه بسيج سازندگي فعاليت هاي جهادي خوبي 
انجام مي ده��د، اما اين كارها توس��ط يك نيروي 
نظامي انجام مي شود و تداوم اين فعاليت ها تنها در 
زمان صلح امكانپذير است، زيرا اگر جنگي صورت 
گيرد آنها نيرو و امكانات خود را به ش��كل ديگري 

استفاده مي كنند. 
وي اظهار مي دارد: يك سال است كه روي احيای 
جهاد سازندگي كار مي شود، طرح ها مورد بررسي 
قرار گرفته و طرح نهايي اكنون آماده اس��ت تا به 

مقام معظم رهبري تقديم شود. 

در هفته هاي اخير، مس�يرهاي دريايي تجارت 
نف�ت و فرآورده هاي نفت�ي در پيرام�ون تنگه 
هرم�ز، ش�اهد خراب�كاري و ايج�اد خس�ارت 
به ش�ش تانك�ر غول پيك�ر ب�وده اس�ت. اين 
حمالت باعث ش�د تا س�نگيني س�ايه س�ياه 
جنگ ب�ر منطق�ه خاورميانه احس�اس ش�ود. 
 به گزارش جوان، نش��اني توييت��ري تانكر تركرز 
 (@tankertrackers) يك��ي از منابعي اس��ت 
كه مي تواند فعاالن بازار را به س��رعت از اتفاقات و 
حوادث دريايي روي داده در اين منطقه و ساير نقاط 
دنيا آگاه كند. با پرداخت ماهانه 29/99 دالر همه 
افراد مي توانند از گزارش هاي پاي��گاه تانكرتركرز 
 (www. tankertrackers. com) به عن��وان 
يكي از اس��تارت آپ هاي موفق و پيشرو بازار انرژي 

مطلع شوند. 
در روز ۱2 مي، چهار تانكر لنگر انداخته در آب هاي 
بن��در فجيريه ام��ارات متحده عربي ب��ا مين هاي 
چسبانده ش��ده به بدنه آنها منفجر شدند. ۳2 روز 
بعد، دو نفتكش ديگر پس از عبور از تنگه هرمز به 
دنبال حمالتي مخفيانه با آس��يب زيادي روبه رو و 

دچار آتش سوزي شدند. 
اين حوادث باعث شد رويارويي و جنگ لفظي ايران 
و اياالت متحده باال گرفته و دو طرف تهديد به انجام 
اقدامات تهاجمي براي حفاظت از منافع خود كردند. 
در اين هفته هاي پرتنش و هراس آور گزارش هاي 
منتشر ش��ده توس��ط پايگاه تانكرتركرز يك منبع 
اطالعاتي ج��ذاب، دقيق و قابل ات��كا براي فعاالن 
بازار بود كه بدون وابس��تگي به نظرات يك منبع، 
واقعيت ه��ا و داده هاي دقيقي را ب��ا كمك تصاوير 

مستند به مخاطبان ارائه مي كرد. 

مهم ترين نكته مورد توجه در فعاليت هاي اين پايگاه 
را بايد در رديابي دقيق و بدون سانس��ور اتفاقات و 
فقدان نگاه ژورناليس��تي و جانبدارانه براي جذب 

دنبال كنندگان جديد در توييتر دانست. 
آنجليكا فرانگو از دريانوردان باسابقه جمله معروفي 
دارد: اتفاقات فاجعه آميز در حوزه ژئوپلتيك، خبري 
خوب براي مالكان نفتكش هاست. اين نكته در مورد 
افزايش محبوبيت پايگاه تانكرتركرز در پنج هفته 
اخير و آغاز جنگ نفتكش ها، تا حدود زيادي واقعيت 
دارد. بسياري از شركت هاي نفتكش، بيمه گران و 
بازرگانان محموله هاي نفتي براي اطالع از آخرين 
تحوالت و رويدادها به اين پايگاه مراجعه مي كنند. 

  همه به دنبال اطالعات
س��مير مدني از بنيانگ��ذاران پاي��گاه تانكرتركرز 
مي گويد: همه فعاالن بازار ب��ا دقت و كنجكاوي به 
دنبال اطالع از آخرين اتفاقات و رويدادها همراه با 
پيش بيني هاي تجاري براي تصميم گيري بهينه تر 
هستند.  تجارب گذشته نشان داده كه با پروپاگانداي 
دولت هاي درگير، شاهد انتشار نظرات جانب گرايانه 
يا نادرس��ت از س��وي طرف هاي ذينف��ع بوده ايم. 
اين ش��رايط به نتيجه گيري هاي نادرس��ت توسط 
مخاطبان منجر مي شود. ما تالش مي كنيم با شواهد 
دقيق و قابل اتكا و با كنار گذاشتن آتش افروزي ها 
از داده هاي دريايي و تصاوير ماهواره اي براي نشان 
دادن واقعيت ها بهره ببريم. ما يك بازرس منبع باز 
و مستقل هستيم كه همه مي توانند ما را در فضاي 

مجازي دنبال كنند. 
در شرايط عادي، مخاطبان از داده هاي منتشر شده 
براي تحلي��ل جريان صادرات نف��ت و تحليل هاي 
ژئوپلتيك آن به��ره مي برند، اما پ��س از اتفاقات و 

حوادث ژئوپلتيك به سرعت شاهد تالش بسياري 
از مراكز و مؤسس��ات و فعاالن تجاري براي كسب 
اطالعات از منابع مستقل و يافتن جزئيات اتفاقات به 
ويژه حوادث روي داده پيرامون تنگه هرمز به عنوان 

گذرگاه كليدي نفت در خاورميانه هستيم. 
مدن��ي مي گوي��د: وق��وع زدوخورده��ا و حوادث 
تروريس��تي براي كس��ب و كار ما يك امتياز مثبت 
محس��وب مي ش��ود. اما به عنوان پدر چهار فرزند، 
آنچه در سال هاي آينده در كتاب هاي درسي تاريخ 
دانش آموزان به چ��اپ خواهد رس��يد، از اهميتي 
فراتر برخوردار اس��ت.   در پنج هفته پرافت و خيز 
اخير، پايگاه تانكرتركرز نخس��تين منبعي بود كه 
اخبار نش��ت نفت از نفتكش هاي مورد حمله قرار 
گرفته را با استناد به تصاوير ماهواره اي يا رهسپاري 
نفتكش هاي ايراني با ردياب هاي خاموش به سوي 
بازارهاي آس��يايي را منتش��ر كرد. بدي��ن ترتيب 
بسياري از مخاطبان با توانايي هاي اين پايگاه آشنا 
شدند. اين دستاوردها با بهره گيري از فناوري هوش 
مصنوع��ي و داده هاي انبوه همراه ب��ا پردازش آنها 
به دست آمده اس��ت. اين فرآيند با وجود سادگي 
ظاهري به دليل پايش روزانه ميليون ها داده و تصوير 

ماهواره اي از دشوارهاي بسياري برخوردار است. 
  كار سخت رديابي نفتكش هاي ايراني

 اين شركت در مورد ايران اعالم كرده اگرچه تا مي  
سال 20۱8 ميالدي و آغاز تحريم هاي نفتي تهران، 
9۵ درصد محموله هاي نفتي صادراتي اين كش��ور 
به صورت شفاف جابه جا مي ش��دند، اما هم اكنون 
اين عدد تقريباً به صفر رسيده اس��ت. به هر حال، 
ايراني ها همچنان در حال صدور نفت خود هستند، 
اما تنها با مشاهده تصاوير ماهواره اي امكان رديابي 

اين محموله ها وجود دارد. 
مدني مي گويد كه رديابي نفتكش هاي ايران به كار 
دشواري در ش��رايط كنوني تبديل ش��ده است. ما 
مي توانيم در عرض يك دقيقه، موقعيت هر يك از 
نفتكش هاي دنيا را اعالم كنيم، اما براي نفتكش هاي 
ايران به دليل خاموش كردن ردياب ها بايد حدود 
يك روز براي بررسي و اعالم نظر، زمان صرف كنيم. 
اين تجهيزات ردي��اب، موقعيت نفتكش ها را اعالم 
مي كنند و پايگاه هاي اينترنتي از اين داده ها براي 

نشان دادن موقعيت تانكرها بهره مي برند. 
تانكرها براي مخفي كردن مس��ير خود، در هنگام 
ورود به پايان��ه بارگيري، ردياب خ��ود را خاموش 
مي كنند و بدين ترتيب مسير حركت آنها مشخص 
نمي شود. اكثر نفتكش هايي كه به بنادر ايران وارد 
مي شوند، به شركت ملي نفتكش ايران تعلق دارند 
كه ش��ركتي دولتي بوده و اكثر ن��اوگان آن داراي 

پرچم پاناما است. 
سمير مي گويد: با طوالني ش��دن توقف تانكرها در 
پايانه هاي بارگيري، وقتي تصاوير ماهواره اي بنادر را 
بررسي مي كنيم، متوجه ناپديد شدن آنها مي شويم. 
همچنين گاهي اين نفتكش ها براي مدت چند روز 
در آب هاي شرق امارات لنگر مي اندازند. هم اكنون 
تقريباً همه نفتكش هاي خريدار نفت ايران از روش 

خاموش كردن ردياب، استفاده مي كنند. 
وي مي گويد: در مقايسه با تحريم پيشين، شرايط 
بسيار متفاوت شده اس��ت. فناوري هاي جديد كار 
رديابي يك تانكر را راحت تر كرده، اما با مخفي كاري 
ايراني ه��ا، يافتن مس��ير حركت ي��ك نفتكش با 

دشواري هاي زيادي روبه رو است. 
شركت ملي نفتكش ايران، هماهنگي هاي الزم براي 
فعاليت هاي اين نفتكش ها را انجام مي دهد و آنها به 
تجربه دريافته اند كه چگونه و در چه زماني داده هاي 
ردياب را دستكاري يا خاموش كنند. البته اين كار 
مي تواند ريس��ك ايمني براي نفتكش ها در هنگام 

عبورومرور در آب هاي پرتردد به وجود آورد. 
مدني افزود: ما از دانش داده ه��ا براي فعاليت هاي 
خود استفاده مي كنيم، اما بايد به نقش  آفريني هنر 
تفسير داده ها ايمان داشت. اين همان مهارتي است 

كه مخاطبان ما را جذب مي كند. 
يك ضرب المثل قديمي مي گويد: يك  تصوير ارزش 
صدها كلمه را دارد و ايده سمير مدني، جان دادن به 
اطالعات ماهواره اي براي ارائه گزارش هاي مورد نياز 
مش��تريان اس��ت.  هم اكنون در پايگاه تانكر تركرز 
مي ت��وان دريافت كه تانكر آس��يب دي��ده كوكوكا 
كوريجوس در آب هاي فجيره امارات لنگر انداخته 
اس��ت. همچنين تانكر فرانت الطير نيز به يك بندر 
خش��ك در س��واحل غربي امارات منتقل ش��ده تا 
تعميرات مورد نياز روي بدنه آسيب ديده آن انجام 
شود. از س��وي ديگر، نفتكش غول پيكر عربستاني 
آرسان كه سال گذشته در آب هاي درياي سرخ مورد 
حمله قرار گرفته بود، هم اكنون در بحرين پهلو گرفته 
است. از تانكر مورد حمله قرار گرفته امجد عربستان 
نيز كه داراي محموله نفت سفيد است، نشت نفت 
ديده مي شود. اندكي كمتر از 2۳۵ بشكه. به دنياي 

بدون مرز و شفاف اطالعات خوش آمديد!
 Oilprice :منبع 
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در جست وجوی نفتكش هاي ايراني!
»تانكرتركرز«  از سخت تر شدن رديابي محموله هاي نفتي ايران مي گويد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

احيای جهاد سازندگي ضرورت امروز کشور 
محور فعاليت هاي جديد در جهادسازندگي كمك به توليد و اشتغال است تا همه كساني كه به شهرها رفتند دوباره به روستا ها برگردند

گزارش2

صعود كم نظير بورس هاي جهان
پ�س از آن كه دونال�د ترامپ از ديدارش با ش�ي جي�ن پينگ در 
هفته آينده خبر داد، معامالت بازاره�اي بورس جاني تازه گرفت. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، رؤساي جمهور چين و امريكا قرار است 
با يكديگر در حاشيه اجالس سران گروه 20 ديدار كنند كه مهم ترين 
محور اين ديدار، بحث بر سر مسائل تجاري و يافتن راهكاري براي خروج 
از بن بست فعلي عنوان شده است. از زمان اعمال تعرفه هاي متقابل بر 
واردات كاالهاي چيني و امريكايي، بورس هاي جهان با ريزش زيادي 

مواجه شده اند. 
در آخرين دور از معامالت بورس وال اس��تريت هر س��ه شاخص مهم 
اين بورس جهش ب��االي يك درص��د را به ثبت رس��اندند. مهم ترين 
شاخص بورسي امريكا يعني »داو جونز اينداستريال اوريج« با جهش 

۱/4درصدي در سطح 26 هزار و 46۵/۵4 واحد بسته شد. 
معامله گران بورسي در آسيا نيز موفقيت هاي روز چهارشنبه را جشن 
گرفتند: در ژاپن شاخص »نيك كي 22۵« با ۱/7 درصد افزايش تا پايان 
معامالت اوليه به 2۱ هزار و ۳2۱/۱7 واحد رس��يد، ش��اخص »هانگ 
سنگ« بورس هنگ كنگ با صعود خيره كننده 2/۳درصدي در سطح 
28 هزار و ۱29/7۱ واحدي بسته شد و شاخص »شانگهاي كامپوزيت« 

چين با ۱/۳ درصد افزايش به 2928/69 واحد رسيد. 
اين روند صعودي در ديگر مناطق آسيا نيز قابل مشاهده بود: در سيدني 
اس��تراليا ش��اخص بورس يك درصد باال رفت و بورس هاي ولينگتون 
نيوزلند، س��ئول كره جنوبي و تايپه تايوان همگي بيش از يك درصد 

نسبت به روز گذشته خود صعود كردند. 
هر چند كه رئيس جمهور چين گفته است همكاري بين چين و امريكا 
باعث پيروزي دو طرف و جنگيدن با يكديگر س��بب شكست دو طرف 
مي شود، اما برخي تحليلگران معتقدند نبايد بيش از حد نسبت به امكان 
پايان جنگ تجاري خوش بين بود. تاي هويي، استراتژيست ارشد بازار 
در بانك »جي پي م��ورگان« گفت: ترامپ كمپي��ن انتخاباتي خود را 
تازه آغاز كرده اس��ت و براي پيروزي مجدد نياز به دستاورد اقتصادي 

قابل توجهي دارد. 
در اروپا نيز هر سه ش��اخص مهم بورسي يعني »فوتسي ۱00« لندن، 
»دكس ۳0« فرانكف��ورت و »كك 40« پاريس بين 0/7 تا ۱/2 درصد 

صعود كردند. 

 گرايش كشورها براي جايگزيني ارزهاي ملي 
به جاي دالر

مدي�ر س�رويس اطالع�ات خارجه روس�يه گف�ت: اس�تفاده از 
دالر خط�رات زي�ادي دارد و كش�ورهاي بيش�تري ب�ه دنب�ال 
اس�تفاده از ارز جايگزي�ن در مب�ادالت اقتص�ادي هس�تند. 
به گزارش تاس، سرگي ناريشكين، مدير س��رويس اطالعات خارجه 
روسيه اعالم كرد: در حال حاضر دالر يك موضوع نابهنگام در اقتصاد 
مدرن جهاني است. وي تأكيد كرد: ظاهراً امريكا تالش مي كند كه دالر 
را به عنوان ذخيره اصلي ارز در جهان نگه دارد، اما سيستم تك قطبي 
دالر بر اقتصاد بين الملل��ي حالت به هم ريختگي ايجاد كرده اس��ت و 
دالر به تدريج كارايي خود را از دست خواهد داد.  به گفته ناريشكين، 
استفاده از دالر خطراتي را خواهد داش��ت و در حال حاضر كشورهاي 
زيادي هستند كه به دنبال استفاده از ارزهاي جايگزين دالر در مبادالت 
اقتصادي خودشان هستند.  طي دو سال گذشته گرايش براي حذف 
سلطه دالر در بازارهاي جهاني و اس��تفاده از ارزهاي جايگزين شدت 

بيشتري گرفته و چين و روسيه از پيشتازان اين اقدام هستند. 

اوپك به نفت ۶۰ تا ۷۰ دالري راضي است
وزي�ر ان�رژي گين�ه اس�توايي گف�ت: اعض�اي اوپ�ك از قيمت 
نف�ت خ�ام بي�ن ۶۰ ت�ا ۷۰ دالر در ه�ر بش�كه راضي هس�تند. 
 به گزارش اوي��ل پرايس، گابريل مب��اگ اوبيانگ، وزي��ر انرژي گينه 
استوايي گفت: اعضاي اوپك از قيمت نفت خام بين 60 تا 70 دالر در 
هر بشكه راضي هستند. اين اظهارات برخالف گزارش هاي قبلي است 
كه مي گفتند عربستان به تنهايي نياز به نفت 80 دالري براي متعادل 

نگهداشتن بودجه خود در سال جاري دارد. 
اوبيانگ همچنين افزود: اوپك هنوز سعي مي كند شركايش را متقاعد 
كند توافق كاهش توليد را تا پايان سال جاري تمديد كنند. نفت برنت در 
حال حاضر باالتر از 60 دالر در هر بشكه معامله مي شود، ولي شاخص 

عمان و دوبي كمي كمتر از آستانه 60 دالر است. 
اوبيانگ گفت: » 60 تا 70 دالر قيمتي اس��ت كه ما هم��ه به آن راضي 
هستيم. تقريباً يك سال است قيمت نفت در اين محدوده قرار دارد و به 
نظر قيمت مناسبي براي توليدكننده و مصرف كننده مي رسد و ما همه 
مي توانيم با آن زندگي كنيم.« اين مقام اوپك ادامه داد: »ما همه خواستار 
ثبات هستيم. ما بي ثباتي نمي خواهيم. ما همه اعتقاد داريم تمديد اين 
قرارداد تا پايان سال اهميت دارد تا بتوانيم بازار نفت را كنترل كنيم. ما 
حتماً اين قرارداد را تمديد مي كني��م. داريم روي آن كار مي كنيم. عدم 
تمديد آن يك شوك بزرگ براي همه است.« با توجه به نارضايتي واضح 
روسيه از كاهش بيشتر توليد، وزير نفت گينه استوايي گفت: »ولي ما همه 
بر سر آن توافق داريم«. والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه در اوايل 

همين ماه گفته بود روسيه با نفت ارزان تر مشكلي ندارد. 
مديرعامل ش��ركت هاي رزنفت و گزپروم نفت روس��يه هر دو از دولت 
خواسته اند به كاهش توليد نفت پايان دهد تا بتوانند توليد را باال ببرند. 
ايگور سچين، مديرعامل گزپروم نفت تهديد كرده اگر روسيه قرارداد 

كاهش توليد را تمديد كند، از كرملين ادعاي خسارت مي كند. 

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


