
جرقه دومين شوك نفتي ايران در سال 1979 
زده شد. در س�ال 1978 كاركنان صنعت نفت 
ايران دس�ت به اعتص�اب زدن�د و توليد نفت 
ايران تا ژانويه 1979 حدود 4/8 ميليون بشكه 
كاهش يافت كه 7 درصد از توليد جهاني نفت 
ب�ود. برخ�ي از توليدكنندگان ديگ�ر نفت با 
تأمين تقاضاي بازار توانستند 4 تا 5 درصد از 
اين ميزان را تأمين كنن�د. با اين وجود قيمت 
نفت از 13 دالر به ازاي هر بشكه، به بيش از 34 
دالر در اواسط دهه 80 ميالدي افزايش يافت. 
خارج شدن اين ميزان توليد در نوع خود مهم بود، 
اما محرك اصلي در افزاي��ش بهاي نفت، نگراني 
خريداران نفت بود. خريداران نگران اين بودند كه 
وضعيت بدتر شود و تركيبي از نگاه هاي مذهبي 
و ملي گرايي به ساير مناطق نفتي  نيز سرايت كند 
و تقاضاي مداوم و منظم نف��ت منجر به افزايش 

قيمت ها شود. 
خري��داران نه تنها براي تأمي��ن نيازهاي خود به 
خريد نفت روي آوردند، بلكه ب��ا افزايش خريد، 
س��عي كردند نفتي بيش��تري در انبارهاي خود 
ذخيره كنند. اين اقدام منجر به تش��ديد كسري 
نفت شد تا قيمت ها افزايش يابد. چنين وحشتي 
از سوي خريداران قيمت محموله هاي اسپات را 

در بازار به 50 دالر افزايش داد. 
انقالب ايران و شوك قيمتي حاصل از آن تغييرات 
مهمي را در بازار نفت به وجود آورد كه تا به امروز 

نيز ادامه دارد. 
  تخريب بازار سوخت امريكا

صف ه��اي بي پاي��ان مقابل جايگاه ه��اي عرضه 
س��وخت، تصوي��ر نگران كنن��ده اي اس��ت كه 
امريكايي ها از ش��وك هاي نفتي به ياد دارند. در 
آن دوره به دلي��ل اينكه پااليش��گاه هاي امريكا 
بنزين بيشتري با نفت خام ايران توليد مي كردند 
و ديگر اين نفت در دس��ترس نبود، توليد بنزين 
دچار كاهش شد. با اين حال سياست هاي دولت 
كه صنعت نفت را كنترل مي كرد به بدتر ش��دن 

وضعيت دامن مي زد. 
كنترل اوضاع به وس��يله افزاي��ش قيمت بنزين، 
وضعي��ت ب��د را تش��ديد ك��رد. اي��ن برنامه به 
پااليش��گاه ها اين امكان را داد ك��ه قيمت بنزين 
را هر ماه نسبت به ماه گذشته اش افزايش بدهند. 
در چنين شرايطي كه قيمت ها با افزايش مواجه 
هس��تند، پااليش��گاه ها براي انبار كردن بنزين 
تهييج مي شدند تا با قيمت بيشتري بنزين خود را 
به فروش برسانند دولت هم با وضع سهميه هاي 
تخصيصي، كمبود بنزين را تشديد مي كرد و اجازه 
نمي داد توزيع بنزين با شرايط تقاضا تنظيم شود. 

در برخ��ي اياالت سياس��تي وضع ش��ده بود كه 
بر اساس آن، رانندگان به اندازه 5 دالر مي توانستند 
سوخت گيري كنند كه همين سياست موجب شد 
تا رانندگان براي درياف��ت بنزين مورد نياز خود، 
پ��س از س��وخت گيري به صف س��وخت گيري 

بروند. 
قيمت ه��اي مختل��ف قيم��ت نف��ت »قديم« و 
»جديد« به جا مانده از ش��وك قيم��ت نفت در 
س��ال  هاي 1973 و 1974 موجب ايجاد انگيزه 
براي كاهش توليد داخلي و افزايش واردات شد. 
عالوه بر اين در آوريل سال 1979 وزارت انرژي 
امريكا به پااليشگاه هاي بزرگ دس��تور داد تا به 
پااليشگاه هاي كوچك نفت خام بفروشند تا اين 
پااليشگاه ها كه نتوانستند نفت مقرون به صرفه اي 
را از بازار به دست بياروند، مشكلي نداشته باشند، 
اما اين شركت هاي پااليشي به دليل اينكه داراي 
پيچيدگي هاي كمتري نسبت به پااليشگاه هاي 
بزرگ تر بودند، در تولي��د حداكثري بنزين ناكام 

بودند تا كمبود عرضه بيشتر شود. 
چنين ش��رايطي خش��م ش��ركت هاي نفتي را 
برانگيخ��ت؛ نارضايتي از اي��ن وضعيت حمايت 
عموم��ي از جيمي كارتر رئيس جمه��ور وقت به 
شكل قابل مالحظه اي كاهش يافت. اين بحران 
ناكارآم��دي ذاتي دولت در بازارهاي س��وخت را 
نشان داد، هر چند كه مردم از دولت مي خواستند 
براي پايان دادن به صف هاي مقابل پمپ بنزين ها و 
كنترل قيمت بنزين وارد عمل شود. هر چند كارتر 
در سال 1979 دستور لغو سيستم كنترل قيمت 
نفت را صادر كرد، اما بحران انرژي در اين كشور 
و همچنين بحران گروگانگي��ري ديپلمات هاي 
امريكايي در ايران، عمده داليل شكس��ت كارتر 
در انتخابات رياست جمهوري اين كشور در سال 

1980 را تشكيل مي داد. 
ريگان پس از آغ��از به كار خود در س��ال 1980 
دستور داد كنترل هاي ايالتي بر توليد داخلي نفت 

و توزيع نفت و بنزين حذف شود. 
  افزايش توليد غيراوپكي  ها

پس از انق��الب ايران و ش��وك دوم نفتي جهان، 
بازاره��اي نفتي به آرامش رس��يد، ام��ا تأثيرات 
بلندمدت تري از خود به جاي گذاشت. در پاسخ 
به دو ش��وك نفتي رخ داده در دهه 70 ميالدي، 
اكتشاف و توسعه ميادين نفتي در سراسر جهان 
افزايش يافت و چند ميدان بزرگ كه در دهه هاي 
گذشته كشف ش��ده بودند، حجم قابل توجهي از 

توليد نفت را آغاز كردند. 
در درياي شمال، آالسكا و مكزيك چندين ميدان 
بزرگ نفتي توسعه پيدا كردند؛ براي نخستين بار 

نفت در س��ال 1965 در درياي ش��مال توس��ط 
انگليس كشف شد و در سال 1967 هم نروژي ها 
به نفت رس��يدند. نروژ در س��ال 1971 توليد از 
ميدان نفتي اكوفسيك را آغاز كرد و انگليسي ها 
نيز تولي��د از ميدان فورتيس را در س��ال 1975 

شروع كرده بودند. 
ميدان پرادوبي كه در س��ال 1968 در آالس��كا 
كشف شده بود، پس از راه اندازي خط لوله ترنس 
آالسكا توليد خود را به طور كامل از سال 1977 
آغاز كرد. مكزيك هم در سال 1976 ميدان بزرگ 
كانتارل را كشف كرد كه به نام ماهيگيري است 
كه متوجه نشت نفت در خليج مكزيك شده بود. 
مكزيكي ها در صنعت نفت سرمايه گذاري كردند 
و ميزان توليد خ��ود را از 1/3ميليون بش��كه در 
س��ال 1978 به رقم 2/8 ميليون بشكه در سال 

1984 رساندند. 
طي س��ال هاي 1979 تا 1985 به ميزان توليد 
جهاني نفت 5/6 ميليون بشكه افزوده شد. اوپك 
در پاسخ به اين وضعيت به ش��دت توليد خود را 
كاهش داد و در س��ال 1982 رق��م توليد خود را 
به 18ميليون بشكه رساند، در حالي كه اين رقم 
با در نظر گرفتن ميزان توليد ايران پيش از وقوع 

انقالب، 31 ميليون بشكه در روز بود. 
در عين حال افزايش قيمت نفت طي س��ال هاي 
گذشته و ركود جهاني، تقاضا براي نفت را در اوايل 
دهه 80 ميالدي كاهش داده بود. اين تقاضا بين 
سال هاي 1979 تا 1983 به دليل افزايش عرضه 
با كاهش 10 درص��دي مواجه ش��ده بود. پيش 
از كاهش 50 درصدي نفت در س��ال 1986 هم 
قيمت نفت از سال 1981 تا 1985 با كاهش 40 
درصدي دس��ت و پنجه نرم مي كرد و در نهايت، 
قيمت 12 دالر براي قيمت نفت ثبت شد؛ قيمتي 

در سال 1986. 
  توسعه بازارهاي اسپات

قراردادهاي النگ ترم يا بلند مدت نخستين ابزار 
براي خريد نف��ت در روزهاي انق��الب ايران بود 
پس طبيعي ب��ود توقف توليد اي��ران يك بحران 
براي خريداران باش��د. خريداران نفت براي پيدا 
كردن جايگزيني براي نفت ايران تقال مي كردند، 
در حالي كه سايرين داراي قراردادهاي گران تر با 

ساير توليدكنندگان بودند هرچند غيرواقعي. 
پي��ش از ش��وك دوم، س��هم محموله هاي تك 
محموله در بازارهاي نفت خام و فرآورده بيشتر 
از 8 درصد نبود، زيرا بيش��تر نفت مورد معامله 
با ابزار قراردادهاي بلندمدت و قيمت مش��خص 
صورت مي گرفت. در آن زمان بازار اسپات محلي 
براي خريد غيرتضمين  شده نفت با تخفيف بود. 

خريداران براي درياف��ت محموله ها قيمت هاي 
خود را در بازار اس��پات پيش��نهاد مي دادند. در 
اواخر فوريه 1979 قيمت نفت در بازار اسپات به 
دو برابر قيمت رسمي نفت رسيده بود. در چنين 
ش��رايطي برخي توليدكنن��دگان قراردادهاي 
خود را براي كس��ب سود بيش��تر، با خريداران 

لغو كردند. 
كمبود نف��ت پس از انق��الب ايران، نق��ش بازار 
اس��پات افزايش يافت، اما از طرفي موجب مرگ 
قراردادهاي بلندمدت نفت ش��د كه قيمت هاي 
تعيين شده اي داش��تند. افزايش عرضه نفت در 
پاسخ به ش��وك دوم نفتي، موجب ش��د تا پس 
از مدتي قيمت محموله هاي اس��پات نس��بت به 
قراردادهاي بلندم��دت كاهش ياب��د. در واقع با 
انقالب ايران، خري��داران به دنب��ال خريد نفت 
موردنيازشان از طريق بازار اسپات بودند و حاضر 
شدند پول بيشتري بپردازند، اما در سال 1980 به 
بعد، براي خريد نفت ارزان تر به مراكز توليد نفت 

مراجعه كردند. 
مقاله نيويورك تايم��ز در آوريل 1983، وضعيت 
بازار نابالغ اسپات را در آن روزها  به خوبی توصيف 
می كند: »بازار اسپات عموماً متشكل از شبكه ای 
از معامله گران بی نظم كه پشت تلفن معامالت را 
انجام می دادند و خبری از تاالرهای معامالتی كه 
در آن قيمت انواع نفت كه در ساير بازارها معامله 

می شود، مشخص باشد، نبود.«
دو اتف��اق مهم ني��ز در اوايل ده��ه 80 مركزيت 
فروش نفت و قيمت گذاري را تغيير داد. در سال 
1983 بورس كاالي تج��اري نيويورك يا همان 
نايمكس، قراردادهاي آتي فروش نفت را معرفي 
كرد. پيش از آن نايمكس قراردادهاي آتي براي 
تأمين سوخت موردنياز براي گرمايش منازل را 
طراحي كرده بود، اما قراردادهاي آتي نفت، اين 
كاال را به عنوان يك كاالي جهان��ي مطرح كرد؛ 

بسيار مهم تر از يك كاالي محلي. 
اين قرارداده��ا به خريداران و فروش��ندگان اين 
امكان را مي داد تا بتوانند قيمت ها را قفل كرده و 
ميزان نوسانات قيمت نفت را كاهش دهند. آنها 
همچنين امكان كشف قيمت را با شرايط عرضه 
و تقاضا براي همه از طري��ق تجارت هايي كه در 
بورس انج��ام مي دهند، به دس��ت آوردند. با اين 

اقدام، مشروعيت بازار اسپات كسب شد. 
دومين اتفاق هم آن بود كه عربس��تان تبديل به 
توليدكننده ش��ناور ش��د. اوپك در سال 1982 
براي افزايش قيمت نفت تولي��د خود را كاهش 
داد؛ عربستان در آن سال سهميه رسمي نداشت 
و رياض براي حفظ قيمت ها و بازار توليد نفتش را 

افزايش يا كاهش مي داد. 
با اين وجود، ساير كش��ورهاي عضو اوپك براي 
حفظ درآمدهاي خ��ود از س��هميه هاي تعيين 
ش��ده تخطي كرده و نفت خود را ب��ا تخفيف به 
فروش مي رس��اندند آن هم به صورت مخفيانه. 
عربس��تان توليد خود را كاهش مي داد و در سال 
1985 ميزان توليد خود را به 2/2 ميليون بشكه 
رساند؛ يعني به 20 درصد ميزان توليد پنج سال 

پيش خود. 
در همين سال عربستان صبر خود را از دست داد 
و از شيوه جديدي براي قيمت گذاري نفت براي 
بازار خود استفاده كرد. سعودي ها به جاي تبعيت 
از قيمت هاي رس��مي و تعييني، از روشي به نام 
 Netbackاستفاده كردند. بر اساس اين روش، 
سعودي ها ميزان س��ود پااليش��گاه ها را تعيين 
كرده و اين مدل قيمت گذاري، يك حاشيه سود 
مشخصي را براي پااليش��گران در نظر مي گرفت 
كه حتي اگر قيمت نفت س��قوط كند، آنها از اين 
حاشيه برخوردار باشند. در واقع يك يارانه به آنها 
داده مي شد تا براي برخوردار شدن از اين امتياز، 
با تمام ظرفيت خود نفت بخرن��د. البته اين كار 
موجب افزايش عرضه فرآورده هاي نفتي شد كه 
در نهايت قيمت نفت را كاهش داد و قيمت نفت 
در جوالي 1985 از سطح  26/69 دالر به 9/15 

دالر در جوالي 1986 رسيد. 
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انقالبي براي بازارهاي نفتي
نگاهي به تغييراتي كه بازار نفت پس از پيروزي انقالب ايران ديد وحیدحاجیپور

گزارشیک

وضعيت واريز سود سهام عدالت

مراجعه ۵ درصد از وراث مشموالن متوفي
مش�اور رئي�س كل س�ازمان خصوصي س�ازي گف�ت: اگرچه 
باره�ا اع�الم كردي�م ك�ه مش�موالن و وراث مش�موالن 
متوف�ي ب�راي درياف�ت سودش�ان مراجع�ه كنند، ام�ا فقط 
5 درص�د وراث مش�موالن متوف�ي مراجع�ه كرده ان�د. 
به گزارش مهر، از آغاز طرح سهام عدالت تا پايان سال 94 كه طرح 
10 ساله سهام عدالت تمام شد، در مجموع 49 ميليون و 226 هزار 
و 193 نفر مشمول دريافت سهام عدالت شدند و پس از آن تاريخ، 
برنامه اي براي ورود مشموالن جديد به سامانه سهام عدالت تدوين 
نشد.  بر اس��اس آمار، از 49 ميليون نفر مشمول سهام عدالت 2/2 
ميليون نفر تا آن تاريخ متوفی شده بودند و 47 ميليون نفر مشمول 
سهام عدالت در قيد حيات بودند و ظرف حدود سه سال گذشته كه 
طرح واريز سود سهام عدالت اجرا شد، حدود 300 هزار نفر جديد از 
مشموالن نيز فوت كردند؛ بنابراين تاكنون در مجموع 2/5 ميليون 

مشمول سهام عدالت فوت شده اند. 
آخرين سود سهام عدالت واريز شده به حساب مشموالن مربوط به 
سال مالي 96 مي شود كه فرآيند واريز از آذر ماه سال گذشته آغاز و 

تا خرداد ماه امسال ادامه داشت. 
جعفر سبحاني مشاور رئيس كل سازمان خصوصي سازي در مورد 
وضعيت مشموالن س��هام عدالت، اظهار داشت: از 49 ميليون نفر، 

طي سال هاي گذش��ته حدود 2 ميليون و 400 هزار مشمول فوت 
شدند كه از زماني كه اعالم كرديم ورثه افراد فوت شده براي دريافت 
سود سهام عدالت مراجعه كنند، تنها حدود 5 درصد مراجعه كرده اند 

و همچنان بيش از 2 ميليون نفر هنوز مراجعه اي نداشته اند. 
وي افزود: از سويي ديگر از 47 ميليون نفر مشمول زنده نيز، حدود 5 
ميليون نفر همچنان اقدام به ثبت شماره حساب خود براي دريافت 
سود سهام عدالت نكرده اند و روند ثبت شماره شباها بسيار با شيب 
ماليم است و هنوز تغيير ملموسي در ميزان ثبت شماره شبا ايجاد 

نشده است. 

س��بحاني با بيان اينكه محدوديت زماني براي ثبت شماره شباي 
بانكي وج��ود ن��دارد، ادامه داد: ح��دس مي زنم با توج��ه به اينكه 
هيچ گونه محدوديت زماني براي ثبت شماره شبا در نظر گرفته نشده 

است مشموالن عجله اي براي انجام اين كار ندارند. 
وي گفت: مشموالني كه هنوز براي ثبت شماره شباي بانكي اقدام 
نكرده اند بايد به نش��اني www. samanese. ir  مراجعه كنند و 
بعد از راستي آزمايي اطالعات آنها سود سهام عدالت هر دو سال 96 

و 95 به تدريج واريز مي شود. 
مشاور رئيس كل سازمان خصوصي سازي در رابطه با سود سال مالي 
97 نيز، اظهار داشت: مجامع س��ه يا چهار شركت در پايان مهر ماه 
برگزار مي شود و به احتمال زياد ميزان سود سال مالي 97 براي هر 

گروه از مشموالن هفته اول يا دوم آبان ماه مشخص مي شود. 
وي ادامه داد: به موازات س��ود دريافت و مشخص شده، در صورت 
تداوم وضعيت كنوني، از اواخر آذر ماه يا اوايل دي ماه فرآيند واريز 

سود گروه اول مشموالن آغاز مي شود. 
سبحاني تأكيد كرد: آنچه تاكنون قطعيت يافته اين است كه سود 
سال مالي 97 بيشتر از سود سال مالي 96 خواهد بود كه براي سهم 
يك ميليون تومان و كمتر به ترتيب، 175 ه��زار و 90 هزار تومان 

واريز شده بود. 

گزارش2

هدف اصلي تحريم هاي جديد امريكا 
يك�ي از مقام�ات اس�بق وزارت خزان�ه داري امري�كا اع�الم 
ك�رد ه�دف اصل�ي تحريم ه�اي جدي�د امري�كا علي�ه اي�ران، 
س�از و كار مال�ي اينس�تكس اس�ت ن�ه بان�ك مرك�زي اي�ران. 
به گزارش پايگاه خبري نش��نال امارات، وزارت خزانه داري امريكا روز 
جمعه بانك مركزي ايران، صندوق توسعه ملي و شركت اعتماد تجارت 
پارس را در فهرست تحريم قرار داد. دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
ديروز در نشست خبري مشترك خود با نخست وزير استراليا گفت كه 
اين تحريم ها، بيشترين ميزان تحريم هايي است كه در طول تاريخ عليه 

يك كشور وضع شده اند. 
تحريم هاي جديد كه ي��ك هفته پس از حمالت به تأسيس��ات نفتي 
شركت آرامكو عربستان وضع ش��ده اند، با واكنش هاي زيادي مواجه 
شدند. برخي كارشناسان از جمله ريچارد نفيو، طراح رژيم تحريم هاي 
ايران در دوران رياست جمهوري اوباما آن را تكراري خواندند و روسيه 
نيز ضمن محكوميت اين تحريم ها اعالم كرد به همكاري با بخش بانكي 
ايران ادامه خواهد داد.  بريان او تول، از مديران انديش��كده »ش��وراي 
آتالنتيك« و مشاور ارشد سابق دفتر كنترل دارايي هاي خارجي وزارت 
خزانه داري امريكا، در رابطه با تحريم هاي جديد امريكا گفت كه به نظر 
وي، تحريم ها بيشتر ساز و كار مالي تجارت اتحاديه اروپا با ايران موسوم 
به اينستكس را هدف گرفته اس��ت. وي به نشنال گفت: بانك مركزي 
ايران قباًل نيز طبق اليحه دفاعي تحريم بود و در نتيجه تحريم آن مسئله 
جديدي نيست.  او تول دو مورد از اهداف تحريم هاي جديد را چنين بر 
شمرد: اولين هدف تحريم ها افزايش فشارها براي تأمين مالي نيروهاي 
نظامي و هدف دوم و اصلي تر، مقابله با معافيت هاي تحريمي مربوط به 
اقالم بشردوستانه خواهد بود، چراكه بانك مركزي تأمين مالي واردات 

چنين اقالمي را بر عهده دارد. 
به گفته او تول در نتيجه قرار گرفتن نام بانك مركزي ايران در فهرست 
تأمين مالي كنندگان تروريس��م، تراكنش هاي مالي با ايران از طريق 
ساز و كارهايي نظير اينستكس ديگر مصون از پيامدهاي تحريم ثانويه 
نخواهند ب��ود. در نتيجه امريكا قص��د دارد اين س��از و كار در عمل به 

ساز و كاري شكست خورده تبديل شود. 
وي در ادامه با انتقاد از دولت ترامپ براي آس��يب زدن به ش��هروندان 
عادي ايراني افزود كه با رفتن نام بانك مركزي به فهرست تأمين مالي 
تروريس��م، احتمال باقي ماندن اين نهاد در فهرست تحريم صرف نظر 
اينكه دولت بعدي دموكرات باشد يا جمهوري خواه، بيشتر شده است.  

فشار دولت عربستان 
به ثروتمندان براي خريد سهام آرامكو

درحالي كه حم�الت پهپادي به تأسيس�ات نفت�ي آرامكو تمايل 
خارجي ها براي خريد س�هام اين ش�ركت را كاهش داده اس�ت، 
رژيم رياض به خانواده هاي ثروتمند عربس�تان فش�ار مي آورد تا 
س�هام آرامكو را در زمان عرض�ه آن در بورس خري�داري كنند. 
به گزارش اويل پرايس، عربس��تان س��عودي به خانواده هاي ثروتمند 
عربستان فشار مي آورد تا سهام آرامكو را در زمان عرضه آن در بورس 

خريداري كنند. 
برخي منابع مي گويند رياض از برخي خانواده هاي ثروتمند عربستان 

خواسته جزو سرمايه گذاران قطعي ليست آرامكو باشند. 
به گفته منابع، رويكرد رياض نسبت به اين خانواده ها چندان دوستانه 
نبوده اس��ت، از عباراتي مانند »مجبور كردن«، »به زور وادار كردن« و 
»زور گفتن« براي توصيف شيوه درخواست دولت عربستان از خانواده ها 
استفاده شده است. عربستان سعي مي كند سرمايه گذاران اصلي را براي 

آنچه بزرگ ترين معامله قرن براي نفت نام گرفته حفظ كند. 
يكي از سعودي هاي ثروتمند كه هدف رياض به عنوان يك سرمايه گذار 
اصلي بوده الوليدبن طالل است. اين ميلياردر معروف سه ماه در ريتز 
كارلتون نگه داشته شد، مانند بسياري كه در هتل بازداشت شده بودند 
و زماني اجازه خروج پيدا كرد كه موافقت كرد سرمايه مالي هنگفتي را 
در اختيار دولت قرار دهد. تا امروز بسياري از اين سرمايه ها در عربستان 
ساكن مانده اند، ولي طبق گزارش��ات به وي پيشنهاد شده در صورتي 

اجازه استفاده از آن را پيدا مي كند كه آرامكو را با آن پول بخرد. 
به نظر مي رسد كه رياض نگران اين معامله قرن است. محمد بن سلمان، 
وليعهد عربس��تان قص��د دارد اين ش��ركت نفت��ي را 2 تريليون دالر 
ارزش گذاري كند، ولي شك و ترديدهاي بسياري در اين باره وجود دارد.  
حمالت اخير به تأسيسات نفتي عربستان هم اوضاع را بدتر كرده است 
و باعث شده خريداران نگراني هاي ژئوپلتيكي را نيز در قيمت گذاري 

سهام اين شركت لحاظ كنند. 

لغو  سفر  چینی ها و منفي شدن وال استريت 
در معامالت روز جمعه بازار بورس امريكا، لغو سفر هيئت چيني به 
منطقه كش�اورزي اياالت مونتانا بورس وال استريت را منفي كرد. 
به گزارش رويترز، اداره كشاورزي ايالت مونتاناي امريكا اعالم كرد سفر 
برنامه ريزي شده هيئت تجاري چيني به منطقه كشاورزي اين ايالت كه 
قرار بود اين هفته انجام شود، لغو شده است. اين هيئت بنا بود چند روز 
بيشتر در امريكا بماند، اما زودتر از موعد اين كشور را ترك كرده است. 
پس از لغو اين س��فر ش��اخص هاي اصلي بورس امريكا منفي شدند. 
هيئت چيني با هدف مذاكره با مقامات امريكايي براي حل اختالفات 
تجاري به واش��نگتن آمده بودند. در زمان حضور چيني ها در امريكا، 
ترامپ، رئيس جمهور اين كشور، اعالم كرد به دنبال يك توافق جامع 
است و نمي خواهد توافق فقط محدود به خريد محصوالت كشاورزي 
بيشتر توسط چيني ها باشد.  تا پيش از انتشار خبر خروج پيش از موعد 
چيني ها شاخص S&P500 و داو جونز صنعتي مثبت بودند. ماه هاست 
كه وال استريت با انتشار س��يگنال هاي خوب يا بد نسبت به مذاكرات 

تجاري بين واشنگتن و پكن مثبت و منفي مي شود. 
بيشترين تأثير را توئيت ها و گفته هاي ترامپ بر وال استريت مي گذارد 

و در حال حاضر سهامداران به اين روند عادت كرده اند. 
بيلي دلويچ كارشناس بازار مؤسسه بيرد در شهر ميلواكي معتقد است: 
شرايط اخير بيش از پيش نگران كننده است، چراكه اين دفعه چيني ها 

تصميم گرفتند مذاكرات را ترك كنند و نه ترامپ.

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


