
رئيس اتحاديه مش�اوران امالك ب�ا تأكيد بر 
اينكه تعيين س�قف اجاره بهاي مس�كن هيچ 
كمكي به كنترل اجاره بهاي مسكن نمي كند، 
گفت: اين دستورات پادگاني در دولت هاي نهم 
و دهم نيز اجرا ش�ده و نتيجه عكس داده بود. 
در حالي كه مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازي 
كميته ملي تعيين نرخ افزايش اجاره بها را تشكيل 
داده اند رئي��س اتحادي��ه مش��اوران امالك در 
گفت وگويي مدعي شده كه اجاره بها با دستورات 

پادگاني كنترل نمي شود.
مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال 
كه وزارت راه و شهرسازي به دنبال ارائه پيشنهاد 
جديدي با ابزارهاي مالياتي براي تعيين س��قف 
اجاره بها اس��ت، گفت: دس��تورات پادگاني براي 
تعيين نرخ اجاره بها در دولت نه��م و دهم با زور 
تعزيرات اجرا شد و مقرر شد در سال اول ۷ درصد 

اجاره بها رشد كند و در سال بعد ۹ درصد باشد. 
وي افزود: اين اقدام نه تنها بازار اجاره بها را كنترل 
نكرد، بلكه باعث ش��د تا بس��ياري از موجران با 
مس��تأجران به صورت زيرميزي اقدام به افزايش 
نرخ اجاره بها بسيار باالتر از نرخ اعالم شده كنند. 
خسروي در پاسخ به اين سؤال كه چرا نمي توان 
براي مسكن يا اجاره بها همانند ساير كاالها قيمت 
تعيين كرد، اظهار داشت: مالكيت در اسالم محترم 
است، بنابراين مسكن با ساير كاالها متفاوت است، 
چراكه ب��راي كاالهايي مثل موباي��ل، تلويزيون، 
دوربين و لوازم خانگي مي توان جايگزين از طريق 
واردات ايجاد كرد، اما آيا مسكن و زمين را مي توان 

وارد كرد؟
   ضد درد چند دقيقه اي!

خسروي گفت: اين پيش��نهاد جديد وزارت راه و 
شهرسازي كه گفته است تعيين سقف اجاره بها با 
ابزارهاي مالياتي تنها يك مسكن چند دقيقه اي 

است و چاره كار تنها رفتن به سمت صنعتي سازي 
و صنعت اجاره است. 

وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت به سمت 
صنعت اجاره حركت نمي كند، گفت: چون هنوز 
سازوكاري براي آن نديده و بهترين كار الگوبرداري 
از اقدام تركيه براي اين منظور است كه با همكاري 
شهرداري و تأمين اجتماعي واحدهاي مسكوني 
استيجاري احداث و به خانه اولي ها به اجاره داده 
مي شود.  خسروي در پاسخ به اين سؤال كه مگر 
موجران ب��ا دادن اجاره  واحد مس��كوني ماليات 
مي دهند كه حال از ماليات معاف خواهند ش��د، 
گفت: در حال حاضر اجاره مسكن تا ۱۵۰ متر از 
ماليات معاف است، اما سخن ما اين است كه دولت 
مي تواند با دادن مشوق هايي به برخي دارندگان 
مس��كن كه اگر كار توليدي دارند و اتفاقاً تعداد 
زيادي هم ملك دارند آنها را ب��ه ورود به صنعت 

اجاره تشويق كند. 

  جزئي�ات جدي�د ط�رح دول�ت ب�راي 
مستأجران

در همين ح��ال مديركل دفتر س��رمايه گذاري و 
اقتص��اد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي با بيان 
جزئيات جديد از طرح دولت براي ساماندهي بازار 
اجاره بهاي مس��كن، گفت: »كميت��ه ملي تعيين 
نرخ افزايش اجاره بها« با حض��ور تمام ذينفعان از 
جمله بانك مركزي، وزارت راه، مجلس و... تشكيل 

شده است. 
عباس فرهاديه در گفت وگو با تس��نيم با اشاره به 
برنامه وزارت راه و شهرسازي براي بازار اجاره بهاي 
مس��كن اظهار كرد: ما اصاًل به دنبال تعيين سقف 
افزايش نرخ اجاره بها نيستيم، اين كار عماًل قابليت 
اجرايي شدن را ندارد.  وي تصريح كرد: آن چيزي 
كه وزارت راه و شهرسازي به دنبال آن است تشكيل 
يك كميته ملي با حضور ذينفعان در اين موضوع 
اس��ت. در اين كميت��ه كه دولت، مجل��س، بانك 

مركزي و... حضور دارند سقف رش��د اجاره بها در 
هر س��ال را اعالم مي كنند. در واقع بيايند بگويند 
با توجه به تمام موارد دخيل در نرخ اجاره بها، نرخ 

رشد N درصد است. 
وي افزود: در اين صورت يك ش��اخص در اختيار 
مردم قرار مي گيرد كه بر اساس آن همه مي دانند 
انتظارات در خصوص ميزان افزايش نرخ اجاره بها 

چه ميزاني است. 
مديركل دفتر س��رمايه گذاري و اقتصاد مس��كن 
وزارت راه و شهرس��ازي با بيان اينكه هم موجر و 
هم مستأجر از ميزان افزايش نرخ اجاره بها مطلع 
خواهند ش��د، گفت: از سوي ديگر بحث اين است 
كه ما چگونه مي توانيم اين ميزان افزايش را كنترل 
كنيم. ابزاري كه مي خواهيم ب��راي اين كار از آن 

استفاده كنيم، ابزار تشويقي است. 
فرهاديه در اين باره توضيح داد: در مباحث مربوط 
به تمليك دولت به هيچ عنوان نمي تواند ورود كند، 
اما كسي كه به نرخ اعالم شده از سوي كميته توجه 
و قراردادهاي اجاره را دو س��اله امضا كرده است با 

ابزار ماليات وي را تشويق خواهيم كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه در اين رابط��ه كار كرده ايم، 
اظهار كرد: چند بسته براي ساماندهي بازار اجاره بها 
تدوين شده كه اولين آن »كميته ملي تعيين نرخ 
افزاي��ش اجاره بها« اس��ت كه در ح��ال عملياتي 
ش��دن اس��ت.  فرهاديه يادآور ش��د: ۱۰ ميليون 
واحد مس��كوني اجاره اي در كش��ور داريم كه دو 
واحد آن مثل همديگر نيس��ت. يعني نمي توانيم 
در يك محله براي اجاره به��ا به ازاي يك مترمربع 
هم قيمت گذاري كني��م. قيمت گذاري امكانپذير 
نيست. فرض را بر اين مي گذاريم كه سال گذشته 
بين موجر و مستأجر تعادل برقرار بوده، امسال كه 
مي خواهند وارد فاز قرارداد جديد ش��وند كساني 
كه بر اس��اس نرخ اعالمي كميته ملي عمل كنند 

مشمول مشوق هاي مالياتي مي شوند. 

با افزاي�ش غير معقول قيمت الس�تيك هاي 
داخل�ي در ب�ازار ب�ه وي�ژه الس�تيك هاي 
پرايد ظاه�راً افزايش قيمت ها قرار اس�ت به 
عوامل نامعلومي منتس�ب ش�ود تا در نهايت 
افزاي�ش قيمت ه�ا در ب�ازار تثبي�ت ش�ود. 
رئيس اتحاديه فروشندگان الستيك در خصوص 
داليل افزايش قيمت تاير پرايد در بازار گفت: هر 
كااليي كه تقاضايش زي��اد و عرضه اش محدود 
باشد، به طور حتم شاهد افزايش قيمت خواهد 

بود. 
داوود سعادتي نژاد در گفت وگو با تسنيم، با اشاره 
به اينكه در طول يك ماه اخير عرضه الستيك از 
سوي كارخانجات به بازار كاهش پيدا كرده است، 
اظهار داشت: همين توزيع نامناسب كاال عاملي 
ش��ده تا ما ش��اهد افزايش قيمت انواع تايرهاي 

سواري در سطح بازار باشيم. 
اين ادعاي رئي��س اتحاديه الس��تيك، روغن و 
پنچرگيران به معناي اين اس��ت كه چون عرضه 
از سوي كارخانه داران كم شده بازاريان و فعاالن 
اين صنف الس��تيك را از پيش خ��ود در حدود 
86/6 درصد گران كرده اند تا مردم كمتر بخرند 
و در نهايت به درخواست توليدكنندگان تاير كه 
خواهان افزايش 4۰ درصدي قيمت الستيك هاي 

داخلي هستند ، تن بدهند. 
دو روز پي��ش بود كه س��خنگوي انجمن صنفي 
صنعت تاير گف��ت: با تمام مش��كالت همچنان 
عرضه الس��تيك با كمي تأخير به نمايندگي ها 
انجام مي ش��ود و كارخانج��ات تغييرات قيمتي 
در محصوالت خود انج��ام نداده ان��د و افزايش 

قيمت ها در بازار اتفاق افتاده اس��ت، اما در ادامه 
صحبت هاي خ��ود خواهان افزاي��ش 3۰ تا 4۰ 

درصدي شده بود. 
  الستيك پرايد 530 هزار تومان!

با اين حال رئيس اتحاديه الستيك و روغن با اعالم 
اينكه اگر توزيع همچنان كم و كند باشد دولت را با 
رونق فروش تايرهاي قاچاق در بازار تهديد كرد و 
گفت: در حال حاضر قيمت تاير پرايد در كارخانه 
284 هزار تومان است، اما در بازار با قيمت ۵3۰ 
هزار تومان به فروش مي رسد. قيمت تاير سمند 
نيز در كارخانه 3۷۵ هزار تومان است، اما در بازار 

با قيمت ۵۱۰ هزار تومان فروخته مي شود. 
رئيس اتحاديه فروشندگان الستيك در خصوص 
داليل افزايش قيمت تاير پرايد در بازار افزود: هر 
كااليي كه تقاضايش زي��اد و عرضه اش محدود 
باشد، به طور حتم شاهد افزايش قيمت خواهد 

بود. 
سعادتي نژاد در مورد قيمت تايرهاي خودروهاي 
وارداتي ني��ز گفت: قيم��ت تايره��اي وارداتي 
متفاوت است، اما از 6۵۰ هزار تومان به باال شروع 

مي شود. 
گفته مي ش��ود ك��ه معم��والً اعض��اي اتحاديه 
س��هميه اي ب��راي ف��روش از كارخانج��ات 
الستيك س��ازي دارند و آنها متعهدن��د كه اين 
سهميه را با حاش��يه سود مشخص عرضه كنند، 
كما اينكه ماليات آنها نيز بر اساس همين محدوده 
سود تعيين مي شود، اما ما شاهد افزايش دوبرابري 
قيمت الس��تيك به بهانه كمبود عرضه هستيم. 
به عبارت بهت��ر هم اكنون كارخانج��ات با همه 

هزينه ها اعم از هزينه نيروي انساني، مواد اوليه و... 
محصوالت خود را تحويل نمايندگان و بازارياني 
مي دهند كه در مدتي كمتر از يك ماه س��ودي 
در ح��دود 8۷ درص��دي را به جي��ب مي زنند و 
رئيس اتحاديه نيز به جاي اع��الم برخورد با اين 
گرانفروشي علت را تنها عرضه كم در بازار عنوان 
مي كند. اين در حاليست كه دستكم بايد سازمان 
امور مالياتي با چنين بهانه ه��اي گراني، ماليات 
دريافتي را نه بر اس��اس حاشيه س��ود هاي ۱۰ 

درصدي كه سودهاي 8۷ درصدي بگيرد. 
  كارخانجات خواهان افزايش 40 درصدي 

هستند
مصطفي تنها، سخنگوي انجمن صنفي صنعت 
تاير با اش��اره به اينكه در حال حاضر واحدهاي 
توليدي در ش��رايط خاصي قرار دارند، گفت: به 
لحاظ تأمين مواد اوليه و حتي توليد با مش��كل 
روبه رو هس��تيم، به نح��وي ك��ه كارخانه هاي 

الستيك بعضاً به جاي سه شيفت يك شيفت كار 
مي كنند كه اين موضوع اصاًل خوب نيست. 

سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير در خصوص 
افزايش قيمت تاير در سطح بازار گفت: افزايش 
قيمت ه��ا در بازار اتف��اق افت��اده و كارخانجات 
تغيي��رات قيمت��ي در محصوالت خ��ود انجام 
نداده ان��د؛ البت��ه افزاي��ش هزينه ه��اي توليد و 
مش��كل تجاري و مبادالت بانكي عاملي ش��د تا 
توليدكنندگان ه��ر روز با مش��كالت متعددي 
روبه رو ش��وند به همي��ن جهت ما درخواس��ت 
افزايش 3۰ ت��ا 4۰درصدي قيمت ه��ا را مطرح 

كرده ايم كه موضوع در حال بررسي است. 
وي با اعالم اينك��ه با تمام مش��كالت همچنان 
عرضه الس��تيك با كمي تأخير به نمايندگي ها 
انجام مي شود، افزود: تعدادي از كارخانجات حتي 
فروش مستقيم الس��تيك دارند، به اين صورت 
كه عالوه بر ارس��ال الس��تيك به نمايندگي ها، 
مصرف كنندگان مي توانند به صورت مس��تقيم 
از طري��ق اينترنت الس��تيك  مورد ني��از خود را 

خريداري كنند. 
  روغن موتور كاميون با وجود افزايش ۶0 

درصدي قيمت كمياب شد
اما متأسفانه اين تمام ماجرا نيست ظاهراً در اين 
صنف الس��تيك و روغن كه اتحاديه ش��ان يكي 
اس��ت در بخش روغن نيز دچار مش��كل شده و 
به رغم توافق افزايش 6۰ درصد توليدكنندگان 
روغن، اين محصول ناياب ش��ده اس��ت آنچنان 
كه دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميون داران 
كش��ور از كمبود روغن موتور مصرفي كاميون ها 
از ابتداي ارديبهشت ماه س��ال جاري خبر داد و 
اعالم كرد: با وجود افزايش رسمي 6۰ درصدي 
قيمت،  شاهد كمياب شدن روغن موتور مصرفي 

كاميون ها در بازار هستيم. 
احمد كريمي در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اينكه 
روغن موتور مصرفي كاميون ها از ارديبهشت ماه 
سال جاري كمياب شده اس��ت، گفت: بر عكس 
الستيك كه نياز كاميون داران از طريق واردات 
تأمين مي ش��ود، ام��ا روغن موت��ور توليد داخل 
دارد و نبايد در اين زمينه مش��كلي وجود داشته 
باشد و توليدكنندگان مي توانند روغن مورد نياز 

كاميون داران را تأمين كنند. 
وي ادام��ه داد: توليدكنن��دگان روغن موت��ور 
چند وقتي اس��ت كه اع��الم مي كنند قيمت 
مواد اوليه توليد روغن موتور افزايش يافته است 
و افزايش 6۰ درصدي قيمت هم پاس��خگوي 
تأمين هزينه ه��اي آنها نيس��ت و اين كمبود 
تأثير بس��زايي در فعاليت كاميون داران داشته 
و به راحت��ي نمي توانند تعوي��ض روغن موتور 

داشته باشند. 
 به اين ترتيب به نظر مي رسد كه زنجيره تأمين 
روغن و الستيك دچار اخالل قيمتي شده و بايد با 
نگاهي جامع و سريع موضوع را حل كرد، نه اينكه 
به بازاريان اجازه داد قيمت ها را هر طور كه دلشان 
مي خواهد به بهانه كمبود عرضه و ناياب شدن باال 

ببرند. آيا اراده اي در اين باره وجود دارد؟
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اول بازار گران مي كند بعد كارخانجات الستيك! 

در حال حاض�ر قيمت تاير 
پرايد در كارخانه 284 هزار 
تومان اس�ت، اما در بازار با 
قيم�ت 530 ه�زار توم�ان 
به فروش مي رس�د. قيمت 
تاير س�مند نيز در كارخانه 
375 هزار تومان است، اما 
در بازار با قيم�ت 510 هزار 
توم�ان فروخته مي ش�ود

 ظاهراً توافقي در زنجيره تأمين الستيك رخ داده كه اول بازاريان با 87 درصد گرانفروشي به بهانه كاهش عرضه 

 

كاري بكنند كه افزايش توافق 40 درصد كارخانه هاي توليد الستيك تن بدهند!

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

اجارهبهابادستوراتكنترلنميشود
كميته ملي تعيين نرخ افزايش اجاره بها تشكيل شد

   گزارش 2

فرار از شفافيت مالياتي رئيس جمهور امريكا 

 ترامپ 350 ميليون دالر  بدهكار است !
خ�ودداري وزارت خزانه داري امري�كا از ارائه اس�ناد مالياتي ترامپ 
در حال�ي رخ داده ك�ه وي حداق�ل 350 ميلي�ون دالر بده�ي دارد. 
به گزارش رويترز ، وزير خزانه داري امريكا مجدداً درخواست كميته امكانات 
مالي مجلس نمايندگان امريكا براي ارائه اسناد مالياتي ترامپ را رد كرد و 

آن را سياسي كاري خواند. 
براساس اين گزارش  استيون منوچين، در يك مقاومت ديگر در برابر كميته، 
درخواست دموكرات هاي كنگره براي دريافت جزئيات اسناد مالياتي ترامپ 

در سال هاي رياست جمهوري و سال هاي قبل از آن را رد كرد. 
ريچارد نيل، دبير كميته امكانات مالي مجل��س نمايندگان امريكا حدود 
يك هفته پيش درخواست دريافت جزئيات اسناد مالياتي ترامپ را هم به 
وزارت خزانه داري امريكا و هم به سازمان خدمات درآمد داخلي اين كشور 

ارسال كرده است. 
منوچين اخيراً طي نام��ه اي به كميته امكانات مال��ي مجلس نمايندگان 
ادعاهاي گذشته خود را مجدداً تكرار كرده و گفته است هيچ مبناي قانوني 

در درخواست دموكرات ها وجود ندارد. 
ديويد مورگان، كارشناس رويترز مي گويد: دموكرات ها مدعي هستند كه 
براي ارائه اين درخواس��ت رويكردي قانوني دارند، چراكه آنها مي خواهند 
ببينند كه سازمان خدمات درآمد داخلي امريكا چگونه به فعاليت هاي مالي 

ترامپ حسابرسي كرده است. 
اين نماينده ارشد امريكايي اعالم كرده كه به احتمال زياد طي هفته آينده 
موضوع سر باز زدن سازمان هاي امريكايي در ارائه اسناد مالي ترامپ را به 

دادگاه خواهد كشاند. 
وي در پاسخ به اينكه آيا از گزينه هاي موجود ديگر براي تعامل در اين زمينه 
استفاده خواهد كرد يا خير؟ گفت:  من فكر مي كنم بهترين گزينه مراجعه 

به دادگاه است. 
مورگان معتقد است: نيل كاماًل مشخص كرده كه به درخواست نمايندگان 
عمل خواهد كرد و نمايندگان مي  گويند كه اين موضوع بايد در دادگاه مورد 

رسيدگي قرار گيرد. 
دعوي قضايي و كشيدن شدن اين موضع به دادگاه طي ماه هاي آينده نشان 

خواهد داد كه كنگره در اعمال فشار به دولت امريكا چقدر قدرت دارد. 
در انتخابات سال 2۰۱6 رياست جمهوري امريكا، ترامپ نخستين نامزد 
در 4۰ سال گذشته بود كه سنت انتشار اس��ناد مالياتي توسط نامزدها را 

شكست و آنها را منتشر نكرد. 
ترامپ مكرراً گفته كه هيچ اجباري براي انتشار اسناد مالياتي خود ندارد. 
ترامپ مي گويد: من مشكلي با اين قضيه ندارم، اما تا وقتي كه اسناد من در 

حال حسابرسي است، من اسناد ماليات خود را ارائه نمي دهم. 
  سود و زيان ترامپ و بدهي 350 ميليون دالري

خودداري وزارت خزانه داري امريكا يك روز پس از آن اتفاق افتاد كه دفتر 
اصول اخالق دولتي امريكا جزئيات فعاليت مالي ترامپ را افش��ا كرد كه 
نشان مي داد درآمد ترامپ از تفرجگاه وي در فلوريدا كاهش يافته و درآمد 
هتل هاي بين المللي ترامپ در واشنگتن افزايش نسبي را تجربه كرده و وي 

حداقل 3۵۰ ميليون دالر بدهي دارد. 

 تعليق همكاري گوگل و هوآوي
 بورس هاي جهاني را متشنج كرد

پس از آنكه تش�ديد منازعات تجاري چين و امريكا سبب شد گوگل 
برخي روابط تجاري و همكاري هاي خود را با شركت هوآوي به عنوان 
بزرگ ترين شركت فناوري و خدمات تلفن چين، به حالت تعليق در آورد، 
بازارهاي بورس آسيايي و شاخص هاي مهم وال استريت متشنج شدند. 
 واكنش بورس آس��يايي به اين خبر متفاوت بود  به عنوان مثال ش��اخص 
شانگهاي و سئول با رشد و شاخص هاي توكيو، هنگ كنگ، تايوان، نيوزيلند 

و سيدني با ريزش رو به رو شدند. 
گزارش ها حاكيس��ت گوگل برخي همكاري هاي مهم و كليدي خود را از 
جمله انتقال سخت افزار، نرم افزار را با هوآوي در پي تصميم جديد واشنگتن 

براي افزايش فشار بر اين شركت متوقف مي كند. 
توقف همكاري گوگل با هوآوي، مانع دسترس��ي كاربران به نس��خه هاي 
جديد سيستم عامل اندرويد، گوگل پلي استور و جي ميل در خارج از چين 
مي شود.  ش��اخص هاي اصلي بازارهاي بورس در اروپا نيز مسير خود را با 

روند نزولي ادامه دادند.

  مؤس�س هوآوي: رويارويي با امريكا اجتناب ناپذير است، ما را 
دست كم گرفته اند

رن ژنگفي، مؤسس ش��ركت هوآوي در واكنش به محدوديت هاي جديد 
اعمال شده از سوي دولت ترامپ عليه اين شركت گفت: پيش از اين، تقابل 

دولت امريكا با شركتش را پيش بيني كرده بود. 
مؤسس شركت هوآوي در مصاحبه با يك رسانه دولتي چيني گفت: »ما 
)منافع( افراد و خانواده ها را به خاطر رسيدن به يك آرمان فدا كرديم تا در 
رده نخست جهاني قرار بگيريم... براي رسيدن به اين آرمان دير يا زود بايد 

در تقابل با امريكا قرار بگيريم.«
مؤسس شركت هوآوي گفت: محدوديت هاي امريكا تأثيري بر برنامه هاي 
اين شركت در زمينه ايجاد اينترنت نس��ل پنجم نخواهد داشت و رقباي 

هوآوي حداقل تا دو سه سال نمي توانند به پاي هوآوي برسند. 
وي گفت: سياستمداران امريكايي شركت هوآوي را دست كم گرفته اند. 

  امريكا موقتاً محدوديت هاي هوآوي را كاهش داد
اما تنها دو روز پس از تحريم ها اياالت متحده موقتاً محدوديت هايي را كه 
اخيراً بر هوآوي چين وضع كرده بود، كاهش داد. اين اقدام با هدف به حداقل 

رساندن اختالالت ايجاد شده براي مشتريان هوآوي بوده است. 
وزارت تج��ارت امريكا به ش��ركت هوآوي اج��ازه مي دهد ب��راي حفظ 
ش��بكه هاي موجود و فراهم آوردن ارتقاي نرم افزاري ب��راي تجهيزات و 
گوش��ي هاي موجود هوآوي، تا ۹۰ روز به خريد كاالهاي امريكايي ادامه 

دهد. 
ويلبور رأس، وزير تجارت امريكا در بيانيه اي گفت: اين مقررات جديد به آن 
دسته از اپراتورهاي بخش ارتباطات كه به هوآوي متكي هستند زمان كافي 

مي دهد تا با شركت هايي ديگر كار خود را انجام دهند. 
رأس اضافه ك��رد: به طور خالص��ه، اين مج��وز اجازه مي ده��د كاربران 
گوشي هاي موجود هوآوي و شبكه هاي باند گسترده روستايي، بتوانند به 

كار خود ادامه دهند. 
اين مجوز تا ۱۹ آگوست پابرجا خواهد بود كه اين نشان مي دهد تغييرات 
زنجيره تأمين قطعات هوآوي، مي تواند عواقبي فوري، گسترده و ناخواسته 

براي مشتريان اين شركت به همراه داشته باشد. 
مؤس��س هوآوي، رن ژنگفي، در اين رابطه گفت: اين اقدام اعطاي مجوز 
موقت، براي اين شركت بي معني است، چراكه قباًل آماده سازي هايي براي 

اين سناريو انجام شده است. 
او ادامه داد: اين نشان مي دهد كه دولت امريكا قابليت هاي ما را دست كم 

گرفته است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3687211پگاهآذربايجانغربي
2633143چرخشگر

2425120گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
6896340سيمانايالم

285181358صنايعشيمياييسينا
19993952آبسال

254751213لنتترمزايران
4390209داروسازيزهراوي
6323301سامانگستراصفهان

5840278پمپسازيايران
19372922كشتوصنعتچينچين

3530168سايپاشيشه
12925615آلومراد

10680508نفتپارس
13877660سيمانآرتااردبيل

3932187بيمهدانا
5278251داروسازيزاگرسفارمدپارس

9590456قندمرودشت
10708509پتروشيميفجر
237321128توليديمهرام
5870279كاشيسعدي

8437401قندثابتخراسان
10025476لولهوماشينسازيايران
3476165ماشينسازينيرومحركه

2236106بانككارآفرين
5655268داروسازيامين

177384ليزينگخودروغدير
3316157نيرومحركه

5133243كارخانجاتتوليديشيشهرازي
139566پتروشيميآبادان

129061نوسازيوساختمانتهران
14398680فوالداميركبيركاشان

16114760سالمين
8733411سيمانتهران
177183سيماندورود

4465209مهندسينصيرماشين
3913183داروييلقمان

4256199حملونقلتوكا
20497956كارتنايران

4956231صنايعالستيكيسهند
8915415داروسازياسوه

3417159رينگسازيمشهد
161275ليزينگصنعتومعدن
43120بانكصادراتايران

3516163بانكملت
10692495كاشيپارس

375531738فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
14869687داروييرازك

5342246سرمايهگذاريپارستوشه
5647260كيميدارو
4019185ايرانارقام
4118188لبنياتكالبر

9458430پتروشيميمبين
168476سيمانسپاهان

4334195كابلالبرز
164574محورسازانايرانخودرو
129158سرمايهگذاريخوارزمي

194687فنرسازيزر
4635207دادهپردازيايران
231751034پااليشنفتتبريز

3887173گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
171076بانكپارسيان

4921218حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(
13072578نيروكلر

41018بانكتجارت
165172پالسكوكار
4763206شيشههمدان

22128956داروپخش)هلدينگ
3500151داروسازيكوثر

10844467پااليشنفتاصفهان
6638285ايرانترانسفو

641122721پتروشيميفناوران
199284فيبرايران

5507229شيشهوگاز
234797ايركاپارتصنعت

22155906قنداصفهان
4564186سرماآفرين

5223212بينالملليمحصوالتپارس
106243سيمانصوفيان

236295بيمهآسيا
5777232ايرانياساتايرورابر
97639سرمايهگذاريسايپا

3668146سيماناروميه
7414295سراميكهايصنعتياردكان

4283167ايرانخودرو
5680220مارگارين

4511174موتورسازانتراكتورسازيايران
7022269قندلرستان

14961561صنايعجوشكابيزد
129348ليزينگرايانسايپا

154157سيمانشرق
169462واسپاريملت

262896پستبانكايران
268396الكتريكخودروشرق
4076145صنايعشيمياييفارس

13256469پارسدارو
10180356جامدارو

6964242تراكتورسازيايران
23743823كربنايران
4408150ايراندارو
5703194صنعتيآما

85829فنرسازيزر
220472ليزينگايرانيان

210267قطعاتاتومبيلايران
238872سيمانداراب

8867264كنترلخوردگيتكينكو
17709526بورسكااليايران

6532193سيمانفارسنو
10972324قندنيشابور

420481231پتروشيميپارس
137140كمباينسازيايران

5706165شيميداروئيداروپخش
16916484پتروشيميخراسان
7118201تايدواترخاورميانه

146041بانكپاسارگاد
6147172توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11607322بورساوراقبهادارتهران
4478124فرآوردههاينسوزآذر
12274338ذغالسنگنگينطبس

6140167شكرشاهرود
283777تجارتالكترونيكپارسيان

133936بانكسينا
6666179سيمانخوزستان

209156توسعهشهريتوسگستر
5182136كاشيالوند

14811386گروهصنعتيبوتان
4094105سيمانهگمتان

4295108فوالدمباركهاصفهان
260665سيمانمازندران

203549سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
5697132كنترلخوردگيتكينكو
7996185توليدمواداوليهداروپخش

126629سايپا
132330سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

346978صنايعآذرآب
570711281سپنتا

12523278كارخانجاتقندقزوين
95521پارسخودرو
24498538پارسسرام

424793فوالدكاوهجنوبكيش
399986مليصنايعمسايران

98521سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
472499سرمايهگذاريصنعتبيمه

140929سرمايهگذاريپرديس
175036بيمهپارسيان

7796160تامينماسهريختهگري
6767137معدنيوصنعتيگلگهر

198040سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
13848279باما

9077182مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
7846157پتروشيميشيراز

160632گروهبهمن


