
در س�ايه نب�ود نظارت ب�ر عملک�رد نانوايان 
آزادپ�ز، قيم�ت ن�ان در هفت�ه اخي�ر چن�د 
نرخي ش�د به طوري ک�ه در مناط�ق مختلف 
ش�هر برخ�ي نانوايي ه�ا به وي�ژه در رس�ته 
س�نگک، قيمت هاي متفاوتي تعيين کردند. 
در سال ۸۹، همزمان با اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها که قيمت نان آزاد س��ازي ش��د، فقط در 
سال هاي نخس��ت اجراي قانون قيمت و کيفيت 
انواع ن��ان بهبود يافت اما پس از گذش��ت س��ه 
تا چهار س��ال از اجراي قانون، قيمت هر س��اله 
گران ش��د اما کيفيت پخت نان کاهش يافت.  از 
اين رو مصرف کنندگان ب��راي کاهش دورريز 
نان ناگزير نان سفارش��ي با قيمت باالتر از نرخ 
مصوب خري��داري مي کنن��د و نانوايان آزادپز 
نيز با کاه��ش کيفيت پخت ن��ان معمولي به 
س��مت پخت نان هاي سفارش��ي اع��م از نان 
سبزيجات، سبوس دار، دورو کنجدي ويژه و... 
روي آورده اند. البته اين تنها راه افزايش درآمد 
در نانوايي ه��ا به خص��وص نانوايي هاي آزادپز 
نيست، زيرا يکي ديگر از راه هاي افزايش درآمد 
به  ويژه در چند ماه اخير، تغيير اندازه نان است 
که اين اتفاق در نان هاي سنگک و بربري بيشتر 

ديده مي شود. 
بررس��ي هاي ميداني حاکي از آن است که اخيراً 
موقعيت جغرافيايي مح��ل قرارگيري نانوايي در 
قيمت گذاري نان هاي آزادپز هم تأثيرگذار است. 
به  طور مثال نان سنگک ساده آزادپز در خيابان 

پيروزي ته��ران 1500 تومان عرضه مي ش��ود و 
قيمت نان يک رو کنجد ۲000 تومان و نان دورو 
کنجد ۳000 تومان است که همين نان در منطقه 
جردن به ترتيب به قيمت ۲000، ۳000 و 5000 
تومان عرضه مي ش��ود. به نظر مي رس��د همين 
نابساماني در انواع نانوايان آزادپز، بازرسي بيشتر 
اتحاديه مربوطه و سازمان تعزيرات را مي طلبد که 
متأسفانه در سال هاي اخير مغفول مانده است. در 
اين زمينه يک نانوا در خيابان ظفر مدعي است که 
افزايش قيمت نان به دليل عدم دسترسي راحت 

به آرد، کنجد و سبوس است و در چند وقت اخير 
آرد آزادپزي به  سختي تأمين مي شود. 

اکنون اين سؤال مطرح اس��ت که چرا نظارت بر 
واحده��اي نانوايي آنگونه نيس��ت که واحدهاي 
صنفي با روش هاي مختلف، ب��ه افزايش قيمت 

روي نياورند؟
در اين رابطه بيژن مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان 
سنتي  به ايس��نا گفت: دولت در انتهاي دهه ۸0 
به اين نتيجه رس��يد که باي��د در کنار واحدهاي 
يارانه بگير نانوايي، واحدهاي آزادپز فعال باشند، 

از اين رو واحدهاي آزادپز به تعداد مش��خص در 
کش��ور فعال ش��دند که آرد آنها به ص��ورت آزاد 

تأمين مي شود. 
وي ادامه داد: اين واحدها به صورتي در سطح شهر 
قرار گرفته اند که واحدهاي يارانه بگير در محدوده 
آنها قرار دارند و از نظر اقتصاد خانوار، هزينه کرد 

خريد نان را پوشش مي دهند. 
رئيس اتحاديه نانوايان س��نتي اظهار کرد: دولت 
قيمت سقف و کف و قيمت دس��توري براي نان 
واحدهاي آزادپز در نظر نگرفته و واحدها با توجه 
به هزينه تمام شده و موقعيت جغرافيايي، نرخي 

براي محصوالت خود در نظر مي گيرند. 
مقدم خاطرنش��ان کرد: تف��اوت قيمت نان هاي 
سفارشي در محله هاي مختلف يک شهر، به دليل 
تفاوت هزينه تمام شده واحد صنفي، هزينه اجاره 

و موقعيت ملکي واحد است. 
اين اظهارات در حالي است که همين بي ضابطه 
بودن و در نتيجه تف��اوت قيمت ه��ا، راه را براي 
س��ودجويي برخي نانوايي ها و گران فروشي آنها 

باز مي کند. 
در اين زمينه بهتر اس��ت اتاق اصناف و اتحاديه 
مربوطه حتي در نانوايي هاي آزادپ��ز با توجه به 
تمام عوامل دخيل در قيمت تمام شده از جمله 
موقعيت جغرافياي��ي واحد صنفي، ن��رخ نهايي 
فروش انواع نان را تعيين و اب��اغ کنند تا برخي 
واحدهاي صنفي به بهانه »آزادپز بودن« نان را به 

هر قيمت دلخواه عرضه نکنند. 

در حالي که انتظار مي رفت بعد از س�رنگوني 
پهپ�اد امريکايي که ب�ه حريم هواي�ي ايران 
تجاوز کرده است، بازارها به خصوص بازار ارز 
تحت تأثير اين حادثه واکنش منفي نشان دهد 
اما اقتصاد ايران اين هفته ب�ا عالئم مختلف و 
مثبتي مواجه شده که نشان مي دهد شاخص 
سرعت رش�د تورم در حال کند شدن است و 
از س�وي ديگر قابليت کنترل ت�ورم انتظاري 
نيز فراهم ش�ده اس�ت. در اين هفته توس�عه 
روابط بانکي با چين، کاهش آهنگ نرخ تورم 
در خرداد، روند کاهش�ي قيم�ت برخي مواد 
اوليه ناشي از واردات و ورود يورو به کانال 14 
هزار توماني از جمله اين اخبار مثبت اس�ت. 
نخس��تين عامت مهم دروني اقتصاد را مي توان 
آمارهاي رسمي مرکز آمار دانس��ت که در آن از 
نزولي شدن نرخ تورم خوراکي ها و آشاميدني ها 
خبر داده و از آنجايي که حذف ارز 4۲00 توماني 
براي کاالهاي اساسي منتفي شده است، مي تواند 
نويددهن��ده کاه��ش نرخ ت��ورم باش��د. برخي 
مش��اهدات ميداني نيز حاکي از کاهش نس��بي 
قيمت ها در برخي نقاط کش��ور در بازار مس��کن 
است که اگرچه ناش��ي از رکود سنگين است اما 
باالخره نشان دهنده توقف تورم در اين بازار و حتي 

روند نزولي قيمت ها در بخش فروش است. 
  تورم خوراکي ها نزولي شد

بر اساس آ مارهاي رسمي، ش��اخص کل قيمت 
کاال و خدمات مصرفي خانوارهاي کش��ور در 1۲ 
ماه منتهي به خرداد ماه نسبت به دوره قبل ۳7/6 
درصد گزارش ش��د. تورم خرداد نس��بت به ماه 
مشابه س��ال قبل نيز به 50/4 درصد رسيده بود 
که نشانه اي واضح از کند شدن آهنگ رشد قيمت 
کاالها و خدمات نسبت به ماه قبل )ارديبهشت( 

است. در اين ماه 0/۸ درصد تورم ثبت شد. 
با توجه به آ نکه طي ماه هاي گذشته ماهانه حدود 
۳ تا 5 درصد افزايش قيمت کاال و خدمات تجربه 
شده بود، اين کاهش نش��ان از افت آ هنگ رشد 

قيمت  داشته که مي توان اميدوار بود در ماه هاي 
آينده نرخ تورم سير نزولي به خود بگيرد. 

تورم خوراکي ها و آشاميدني ها در خرداد نسبت 
به ارديبهشت منفي 0/۲ درصد بوده و البته نسبت 
به ماه مشابه سال قبل )خرداد ۹7( به رقم 74/1 

درصد افزايش يافته است. 
اين به معناي توقف افزايش قيمت ها نيست بلکه 
حتماً برخي کاالها مانند لبنيات افزايش قيمت 
داشته اند اما در کل سرعت رش��د قيمت ها کند 

شده است. 
در گروه نان و غات رشد 4/5 درصدي نسبت به 
ارديبهشت تجربه ش��ده و پس از آن محصوالت 
خوراکي طبقه بندي نش��ده و گروه چاي، قهوه، 
کاکائو، نوشابه و  آبميوه ۳/1 درصد افزايش دارد. 

در اين بخش باالترين مي��زان افزايش قيمت ها 
مرب��وط ب��ه محص��والت خوراک��ي طبقه بندي 
نش��ده با 1۲۳/1 درصد، س��بزيجات با 10۹/۳ 
درصد و گوشت قرمز، س��فيد و فرآورده هاي آن 
با ۹6/4 درصد به ترتيب در جايگاه اول تا س��وم 

قرار مي گيرند. 
در بخش غيرخوراکي ها، دخانيات با 0/۹ درصد 
افزايش نس��بت به ماه قبل و نيز نسبت به خرداد 
۹7 )نقطه به نقطه( تورم 10۹/6 درصدي را تجربه 
کرده است.  پوشاک و کفش با ۲/5 درصد افزايش 
ماهانه تورمي بالغ بر 61/۳ درصد نسبت به خرداد 

سال گذشته دارد. 
تورم نقطه به نقطه مسکن، آب، برق،  گاز و ساير 
س��وخت ها ۲6/6 درصد و با ت��ورم 1/۳ درصدي 
ماهانه گزارش ش��د. در زيرگروه اين بخش تورم 
ماهانه مسکن ماهانه 4/1 درصد و نقطه به نقطه 

آن ۲6 درصد است. 
  همتي: دستمان از منابع ارزي پر است

اما دومين خبري که مي توان به اتکاي آن روزهاي 
آرامي را در ب��ازار ارز پيش بيني ک��رد، اظهارات 
رئيس کل بانک مرکزي بود ک��ه در گفت وگو با 

برنامه نگاه يک مطرح کرد. 

روز گذش��ته در صرافي هاي بانک��ي نرخ هر دالر 
امريکا براي خريد 1۲ه��زارو۹00 تومان و براي 
فروش 1۳هزار تومان قيمت خورد که در بازار آزاد 
نيز معامات با اختاف نرخ 100 تا ۲00 توماني 
پيش مي رود.  در عين حال، يورو نيز براي خريد 
14هزارو۸00 تومان و براي فروش 14هزارو۹00 
تومان قيمت خورد در حالي که روز گذشته نرخ 
يورو در کان��ال 15هزار تومان��ي در صرافي هاي 

بانکي معامله مي شد. 
همتي در برنام��ه مذکور با بيان اينکه سياس��ت 
بانک مرکزي، ثبات بخش��يدن به نرخ ارز و حتي 
روند کاهشي نرخ هاي کنوني ارز است، گفت: باال 
رفتن نرخ ارز بيشترين آس��يب را به دولت وارد 
مي کند پس دولت به هيچ عنوان در باال رفتن نرخ 

ارز نقشي ندارد. 
رئيس بانک مرکزي کشور گفت: در حال حاضر 
مقابل فشار حداکثري مشغول مقاومت هستيم 
و در تاش��يم که اثرات تورم��ي را کاهش دهيم. 
نمي گويي��م اوضاع خوبي اس��ت، فق��ط تاش 

مي کنيم شرايط بدتر نشود. 
او تصريح کرد: قول مي دهم که ارزش پول ملي را 
تقويت کنيم، شرايط رو به بهبود است، روند بهبود 
را مي توان احساس کرد. اين دوره هم تمام خواهد 
شد و هر لحظه بتوانيم نرخ دالر را پايين تر از اين 
مي آوريم. در حقيقت بانک مرکزي سعي مي کند 
در بازار ارز، اجازه آربيتراژ ندهد و از داللي در بازار 

ارز جلوگيري کند. 
او ادام��ه داد: م��ا ب��راي افزايش ذخاي��ر ارزي، 
پش��توانه هايي داريم که البته عده اي هم از اين 
پشتوانه خبر دارند.  دقيقاً نمي دانند چيست، اما 

مي دانند که دستمان پر است. 
همتي گفت: در حالي که غربي ها اقدام به کاهش 
تعداد خري��داران نفت��ي ما مي کنن��د و راه هاي 
درآمدي م��ا از ص��ادرات را کاه��ش مي دهند، 
نمي ش��ود ارز را تک نرخ��ي کرد. ما در ش��رايط 
جنگي هس��تيم، بايد جلوي رانت و فس��اد ارزي 

را بگيريم و در اين ش��رايط نمي شود صحبت از 
آزاد سازي کرد. 

وي درباره تورم خرداد ني��ز گفت: در حال حاضر 
اقامي مانند حبوبات و روغ��ن و چند محصول 
ديگر مشمول ارز نيمايي ش��ده اند و در خصوص 
دارو هم هنوز تصميمات مؤثري گرفته نشده است 
زيرا از سوي وزارت بهداشت احتياط هايي وجود 
دارد. همه تصميم و هدف دولت اين است که در 
کاالهاي اساسي، شوک جديدي صورت نگيرد و 
تا کنون هم آنچه مشهود بوده، کاهش نرخ تورم 

در خردادماه امسال است. 
همتي همچنين از پيشنهادات همکاري تجاري 
روس��يه خبر داد و گفت: به م��وازات اروپايي ها، 
روس��يه هم پيش��نهاد همکاري تجاري به ايران 
داده اس��ت و ما هم متمايل به ارتب��اط تجاري با 
آنان هستيم زيرا روس��يه مي تواند با خريد نفت 
از ما، بس��ياري از نيازهاي م��ا را تأمين کند. وي 
همچنين س��هميه بندي بنزين را در سال جاري 

بعيد دانست. 
  خبرهاي خوش براي تبادالت بانکي ايران 

و چين تا پايان هفته
در همين حال رئيس اتاق ه��اي بازرگاني ايران 
و چي��ن از اعام خبرهاي خوش ب��راي تبادالت 
بانکي ايران و چين تا پايان هفته جاري خبر داده 
است. بنا بر شنيده ها جلسه اي در همين باره آخر 
هفته در بانک مرکزي برگزار و راه هاي توس��عه 

همکاري هاي بانکي در آن مطرح خواهد شد. 
اسداهلل عسگراوالدي با اش��اره به اينکه در حال 
حاضر مشکل توليدکنندگان و شرکت هاي رسمي 
کشور براي تبادالت بانکي با طرف چيني برطرف 
شده است، اظهار داشت: خوش��بختانه تبادالت 

بانکي روان شده و مشکلي در اين رابطه نيست. 
رئيس اتاق ه��اي بازرگاني اي��ران و چين با بيان 
اينکه فقط براي توريست و شرکت هاي غيررسمي 
مشکات همچنان برقرار است، افزود: قرار است 
تا پايان هفته جاري با برگزاري جلساتي مشکل 
مبادالت بانکي ش��رکت هاي غيررسمي با طرف 
چيني را ح��ل کنيم، اما هنوز براي توريس��ت به 

توافق دست پيدا نکرده ايم. 
  تشکيل مثلث آهنين با ايران و روسيه

 در همين حال استاد زبان چيني دانشگاه تهران 
در توئيتي نوشت: ارگان حزب کمونيست چين 
در گزارش��ي به بهانه جريان اخير گلوبال هاوک، 
با تحليل وقاي��ع اخير، از امکان تش��کيل مثلث 
آهنين »ايران ،  روس��يه و چين« سخن گفته و 
ابراز حمايت و همگرايي استراتژيک پکن با ايران 
در فرصت مناس��ب را ضرورتي اجتناب ناپذير در 
ژئوپلتيک آس��ياي مرکزي و خاورميانه خوانده 

است. 
وحيد وفايي در پاسخ به خبرنگار ما توضيح داد: 
البته اين تنها ي��ک گزارش تحليلي اس��ت ولي 
مي توان سيگنال هاي مثبتي از آن استنباط کرد. 

هر چند که خيلي هم نبايد عجله داشت. 
در همين حال ي��ک واردکننده مواد اوليه رنگ و 
رزين به خبرنگار »جوان« گفت: هم اکنون تهيه 
مواد اوليه اي که مشمول تحريم ها نيستند توسط 
بانک چيني به راحتي امکانپذير است و قيمت ها 

در بازار ايران نيز رو به کاهش است. 
وي افزود: به نظر مي رس��د کاهش تقاضا از يک 
س��و و تصميم بانک مرکزي در تسهيل واردات 
از س��وي ديگر باعث ش��ده تا قيمت مواد اوليه 

کاهش يابد. 
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آهنگ افزايش قيمت ها کند شد
گزارش »جوان« از عالمت هاي مثبت داخلي و خارجي در اقتصاد 

احتمال تشکيل مثلث آهنين چين، ايران و روسيه، توسعه روابط بانکي با چين، کاهش آهنگ نرخ تورم در خرداد و 
کاهش قيمت برخي مواد اوليه از نشانه هاي مثبت عوامل دروني و بيروني اقتصاد هستند

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

نان چند نرخي شد!
   گزارش 2

زيان 7هزار ميلياردي مرغداري ها
مديرعام�ل اتحادي�ه سراس�ري مرغ�داران گوش�تي کش�ور از 
تعطيل�ي 5ه�زارو200 مرغ�داري در س�طح کش�ور ط�ي چن�د 
وق�ت اخي�ر خب�ر داد و گف�ت: مرغداري ه�اي کش�ور از اوايل 
امس�ال تا کن�ون حدود 7 ه�زار ميلي�ارد ري�ال ض�رر کرده اند. 
به گزارش ايسنا، برومند چهارآيين در جلسه شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي اس��تان کرمانشاه با اش��اره به اينکه در کشور ايران 
ظرفيت و زيرساخت ها براي توليد 4ميليون تن مرغ وجود دارد، اظهار 
کرد: آنچه هم اکنون در کشور توليد مي شود، ساالنه حدود ۳ ميليون 
تن مرغ اس��ت.  وي از وجود حدود ۲0 هزار و 500 واحد مرغداري در 
کشور خبر داد و عنوان کرد: اين مرغداري ها وضعيت مناسبي ندارند 
و تا کنون 5هزارو۲00 واحد  آنها تعطيل شده است و تعدادي هم زير 
ظرفيت کار مي کنند.  اين فعال صنعت مرغ تعداد واحدهاي مرغداري 
فعال کنوني کش��ور را 10 تا 1۲ هزار مورد اعام کرد ک��ه آنها نيز در 
صورت تداوم مشکات به سمت تعطيلي مي روند.  به گفته چهارآيين، 
توليدکنندگان مرغ هم اکنون براي هر کيلو مرغ حدود ۲ هزار تومان 
ضرر مي دهند و قيمت مصوب س��ازمان حماي��ت از مصرف کننده که 
اکنون براي هر کيلو مرغ )به صورت زنده( 7هزارو۲00 تومان است براي 
مرغداران زيان به همراه دارد.  وي عنوان کرد: مرغداران کشور از نيمه 
فروردين تا کنون حدود 7هزار ميليارد ريال ضرر کرده اند.  مديرعامل 
اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي کشور از سهم 40 درصدي مرغ در 
تأمين پروتئين کشور هم ياد کرد که هيچ جايگزيني هم ندارد و افزود: 
اگر از صنعت مرغ حمايت نشود، واحدهاي مرغداري فعالي که داريم 

تعطيل مي شوند و بايد به سمت واردات مرغ برويم. 
وي مهم ترين راهکار حماي��ت از مرغداري ها را پرداخت تس��هيات 
ارزان قيمت به آنها اعام کرد تا صنعت مرغداري کش��ور تداوم توليد 

داشته باشد. 
ا

 هشدار درباره سوءاستفاده
از حساب بانکي مشتريان

بان�ک س�امان در خص�وص احتم�ال سوء اس�تفاده اف�راد 
تبه�کار از حس�اب مش�تريان و انج�ام اعم�ال مجرمان�ه 
داد.  هش�دار  اش�تغال  ايج�اد  بهان�ه  ب�ه  پولش�ويي  و 
به گزارش روابط عمومي بانک س��امان، مديريت تطبي��ق و مبارزه با 
پولشويي در اين خصوص اعام کرد: اخيراً عده اي افراد تبهکار با انتشار 
آگهي در فضاي مجازي به بهانه استخدام و کار در منزل، از بي اطاعي 
افراد سوء اس��تفاده و غير مس��تقيم از حس��اب بانکي ها آنها اقدام به 

پولشويي مي کنند. 
در اين ش��يوه، تبهکاران با انتقال وجوه حس��اب هاي سرقتي يا منابع 
مالي نامشروع به حساب مشتريان ناآگاه، از ايشان مي خواهند به عنوان 
کارمند و عامل ش��رکت، اقدام به خريد ارزهاي مجازي يا کاال کنند تا 
در سود حاصله شريک شوند. همچنين در ش��يوه ديگر، خافکاران با 
تشويق افراد به افتتاح حساب و سپس اخذ اطاعات کارت و رمز خدمات 
الکترونيک ايش��ان، به صورت مس��تقيم اقدام به انجام تراکنش هاي 

غيرقانوني با حساب آنها مي کنند. 
لذا اين مديريت ضمن هشدار به  تمامي مش��تريان تأکيد مي کند که 
از هرگونه پيش��نهاد افتتاح و در اختيار قرار دادن اطاعات حساب به 
اشخاص غير يا پذيرش هرگونه وجه مش��کوک به مقصد حساب هاي 
خود که با ترفندهايی همچون استخدام، کار در خانه، پشتيباني سايت 
و. . . ارائه مي شود، خودداري و در صورت مواجهه يا مشاهده، اين موارد 

را به بانک سامان و پليس فتا گزارش دهند. 

رونمايي از محصول جديد خريد آنالين 
اقساطي بانک  پاسارگاد

 بان�ک  پاس�ارگاد با ه�دف رون�ق توليد، خري�د و ف�روش کاال و 
همچنين پاس�خگويي ب�ه نيازهاي اساس�ي هم ميهن�ان گرامي، 
در اقدام�ي نوآوران�ه و منحصر به ف�رد، از محص�ول جديد خود 
به  ن�ام »خريد آنالين اقس�اطي بان�ک  پاس�ارگاد« رونمايي کرد. 
به گ��زارش روابط  عموم��ي بانک  پاس��ارگاد، ايجاد بس��تر الزم براي 
توليدکنندگان و فروشگاه هاي آناين جهت عرضه اقساطي کاال براي 
جامعه بزرگ مشتريان بانک  پاس��ارگاد و از طرف ديگر ايجاد شرايط 
مناسب براي خريد آسان و اقساطي براي مشتريان اين بانک از اهداف 

اصلي اين طرح است. 
 در اين طرح، فروشندگان بدون تحمل ريسک، نسبت به فروش اقساطي 
کاال و خدمات خود اقدام مي کنن��د و از اين طريق عاوه بر آنکه حجم 
فروش و سود آنها افزايش خواهد يافت، به عنوان عضو اين طرح از سوي 

بانک معرفي خواهند شد. 
اين طرح عاوه بر فروشگاه هاي آناين، براي خريداران نيز مزاياي بسيار 
دارد. خريدار با بهره مندي دوچندان از س��پرده گذاري خود در بانک، 
بدون نياز به تشريفات اداري و وثايق ديگر، با اقساطي کامًا انعطاف پذير 
و بدون پرداخت هيچ گونه کارمزدي به بانک، مي تواند کاالي مورد نظر 

خود را خريداري کند. 
فهرست فروشگاه هاي آناين طرف قرارداد با بانک  پاسارگاد در اين طرح 

در حال تکميل شدن است که به  تدريج اعام خواهد شد. 
گفتني است بانک   پاس��ارگاد از فروش��گاه هاي آناين، فروشندگان و 
مش��تريان دعوت مي کند با مراجعه به ش��عبه هاي بانک  پاسارگاد در 
سراسر کشور، وب سايت بانک به نش��اني www. bpi. ir يا تماس با 
مرکز مشاوره و اطاع رساني بانک  پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹0، نسبت 

به کسب اطاعات بيشتر و عضويت در اين طرح اقدام کنند. 

هوآوي عليه دولت امريکا شکايت کرد
امري�کا در دادگاه  ش�رکت ه�وآوي چي�ن علي�ه دول�ت 
ش�کايت ک�رد و برگش�ت تجهي�زات اي�ن ش�رکت را ک�ه 
ش�د.  خواس�تار  اس�ت،  امريکاي�ي  مقام�ات  اختي�ار  در 
به گزارش فارس به نقل از راشاتودي، شرکت هوآوي چين دادنامه اي 
عليه ش��رکت بازرگاني امريکا به دليل استفاده نادرست از تجهيزات و 
فناوري هاي ارتباطي اين شرکت و در اختيار گرفتن آن توسط مقامات 

امريکايي تنظيم کرده و درخواست ترخيص آنها داده شده است. 
بر اساس اين ش��کايت، دولت امريکا تجهيزات و سخت افزارهاي اين 
شرکت نظير سرورهاي کامپيوتري و تراشه هاي اينترنتي را از چين به 
آزمايشگاهي در کاليفرنيا منتقل کرده و بررسي و آزمايش و همچنين 

بررسي مجوز آن که به سال ۲017 برمي گردد را انجام مي دهد. 
اين تجهيزات تاکنون به چين برگش��ت داده نش��ده است و همچنان 
در اختيار امريکا است و مقامات دولت امريکا به دنبال اين هستند که 

تحقيقات بيشتري روي آن انجام دهند. 
آنها مي گويند که برگش��ت دادن اين تجهيزات نيازمند مجوز خاصي 
اس��ت که حداقل 45 روز زمان مي  برد، اين در حالي است که دو سال 
از اين تاريخ مي گذرد.  مسئوالن ش��رکت هوآوي اعام کردند که اين 
شرکت به دنبال تأمين و جبران مالي نيست اما تأکيد مي کنند که اين 

اقدام از سوي امريکا کامًا غيرقانوني است. 
هوآوي به دنبال اين است که وزارت بازرگاني را تحت فشار قرار دهد تا 

اينکه مجوز صادرات و برگشت اين کاالها را صادر کند. 
اين اعتراض و دادخواهي از سوي دولت چين در حالي صورت مي گيرد 
که روابط تجاري دو کش��ور به تلخ��ي گراييده و واش��نگتن اقدامات 

تحريمي و تنبيهي عليه شرکت هوآوي اعمال کرده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

51004100سيمرغ
10483833پشمشيشهايران
1555116سيمانصوفيان

6132292لبنياتكالبر
263981257مليكشتوصنعتودامپروريپارس

15142721سيمانفارس
481992295خوراكدامپارس

298951423آبسال
17509833سالمين

11876565فرآوردههاينسوزپارس
10594504فنرسازيخاور

5150245پارسمينو
6202295داروسازيامين

4065193سيمانفارسوخوزستان
8894422توليديچدنسازان
11346538كشتوصنعتپياذر

2152102ليزينگايرانيان
20460969موتوژن

357571693كشتوصنعتچينچين
5493259كابلالبرز

8065380كشاورزيودامپرويمگسال
2569121سيمانشاهرود

6531307حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
6581309ايرانترانسفو

3199150گروهستوسعهصنعتيايران
4952232حملونقلتوكا

168779سرمايهگذاريپرديس
141166سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

13059610سيماناصفهان
2871134سيمانصوفيان

590312755معدنيامالحايران
3560166پستبانكايران

5600261صنايعالستيكيسهند
2405112توسعهشهريتوسگستر

13528629داروسازيابوريحان
6539304سبحاندارو
271731263كارتنايران

6077282فوالدآلياژيايران
125058نوسازيوساختمانتهران

175181ماشينسازياراك
2510116عمرانوتوسعهفارس

138664پتروشيميآبادان
3020139الكتريكخودروشرق

2501115بيمهما
6571302صنايعكاشيوسراميكسينا

9545437پاكسان
4244194سيماناروميه

7045322ايرانياساتايرورابر
9106414سيمانتهران
2363107بيمهپارسيان

3026137سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
168076سيمانشرق
7916358قندلرستان
10574478قندنيشابور
6466292سرماآفرين

2416109بانكپارسيان
2551115بيمهآسيا

4617208گروهداروييسبحان
2844128چرخشگر

228921028صنايعخاكچينيايران
10303462شهدايران

6060271بينالملليمحصوالتپارس
7134319كويرتاير

175378سيمانسپاهان
2789124لبنياتپاك
6414285شيشهوگاز

202689سيماندورود
4373192سرمايهگذاريمليايران

17599765داروسازياكسير
5649245موتورسازانتراكتورسازيايران

5034218گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
5177224بيمهدانا

228598گروهپتروشيميس.ايرانيان
3804163سيمانخزر

4961212ماشينسازينيرومحركه
7569323كارخانجاتتوليديشهيدقندي

5256224ايرانخودرو
7961339سامانگستراصفهان
248771052پااليشنفتتبريز
199884كمباينسازيايران

11115467توليدمواداوليهداروپخش
3988167صنايعآذرآب

3051127كارتاعتباريايرانكيش
14222591نيروكلر
4658193لعابيران
10773445گلتاش
303621250الميران

6390262شيميداروئيداروپخش
8557350فروسيليسايران

16320666سيمانقائن
4125167سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3815154نوردآلومينيوم
3694149سيمانداراب
11052444سيمانبجنورد
3098124حفاريشمال
235594سيمانشمال

2513100فيبرايران
4674185سرمايهگذاريصنعتبيمه
136554بينالملليتوسعهساختمان

12319484قندمرودشت
158062بيمهالبرز

6608259كنترلخوردگيتكينكو
11120435شكرشاهرود
2616101بانككارآفرين

5294203فرآوردههاينسوزآذر
244293سرمايهگذاريبهمن
5253199دودهصنعتيپارس
6101231توليدمحورخودرو

138252صنايعريختهگريايران
202376پالسكوكار

5139193كشتيرانيجمهورياسالميايران
9435354بورساوراقبهادارتهران

4443166سيمانكرمان
14624545گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

265898سايپاآذين
43616بانكصادراتايران

8149297تامينماسهريختهگري
167561بانكسينا

5236189مهندسينصيرماشين
130347زامياد

131147سرمايهگذاريمسكن
5960210كاشيالوند

5635197توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
14067488خدماتانفورماتيك

4389152ايرانارقام
6768231پمپسازيايران

9639327تايدواترخاورميانه
12467422س.صنايعشيمياييايران

4849163ايراندارو
9112306سيمانهرمزگان

233977تامينسرمايهلوتوسپارسيان
176658سايپا

5775188شيشههمدان
19828628صنايعجوشكابيزد

300095سرمايهگذارياعتبارايران
8205259پتروشيميشازند

111635پارسخودرو
5857181مارگارين

9471291پتروشيميمبين
228270سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

7790237سيمانفارسنو
8283250تراكتورسازيايران

7771234افست
5489165سرمايهگذاريپارستوشه

20863612نفتبهران
4373128سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

336898سرمايهگذاريآتيهدماوند
4779139صنايعشيمياييفارس

11504331ايرانتاير
5431156گروهمديريتسرمايهگذارياميد

6951198سراميكهايصنعتياردكان
210760سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

جوان


