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خبر اقتصادی

صادرات سیب زمینی، پیاز و
گوجه فرنگی مشمول عوارض شد

وزارت صنعت و معدن 
برای برخــی محصوالت 
صیفی جات )سیب زمینی، 
گوجــه فرنگــی غیــر 
گلخانه ای و پیاز( عوارض 

صادراتی جدیدی تعیین کرد. در نامه ای که از سوی 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت 
خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک  ارسال شده 
آمده اســت که با توجه به سیاست های تنظیم بازار و 
تامین نیاز داخل کشور میزان عوارض صادراتی جدید 
از تاریخ ابالغ تا پایــان آذرماه برای برخی محصوالت 

کشاورزی تعیین شده است.
    

تولید کنسرو تن ماهی در ۴  سال
کمتر از نصف شد

خبرآنالیــن- نایب 
رئیس سندیکای کنسرو 
ایران با بیان اینکه در چهار 
ســال گذشــته به دلیل 
مشــکالت این صنعت، 

تولید تن ماهی از ۶۵۰ میلیون عدد در سال به ۲۵۰ 
میلیون رســیده گفت: از اردیبهشت تاکنون قیمت 
تن ماهی تعیین تکلیف نشده که در نتیجه آن اکثر 
واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند، 
اما درخواست ما این اســت فعال قیمت توافق شده با 
جهاد کشاورزی و سازمان حمایت، یعنی ۳۹ هزار و 
۹۰۰ تومان در ستاد تنظیم بازار تصویب شود و در گام 

بعدی قیمت به ۴۵ هزار تومان برسد.
 مســعود بختیاری گفت: از مرداد ماه درخواست 
کردیم که تن ماهی از شمول قیمت گذاری پیشینی 
حذف و مالیات ماهی تــن وارداتی از ۹ به یک درصد 
کاهش یابد. وی افــزود: نباید بــرای کاالهایی که 
قیمت مواد اولیه آن مشمول قیمت گذاری پیشینی 
نمی شود، قیمت دســتوری در نظر گرفت. در حال 
حاضر وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان حمایت با 
اصالح نرخ تن ماهی موافقت کردند و در حال حاضر 
با همین قیمت فروخته می شود. اما ستاد تنظیم بازار 
این قیمت موافقت شده یعنی ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان 
را مصوب نمی کند. درخواست ما این است که برای 
 جلوگیری از جریمه و برخورد تعزیراتی فعال این قیمت 

مصوب شود.
    

وزیر نیرو:
وضعیت آبی تهران سخت است

ایلنــا- وزیــر نیــرو 
گفت: در شرایط موجود 
بــه خصــوص در تهران 
وضعیت سختی به لحاظ 
آبــی داریم. علــی اکبر 

محرابیان در حاشــیه جلســه هیات دولت دربراه 
وضعیت آبی و بارندگی کشور ، اظهار کرد: امیدواریم 
در آینده شاهد بارش بهتری باشیم و وضعیت سدها 
بهتر شــود، ولی در شــرایط موجود به خصوص در 
تهران وضعیت سختی به لحاظ آبی داریم و از مردم 
تقاضا داریم با مدیریت خوبی که دارند، کمک کنند تا 

مشکلی پیش نیاید.
وی همچنین درباره وضعیــت صادرات و واردات 
برق کشور اظهار کرد: ما براساس قرادادهایی که داریم،  
در زمان هایی که مازاد تولید برق داریم، صادرات انجام 
می دهیم و زمان هایی که نیــاز به برق داریم، واردات 
انجام می دهیــم و در فاز صــادرات و واردات برق در 
تالشیم تا حداکثر منفعت را برای کشور در نظر بگیریم.

    
درخواست عراق از اوپک 

برای بازبینی سهمیه تولید نفت
عراق از اوپک خواست 
ســهمیه تولید نفت که 
برای این کشــور تعیین 
شده است را بازبینی کند.

خبرگــزاری دولتی 
عراق به نقل از محمد شــیاع السودانی، نخست وزیر 
این کشور خبر داد بغداد می خواهد سهمیه تولید نفت 

تعیین شده توسط اوپک، بازبینی شود.
نخســت وزیر جدید عراق که ماه گذشته به این 
سمت منصوب شــد، اوایل هفته جاری در اظهاراتی 
گفته بود: عراق کــه دومین تولیدکننده بزرگ عضو 
اوپک است، پس از چند دهه تحمل جنگ، تحریم و 
حمالت تروریستی، تالش می کند درآمدش را افزایش 
دهد. سهمیه تولید عراق در اوپک پالس باید بازبینی 
شود تا این عوامل به حساب آورده شود. وی بدون اشاره 
به جزئیات، اعالم کرد این موضوع با اعضای دیگر این 

گروه در میان گذشته خواهد شد.
بنا به گفته السودانی، عراق قصد دارد ظرفیت تولید 
نفت خود را افزایش داده و شــرکت های جهانی را به 

فعالیت در این کشور ترغیب کند. 

 نیمه پاییز 1۴۰1 بازار ســرمایه 
روزهایی پرنوسان را تجربه کرد و در 
نخستین هفته آبان، سرمایه گذاران 
و سهامداران با زیان قابل توجه ۳۰1 
هزار و ۹۰۹میلیــارد تومانی مواجه 
شــدند و با پررنگ شــدن اعتراض 
و انتقــاد، این بازار بــا حمایت های 
دولتی بار دیگر در مســیر صعودی 

حرکت کرد. 
از هفــت تــا ۲1 آبــان پرتفوی 
ســهامداران بیــش از ۷۷1 هزار و 
۴۹۶ میلیارد تومان رشــد کرد که 
این میزان افزایش قیمت سبب شد 
تا میزان زیان ســهامداران در پاییز 
امســال به صورت کامل از بین برود 
و حتــی ســهامداران وارد محدوده 

سودآوری شدند.
البته در روزهای اخیر و به ویژه در 
معامالت روز دوشــنبه ۲۳ آبان ماه، 
۶۷۹ میلیارد تومــان پول حقیقی از 
بورس خارج شد که بیشترین رقم را 

در روزهای گذشته شامل می شد. 
سال هاست که بازار سرمایه درگیر 
بیماری مزمن حمایت دســتوری و 
دخالت  های دولتی اســت و در این 
میان ســرمایه گذاران و سهامداران 

خرد بیش از پیش ضرر می کنند. 
اتفاقات تلخ و ناگوار بازار سرمایه 

در ســال های اخیر ســبب شده تا 
سرمایه های فراوانی از مردم به عنوان 
سهامداران خرد از بین رود؛ این روند 
متاسفانه تبدیل به یک رویه شده و به 
نظر می رســد قرار نیست مشکالت 
بورس یک بــار برای همیشــه و به 

صورت ریشه ای حل شود. 
احســان خانــدوزی زمانی که 
نماینــده مجلــس بود؛ همــواره از 
سیاست های دولت دوازدهم و مردان 
اقتصــادی در این بخــش انتقادات 
فراوانی مطرح می کــرد اما علیرغم 
ادعای داشــتن راهکار مناسب برای 
حل مشکالت متعدد بازار سرمایه در 
کسوت وزیر اقتصاد نتوانسته تاکنون 
کاری انجام دهد و وضعیت این بازار را 

ساماندهی کند. 
در ماه هــای اخیــر فرمان های 
چندگانــه و برنامه هــای متعددی 
به عنوان نســخه های درمــان درد 
مزمن بورس صادر و تدوین شده اما 
هیچ کدام نتوانسته مثمر ثمر باشد و 
از هراس سرمایه گذاران و سهامداران 

این بازار بکاهد. 
بازار ســرمایه که ید طوالیی در 
واکنش هــای هیجانی بــه اتفاقات 
ناگوار دارد؛ معموال در وضعیت قرمز 
قرار می گیرد و حتی رخ دادن اتفاقات 
خوشایند هم نمی تواند از التهاب این 

بازار برای طوالنی مدت بکاهد. 

اعتماد گمشده بازار سرمایه
محمد حسن نژاد، استاد دانشگاه 
درباره وضعیت فعلی بازار سرمایه در 
گفت وگو با »توســعه ایرانی« اظهار 
کــرد: اعتراضات اخیر توانســته بر 
بورس تاثیر منفی بگذارد و با فروکش 
کردن شــرایط باید وضعیت بورس 
بازمی گشــت که این اتفاق رخ نداده 
و متاسفانه در بورس ایران؛ اعتماد از 

بین رفته است. 
وی افزود: بورس ایــران معموال 
به هر خبــر بد واکنــش بیش از حد 
نشــان می دهد و در مقابل نســبت 
به خبرهای خوب واکنشــی نشان 
نمی دهــد به طــوری کــه اکنون 
شرکت های ســرمایه گذاری بزرگ 
سود حداقلی می دهند در حالی که در 
کمتر کشوری از دنیا می شود مصداق 
آن را پیدا کرد. این موارد نشان دهنده 
آن اســت که مردم از بــورس قطع 
امید کرده اند و پولــی وارد این بازار 

نمی شود. 
وی تصریــح کرد: تنهــا راهکار 
این اســت که وزارت اقتصاد و سایر 
مدیران اقتصادی و بازار سرمایه باید 
به مردم اطمینان دهند که »در بورس 
حواسمان به ســرمایه شما هست«؛ 
آنها باید به اصطالح پای کار بیایند و از 

این بازار حمایت کنند. 
عضو سابق شــورای عالی بورس 

گفت: همچنین ســهامداران عمده 
و حقوقی روزهایی که اوضاع بورس 
خوب نیســت، می توانند از سهام ها 
حمایت کننــد امــا در واقع چنین 
کاری انجــام نمی دهند. به نظر بنده 
بی اعتمادی مردم؛ مشــکل عمده 

بورس است.  

با دستور و فرمان
مشکل حل نمی شود 

وی درباره تدوین و صدور فرمان ها، 
بسته ها و دســتورات مختلف برای 
بازار سرمایه و اینکه آیا این دستورها 
می توانــد وضعیت بــورس را تغییر 
دهد؛ توضیح داد: با دســتور و فرمان 
نمی توان کاری انجام داد بلکه باید با 
اقدامات بنیادی مبنی بر اینکه ما به 
بورس اعتقاد داریــم و مردم نیز باور 
دولت به بــورس و اینکه بــه عنوان 
 قلک به بازار ســرمایه نگاه نمی کند، 

اعتماد کنند. 
وی تصریح کــرد: بنــده اگر به 
جای مدیــران اقتصــادی دولت در 
بورس بودم؛ همه شرکت ها را موظف 
می کردم که طــرح تضمین دارایی 
انجام دهند و دارایی های شرکت های 
بورســی واقعی شــود. در آن هنگام 
قیمت هــا نیــز واقعی می شــد اما 
متاسفانه در دولت به چنین مواردی 

اهمیت داده نمی شود. 

حسن نژاد گفت: مردم در بورس 
اقدامات و اعمال را مشاهده می کنند 

نه حرف ها را. 

دولت تبدیل به شرکت سهامی 
شده است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
می توان اقدامات خاندوزی در کسوت 
وزیر اقتصاد را در بازار بورس ناشــی 
از انتخاب نادرســت وی دانست و آیا 
دولت باید دســت به جراحی فوری 
و اورژانســی در وزارتخانه های مهم 
و کلیدی خود بزنــد؛ بیان کرد: بنده 
به جریان اصولگرا تعلق دارم اما باید 
بگویم متاســفانه دولــت تبدیل به 
نوعی از شــرکت های سهامی شده 
اســت؛ به طوری که به وزیر برکنار 
شده کار مسئولیت مناطق آزاد داده 
می شــود؛ در حالی که این فرد با کل 
مفهوم مناطق آزاد مخالف اســت یا 
مثال اتفاقاتی که در حوزه ارز رخ داده 
و در حوزه مالیات شــاهد رفتارهای 
نامناســب در قبال مردم هستیم که 
این موارد جزو حــوزه کاری وزارت 
اقتصاد است اما در عین حال شرایط 
را می توان به »بی صاحبی تمام معنا« 

تعبیر کرد. 
عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
بهشــتی گفت: به اعتقاد بنده کار را 
مدیــران میانی انجــام می دهند نه 
باالدســتی ها و مدیران میانی اصال 
رده های باالیی را مــورد توجه قرار 

نمی دهند. 
حســن نژاد درباره این مساله که 
در هفته های اخیر از فروش ســکه و 
مســکن متری در این بازار اخباری 
منتشر شــد؛ آیا این طرح ها را باید 
نمــادی از خروج ســرمایه از بورس 
دانســت یا خیر؛ عنوان کرد:  در هر 
صورت سرمایه از بورس خارج می شد 
اما با این تفاوت که قبال سرمایه گذاران 
خرد با خرج ســرمایه خود اقدام به 
خرید ســکه می کردند و این بار قرار 
اســت در بورس کاال اوراق ســکه را 
خریداری کنند؛ در هــر حالت پول 
از این بازار خارج شــده است و نباید 
فراموش کرد که تنهــا بخش مولد 
اقتصاد کشــور بورس اســت و باید 
کاری کنیم که پول از بازار ســرمایه 

خارج نشود. 
نماینــده ادوار مجلــس درباره 
اقداماتــی که دولــت بایــد برای 
ساماندهی این شــرایط انجام دهد؛ 

توضیــح داد: دولت بایــد دل به کار 
دهد؛ متاسفانه بنده برنامه بلند مدتی 
برای ساماندهی بازار سرمایه، افزایش 
بهره وری، ارتقای شــفافیت بازار و...  

مشاهده نمی کنم. 

حواسمان نیست چه بالیی
بر سر اقتصاد می آوریم

وی درباره این مساله که در دولت 
قبل کــه روزهای طالیــی بورس را 
شــاهد بودیم؛ تعدادی زیــادی از 
سرمایه گذاران خرد وارد بازار سرمایه 
شدند و پس از ســقوط آزاد شاخص 
و روزهای خونین این بــازار، برخی 
از کارشناسان و مســئوالن مدعی 
شدند که ناآگاهی و عدم اطالع مردم 
از بازار سرمایه سبب این شرایط شده 
و توپ را در زمین مردم انداختند؛ آیا 
هنوز هم توپ در زمین عدم آگاهی 
مردم است؟ یا ســایر مسائل باعث 
ناامیدی ها و شرایط ناگوار بازار بورس 
شده اســت؛ اظهار کرد: باید پرسید 
مردم چه گناهی دارند؟ مردم سهام 
را خریــداری کرده و پــس از مدت 
کوتاهی ضــرر می کنند در حالی که 
در بازار ارز؛ نرخ دالر افزایش می یابد و 
سرمایه گذاران سود می کنند و تحت 
این شــرایط مردم تصمیم  به خروج 
می گیرند. اینکه حواسمان نیست چه 
بالیی بر سر اقتصاد می آید؛ نمی توان 
تقصیرها را گردن مردم انداخت زیرا 
آنها به دنبال منافع خود هستند. برای 
نمونه هنگامی که ســکه و ارز بازده 
خوبی دارد؛ بنــده تمایلی به خرید 

سهام نخواهم داشت. 

استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

حوزه اقتصاد را می توان»بی صاحب تمام معنا« دانست

مهرنوش حیدری

استاد دانشگاه شهید بهشتی 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«:  متاسفانه دولت 
تبدیل به نوعی شرکت 

سهامی شده است؛ به طوری 
که به وزیر برکنار شده کار 

مسئولیت مناطق آزاد داده 
می شود؛ در حالی که این 

فرد با کل مفهوم مناطق آزاد 
مخالف است یا مثال در حوزه 
ارز و مالیات شاهد رفتارهای 

نامناسب در قبال مردم 
هستیم و حوزه وزارت اقتصاد 

را می توان به »بی صاحبی 
تمام معنا« تعبیر کرد

شنیده ها حاکی از آن اســت که مدیرعامل پتروشیمی 
شیراز که توسط وزیر سابق رفاه منصوب شده بود بازداشت 

شده است.
به گزارش اقتصاد آنالین؛ شــنیده ها حاکی از آن است 
که مدیرعامل پتروشیمی شــیراز بازداشت شده است. به 
گزارش برخی رســانه ها پس از بازداشت مدیرعاملی که از 
او با عنوان »م.ب« نام بردند، تعدادی از کارمندان و مدیران 
این پتروشیمی نیز بازداشت شده  اند. مدیربازاریابی و فروش 

پتروشیمی شیراز جزء بازداشت شدگان این پرونده فساد 
هستند. احتمال افزایش شمار بازداشتی ها در آینده نزدیک 

بسیار است.
عبدالرضا داوری نیز در توئیتی از بازداشــت این مدیر 
پتروشمی خبر داد و نوشت: »چهارمین مدیر منصوب در 
دوره حجت عبدالملکی در وزارت رفاه هم بازداشــت شد. 
اینکه در کمتر از یکســال، مدیران منصوب عبدالملکی، 
دومینووار به فساد و چنین سرنوشت شومی دچار می شوند، 

در هیچ یک از دولت های قبلی ســابقه نــدارد.«  مالکان 
اصلی این شــرکت، گروه گســترش نفت و گاز پارسیان و 
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد و صنایع پتروشیمی خلیج 

فارس هستند.

گفتنــی اســت مدیرعامــل پیشــین پتروشــیمی 
»شیراز«پیش از این مدیرعامل پتروشیمی »امیرکبیر« 
بوده است. در این پتروشیمی نیز حاشیه های بسیاری داشته 

که منجر به عزل او می شود. 
او به دنبال انتشــار خبر فیش های نجومی پتروشیمی 
»امیرکبیر«، دو مــاه پس از انتصابش با دســتور وزیر کار 
از ســمتش عزل شــد اما با این وجود او بالفاصله به عنوان 
مدیرعامل پتروشیمی »شیراز« منصوب می شود. عزل و 
نصبی که در دولت انقالبی باوجود آگاهی به تخلفات او انجام 
شد حال این فساد دامن پتروشیمی »شیراز« را نیز گرفته 
است. هم اکنون افکارعمومی منتظر پاسخگویی مسوالن 
درباره ی ماجرای انتصاب او باوجود تخلف در پتروشیمی 

»شیراز« و شفاف سازی این بازداشت ها است.

بازداشت چهارمین مدیر منصوب عبدالملکی در وزارت رفاه 

مدیرعامل پتروشیمی شیراز دستگیر شد

خبر

سه پیام رسان بومی و دو اپلیکیشن حمل و نقل هوشمند کشور از گوگل پلی حذف 
شدند. بررسی های اولیه نشان می دهد که نه تنها خود اپلیکیشن ها بلکه به طور کلی 
اکانت متعلق به این شرکت ها از گوگل پلی حذف شــده است. آنطور که برخی از این 
تیم ها می گویند، آنها ایمیل مبنی بر حذف شــدن این اپلیکیشن بخاطر تحریم ها 
دریافت کرده اند. در حال حاضر کاربران نمی توانند این اپلیکیشن ها را از گوگل پلی 

دانلود و یا آپدیت کنند.
به گزارش برترین ها به نقل از دیجیاتو،  اسامی این اپلیکیشن ها به این شرح است: 
اسنپ، تپسی، سروش، بله، آی گپ. حذف برخی از این برنامه ها از عصر روز گذشته ۲۴ 
آبان رخ داده و برخی از آنها نیز ظهر امروز دچار این موضوع شدند. بررسی های اولیه این 
موضوع را نشان داد که ظاهرا حذف آنها به دست خود گوگل انجام شده و ایمیل دریافتی 

از سوی گوگل به صاحبین این کسب و کارها، این موضوع را تایید کرده است. روابط 
عمومی تپسی نیز در گفتگو با دیجیاتو این موضوع را تایید کرد.

پیگیری ها از این تیم ها برای چرایی حذف شدن اکانت آنها از گوگل پلی تا این لحظه 
به این موضوع رسیده که دلیل این ماجرا »تحریم ها« اعالم شده است. این موضوع زمانی 
عجیب می شود که طی ماه های اخیر تحریم های فناوری زیادی نسبت به کاربران و 
کسب و کارهای آنالین ایرانی برداشته شده بود اما حاال بار دیگر به نظر می رسد که خود 

گوگل دست به حذف یک سری از اپلیکیشن های ایرانی زده است.
پیش از این نیز گوگل پلی چندین بار اپلیکیشن های ایرانی را تحریم کرده بود و آنها را 
از سرویس گوگل پلی پاک کرده بود. این موضوع اما سال هاست که رخ نداده و حاال دوباره 
در اقدامی مجدد، ۵ اپلیکیشن ایرانی از گوگل پلی حذف شده اند. این احتمال نیز وجود 

دارد که تعداد اپ های حذف شده از دیروز بیشتر از ۵ عدد باشد. در بین اپلیکیشن های 
حذف شده نام سه پیام رسان بومی و دو اپلیکیشن مختص سامانه های حمل و نقل 

هوشمند به چشم می خورد.
ناگفته نماند خود پلتفرم گوگل پلی نزدیک به دو ماه است که فیلتر شده است.

شامل اسنپ، تپسی، سروش، بله و آی گپ؛ 

حذف چند اپلیکیشن پرحاشیه ایرانی از گوگل پلی

گزارش


