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تقویم امروز
■■س�الروز ازدواج حضرت ام�ام علی(ع) و
حضرت فاطمه(س) 2 -ق
■■اعالم حكومت نظامي در اصفهان به دنبال
تظاهرات گس�ترده ضد رژيم در اين ش�هر
 1357ش■■ع�زل محرمان�ه دكتر «محم�د مصدق»
از نخس�توزيری توس�ط «محمدرضا شاه»
پهلوی 1332 -ش
■■م�رگ «فردري�ك اوژن دالك�روا» نقاش
معروف فرانسوي1863 -م
■■درگذشت «ويلبر رايت» يكي از سازندگان
هواپيماي موتوردار1912 -م
■■آغاز ساخت ديوار برلين و تقسيم پايتخت
آلمان به  2قسمت غربي و شرقي1961 -م

اخبار

شاخص بورس تهران
باز هم بهترین دنیا شد

شاخص بورس تهران با رشد  6/1درصدی
بیش��ترین بازدهی هفتگی را در مقایس��ه با
برخ��ی ش��اخص بورسه��ای بینالمللی به
خود اختص��اص داد .به گزارش تس��نیم ،در
هفتهای که گذش��ت حج��م معامالت بورس
اوراق بهادار 13108میلیون سهم و ارزش آن
 44165میلی��ارد ریال بود که حجم و ارزش
معامالت به ترتی��ب  40و  73درصد افزایش
داش��ته اس��ت .همچنین در  30روز گذشته
صنعت اس��تخراج نفتگاز و خدمات جانبی
جز اکتشاف با بازدهی  41/5درصد ،در صدر
صنایع بورسی قرار گرفت و صنعت محصوالت
چوبی با افت  15/1درصدی بیش��ترین افت
را تجربه کرد .این گزارش میافزاید :شاخص
کل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران هم در پایان
معامالت هفته گذش��ته به ع��دد 131522
واحد رس��ید که  7570واحد افزایش داشته
است .همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون
ش��اخص کل بورس با  36/6درصد افزایش و
شاخص کل هموزن با  9/5درصد رشد مواجه
ش��دهاند .در می��ان بورسه��ای بینالمللی،
ش��اخص بورس تهران با رشد  6/1درصدی،
بیشترین بازدهی و شاخص بورس شانگهای با
افت  2/8درصدی کمترین بازدهی را به خود
اختصاص دادند.

واردات برنج تا پایان شهریورماه
ممنوع شد

واردات برن��ج ،طبق روال هر س��ال به منظور
حمایت از کشاورزان در طول دوره برداشت و
تا پایان شهریورماه ممنوع شد .به گزارش مهر،
علیاکبر مهرفرد ،معاون وزیر جهاد کشاورزی
در نام��های به انجمن واردکنن��دگان برنج از
ممنوعی��ت واردات برن��ج تا  ۳۱ش��هریورماه
سال جاری خبر داده است .این ممنوعیت در
طول دوره برداش��ت محصول داخلی و برای
حمایت از کشاورزان اعمال میشود .در این
نامه آمده اس��ت :با توجه به استعالمهای به
عمل آمده توس��ط برخی واردکنندگان برنج،
به اس��تحضار میرس��اند که مهلت واردات و
ترخی��ص برنج به تاری��خ  97/6/31موکول و
مجاز اس��ت .مراتب طی نامه ش��ماره .۷۵۷
.۹۷م م��ورخ  97/10/5به س��ازمان توس��عه
تجارت ای��ران و گمرک جمهوری اس�لامی
ایران اعالم ش��ده اس��ت .تغییر اعالم ش��ده
فوقالذک��ر ب��ه مفه��وم تخصی��ص ارز برای
کلیه متقاضیان نیس��ت .تخصیص ارز مطابق
چارچوب و ضوابط مربوط خواهد بود.
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رفاه

گزارش

مدیرعامل سازمان شهرکهای صنعتی:

 35درصد صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیلاند
شریعتمداری :بسته حمایت از تولید هفته آینده تقدیم دولت میشود

گروه اقتصادی :نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط
دیروز در حالی در مصالی امام خمینی آغاز به کار
کرد که ش��خص وزیر صنعت ،معدن و تجارت بر
حمایت از این صنایع تاکید کرد و گفت :بسیاری
از واحدهای صنعتی کوچک تعطیل شده و مابقی
ب��ا ظرفیت پایین به کار خ��ود ادامه میدهند که
بای��د مورد توجه قرار گیرند .وزیر صنعت ،معدن و
تجارت دیروز در مراس��م افتتاح نمایشگاه صنایع
کوچک و متوسط در مصالی امام خمینی تهران
گفت 92 :درصد از صنایع کشور را واحدهای صنایع
کوچک و متوسط تش��کیل میدهد و این صنایع
یکمیلیون اش��تغال دارند .محمد شریعتمداری
گفت :در ایران س��هم اشتغال واحدهای کوچک و
متوس��ط حدود  45درصد اس��ت و این رقم نشان
میدهد که این موضوع نیاز به توجه بیش��تر دارد.
ش��ریعتمداری تصریح کرد:
امروز بس��یاری از واحدهای
صنعتی کوچک تعطیل شده
و مابق��ی با ظرفیت پایین به
کار خود ادامه میدهند .وی
با بی��ان اینک��ه در این برهه
زمانی باید مالیات واحدهای تولیدی تعدیل شود،
گفت :به هیچ عنوان پیشنهاد ما حذف درآمد ۷۰
هزار میلیاردی دولت نیست بلکه در یک بازه زمانی
 ۶تا  ۷ماهه باید دریافت مالی��ات بر ارزش افزوده
واحدهای تولیدی صفر شود .شریعتمداری تصریح
کرد :بسته حمایت از تولید هفته آینده تقدیم دولت
میشود .وی تأکید کرد :صنعتگران امیدوار باشند با
وجود همه مشکالت ،آینده روشنی را برای صنعت
پیشبینی میکنیم .همچنین معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت نیز از ارسال بسته حمایت از صنایع
کوچک و متوسط به دولت خبر داد و گفت :الیحه
حمای��ت از صنایع کوچک به دولت ارائه ش��ده و
پس از تصویب به مجلس میرود .صادق نجفی در
همایش توانمندیهای صنایع کوچک که با حضور
رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،با بیان
اینکه بیش از  90درصد صنایع کشور در قالب ٨١
ه��زار واحد صنعتی دارای پروان��ه از وزارت صمت
مربوط به صنایع کوچک است ،گفت ١٤٠٠ :واحد
از صنایع کوچک هماکنون در نمایش��گاه مصالی
امام خمینی تهران حضور دارند و در مقابل کسانی
که پمپ��اژ ناامیدی به اقتص��اد و تولید میکنند،
ایس��تادهاند و اجازه نمیدهند پاس��خ بگیرند .وی
افزود :بر اساس سیاستهای رئیسجمهور و وزیر
صمت تا پای جان در خدمت صنایع هس��تیم و با
دستور وزیر قرار است در کنار صنایع کوچک باشیم
و در تم��ام عرصهها از این صنای��ع دفاع خواهیم
کرد .معاون وزیر صنعت گفت  10درصد از صنایع
کوچک را صادراتی خواهیم کرد .وی افزود :بسته
حمایت از صنایع کوچک به وزارت صمت ارائه شده
و برای تصویب به دولت خواهد رفت.
■■اقتصادراپیشبینیپذیرکنید

رئیس ات��اق بازرگانی ایران نی��ز با بیان اینکه
اقتصاد باید برای فعاالن اقتصادی پیشبینیپذیر
باش��د ،گفت :دولت اگر یک تصمیم را با چند روز
تاخی��ر ابالغ کند بهتر از اعالم آن بدون پش��توانه
کارشناسی الزم است .غالمحسین شافعی تصریح
کرد :وقتی اقتصاد پیشبینیپذیر نباش��د سرمایه
به س��مت سرمایهگذاری تولیدی نمیرود و داللی
ارزشمند میش��ود ،پس تا وقتی ثبات در اقتصاد

نباشد صحبت از حمایت از تولید منطقی نیست .به
گفته شافعی ،بازاریابی برای حضور صنایع کوچک
در بازارهای جهانی بس��یار مهم اس��ت و آنچه به
عنوان حمایت مالی از صنایع مطرح میشود باید
هدفمند باشد؛ س��وال اینجاست که آیا حمایت از
صنایع ،باید بلندمدت باش��د ی��ا اینکه کوتاهمدت
پیش رود؟
■■ وزارت صنعت این روزها تصمیمگیر نیست

عزیز اکبریان ،رئیس کمیسیون صنایع مجلس
نیز با بیان اینکه امیدوارم گوش شنوا برای شنیدن
حرفهای بخش خصوصی وجود داشته باشد ،گفت:
وزارت صنع��ت اکنون تصمیمگیر نیس��ت؛ با این
وجود در غیر این صورت عاقبت به خیری در اقتصاد
نخواهیم داشت .وی افزود :صنایع کوچک از صنایع
بزرگ رنج میبرند ،بنابرای��ن باید با پول نقد و وام
بانکی خرید کرده و کاال تولید
کنند و به صنایع باالدس��تی
تحویل دهند ،ای��ن در حالی
اس��ت که صنای��ع کوچک با
وجود نرخ سود باال نمیتوانند
کمر راست کنند .وی ادامه داد:
درددل مردم که امروز در گرانی غوطهور هس��تند
باید ش��نیده شود؛ جامعهای که خود اداره میشود
مثل آبی اس��ت که میرود و اگر بازگردد همه چیز
را ویران میکند .باید جامعه را هدایت کرد ،چرا که
انقالب براحتی به دست نیامده است.
■■ش�رایط فعلی فرصتی برای بازسازی درونی
اقتصاد کشور است

رئیس مجلس ش��رایط فعلی کشور را فرصتی
برای بازس��ازی درونی اقتصاد دانست و گفت :باید
از این فرصت برای تسهیل فضای کسبوکار بویژه
در صنایع کوچک و متوس��ط استفاده کنیم .علی
الریجانی در مراس��م افتتاح بزرگترین نمایشگاه
توانمندیه��ای صنایع کوچک ای��ران در مصالی
ام��ام خمینی(ره) افزود :بای��د کاری کرد تا فردی
که عالقهمند به سرمایهگذاری و کارآفرینی است،
بداند طی چه فرآیندی ایده و طرحش به محصول
تبدیل میش��ود ،نه اینکه با شرایط دیوانی فعلی
دستگاههای ما مجبور باشد کفش آهنین به پا کند
تا از موانع مختلف عبور کند .وی با تاکید بر ضرورت
تدوین راهبرد صنعتی در کشور در وزارت صنعت،
معدن و تجارت افزود :ما در مجلس آمادهایم برای
صنایع کوچک و متوس��ط گامهای جدی برداریم
و در این زمینه نیازمند پیش��نهادهای فعاالن این
صنایع و همچنین بستههای پیش��نهادی وزارت
صنعت هستیم تا اگر به هر علتی قوانین مزاحمی
وجود دارد آن را از سر راه برداریم.
■■ تعطیلی  ۳۵درصد صنایع کوچک و متوسط

همچنی��ن مدیرعامل س��ازمان ش��هرکهای
صنعتی نیز در بخش دیگری از سخنان خود در یک
برنامه تلویزیونی گفت :به طور میانگین  ۳۵درصد
صنایع کوچک و متوس��ط کشور تعطیل و مابقی
فعالند .نجفی اف��زود 69 :درصد صنایع کوچک و
متوسط در داخل شهرکهای صنعتی و  60درصد
این صنایع در خارج از این شهرکها هماکنون در
حال فعالیت هستند .وی گفت :ظرفیت کنونی تولید
این واحدها  10تا  70درصد اس��ت .نجفی افزود :از
 84ه��زار واحد تولیدی کش��ور  92درصد صنایع
کوچک و متوسط هس��تند؛ کمتر از  2هزار واحد
بزرگ تولیدی و صنعتی در کشور فعال است.

رئیس خانه کارگر:

در جنگ اقتصادی باید رفاه مردم را افزایش دهیم
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای
اس�لامی و رئیس خانه کارگر با اش��اره به اینکه
وضعیت اقتصادی فعلی قطعاً در آیندهای نزدیک
سطح فقر را تغییر خواهد داد ،گفت :دولت باید به
جای تامین کاالهای ضروری مردم به فکر بسته
جامعتری باش��د .علیرضا محجوب در گفتوگو
با خانه ملت درباره وضعیت معیش��ت کارگرها با
توجه به باال رفتن قیمتها و کاهش قدرت خرید
اقشار ضعیف جامعه ،گفت :آثار اقتصادی تحریمها
و سقوط ارزش ریال هنوز خودش را در سفرههای
مردم نشان نداده است و وقتی تاثیر میگذارد که
ما تورم نقطه به نقط��ه را ببینیم .نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اس�لامی ادامه داد :در
اینکه وضعیت اقتصادی ،قطعاً در آینده سطح فقر
را تغییر خواهد داد ،شکی نیست اما اینکه به طور
آنی بر زندگی مردم تاثیر بگذارد من به آن معتقد
نیستم .وی درباره تامین کاالهای ضروری مردم
توسط دولت گفت :تامین کاالهای ضروری مردم
اگر در راستای عدالت باشد ،اقدام مناسبی است
اما در وضعیت بحرانی ،اقدامات ما برای اقش��ار
ضعی��ف نمیتواند محدود به توزیع کاال باش��د.
محجوب گفت :ما در جنگ نظامی نیستیم ،بلکه
در حال جنگ اقتصادی به سر میبریم .در جنگ
اقتصادی باید رف��اه را افزایش دهیم؛ توزیع کاال
تنها کف رفاه را تضمین میکند ،برای جامعهای
که رفاهش باالتر از کف بوده است ،این تنزل رفاه
است .وی خاطرنشان کرد :این بستهها و راهکارها

به دلیل جامع نبودن ،کارایی ندارد .هیچ بس��ته
غیرجامعی که با دیگر بستهها ارتباط برقرار نکند،
قابل اجرا نیست .باید در نظر داشته باشیم که در
آمریکا  3ستاد علیه ما کار میکنند .تنها در یک
ستاد که وزارت خزانهداری آمریکا است ،بیش از
 400نفر فعال هستند .این نماینده مجلس دهم
اضافه کرد :برای مثال در کشور آمریکا حتی روی
جلوگیری از خرید و ف��رش دالر در داخل ایران
کار میکنند و میخواهند دالرهای داخل ایران را
با باطل کردن سریالها بالک کنند .این موضوع
را قبال مط��رح کردیم اما یک ع��ده فکر کردند
میخواهیم مردم دالرهایشان را از منزل خارج
کنند .این واقعیتی است که در وزارت خزانهداری
آمریکا بررسی شده تا اینکه ما را به انتهای تحریم
برس��انند ،البته این ج��زو آخرین مراحل تحریم
خواهد بود ولی به هیچ وجه شوخیبردار نیست.
وی در پاس��خ به این س��وال که در شرایط فعلی
دولت باید چه بس��تهای را برای حمایت از اقشار
ضعیف جامعه پیشنهاد دهد ،تاکید کرد :به نظر
من باید یک بسته بس��یار بزرگتر و جامعتری
در نظ��ر گرفت؛ تامین مایحتاج ض��روری مردم
ممکن است در روستاها کارایی داشته باشد اما در
شهرهایی که  8تا  15برابر روستا هزینه میشود
این موضوع کاربرد ندارد مگر برای حاشیه شهرها.
حاش��یه شهرها هم به جای کاال ،تقویت یارانه را
مطالبه میکنند که اینها هیچ کدام در بستههای
دولت وجود ندارد.

استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

پروانه استاندارد واردکنندگان محتکر باطل میشود
رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت:
نظارت بر انبارهای نگهداری کاالهای خوراکی بر
عهده وزارت بهداشت است و ما به این نهاد کمک
میکنیم .نیره پیروزبخت ،رئیس س��ازمان ملی
استاندارد ایران در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان،
با اشاره به شکایات مردمی
مبن��ی ب��ر واردات برن��ج
خارجی بیکیفیت و چرایی
صدور پروانه استاندارد برای
آنها ،اظهار کرد :زمانی که برنج در گمرک توسط
بازرس��ان ما مورد آزمایش قرار میگیرد با دقت
نظر باال پروانه استاندارد آنها صادر و وارد کشور
میش��و د و اینطور نیس��ت که ما برای واردات
کاالیی تخفیف قائل شویم ،بلکه کاالها باید به
طور دقیق  85بند قانون استاندارد را پاس کنند
و سپس وارد گمرک کشور شوند .وی افزود :در
این باره باید اشاره کنم برخی واردکنندگان بعد
از واردات ،اقالم را در انبارهای غیربهداش��تی به
م��دت طوالنی مخفی میکنن��د و بعد آنها را با
کیفیت نامناس��ب به فروش میرسانند .رئیس
سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه آیا سازمان استاندارد برای باطل کردن
پروانه اینگونه واردکنندگان راهکاری ندارد ،ابراز
ک��رد :خوش��بختانه در این ب��اره حداکثر زمان
ب��رای ف��روش کاالهایی نظیر برن��ج و گندم 2
س��ال تعریف شده است .وی افزود :بعد از اینکه
گزارش��اتی از این قبیل به دست ما میرسد ،از

ستاد تنظیم بازار و وزارت بهداشت برای پیگیری
ای��ن موضوعات کم��ک خواس��ته و وارد عمل
میشویم تا پروانه استاندارد این واردکنندگان را
باطل کنیم .پیروزبخت با تاکید بر اینکه سنجش
انبارهای نگهداری کاالهای
خوراکی بر عهده س��ازمان
ملی استاندارد نیست ،افزود:
همواره در نقش مش��اوران
فنی برای کم��ک به وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشکی ،وزارت صمت و همچنین ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز آماده هستیم و با جدیت تمام
به انبارداران تذکر میدهیم .وی در ادامه با اشاره
به بحث کمفروشی برخی از شرکتها و برندهای
معتبر گفت :در گذشته دست سازمان استاندارد
بسیار بستهتر بود و خوشبختانه در قانون جدید
که در حال اجراس��ت برای مقابله با کمفروشان
روشهای تذکر ،مش��اوره و اقدام سپس قضایی
را در پیش خواهی��م گرفت ،زیرا معتقدیم باید
برای تولیدکنندگان ملی اعتمادآفرین باش��یم،
نه پلیسی تهدیدگر .رئیس س��ازمان استاندارد
گف��ت :در اجرای ضوابطمان جدی هس��تیم و
حتی با برترین کشورها در صنعت تولیدات نیز
با فیلتری قوی و محک��م برخورد میکنیم ،به
طور مثال کش��وری نظیر نیوزیلند که بهترین
تولیدکننده لبنیات است ،از تستهای ما نمره
مردودی گرفت و واردات اجناسش لغو و بازپس
فرستاده شد.
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