
در عل�م مديري�ت يك نظري�ه  جال�ب در مورد 
س�ازمان ها وجود دارد كه به آن نظريه سوسك 
حم�ام )Cockroach theory( مي گوين�د. 
در واقع ب�ه انگاره اي خاص در اف�كار عمومي در 
ارتباط با يك ش�ركت يا س�ازمان اشاره مي كند 
در ش�رايطي ك�ه گزارش هاي نامطل�وب درباره  
يك ش�ركت، عمومي ش�ود ي�ا در م�واردي كه 
گزارش هاي مش�ابه درباره  س�اير ش�ركت هاي 
مش�ابه در آن صنعت ب�ه صورت مس�تمر مورد 
توجه افكار عمومي ي�ا مخاطبان آن قرار گيرند. 
 نظريه  سوسك حمام نام غيررسمي براي انگاره اي با 
پذيرش گسترده افكار عمومي است كه يك قسمت 
از اخبار بد درباره  يك شركت را نشان مي دهد؛ اخبار 
بدي كه لزوماً نبايد منجر به بروز فاجعه در شركت يا 
سازمان شود يا اينكه بخشي از اخبار آزاردهنده اي از 
شرايط مشابهي است كه ساير شركت هاي صنعتي 
به آن مبتال هستند و هر آينه ممكن است منجر به 
سقوط جايگاه افكار عمومي نسبت به اعتبار سازمان 

يا ش��ركت هاي مربوط ش��ود. اما بر مبن��ای نظريه 
سوس��ك ديدن يك سوس��ك در حمام احتماالً به 

وجود سوسك هاي ديگر اشاره مي كند.  
  توانايي فرهنگ سازي اين نظريه 

فرهنگ سازي ناشي از اثرات نظريه  سوسك حمام 
مي تواند كل دس��تاورد يك صنعت و حتي سازمان 
را نابود كند، چون در زمان رسيدن اخبار نامطلوب 
درباره  يك ش��ركت، س��رمايه گذاران انتظار اخبار 
مشابه درباره  ديگر ش��ركت ها را دارند. اغلب اوقات 
يك تخلف مش��هور موج��ب خواهد ش��د مقامات 
دولتي به ديگر شركت ها رسيدگي كنند. در نتيجه، 
سرمايه گذاران آن صنعت مورد بحث تمايل خواهند 
داشت كه سهامشان را بفروشند يا حداقل به عنوان 
مخاطب شركت اعتماد خود را از توليدات و خدمات 
سلب كنند، اين حالت در مواردي براي شركت هاي 

سهامي حتي منجر به سقوط سهام شده است. 
نمونه هاي مش��ابه اين نظريه در فض��اي اقتصادي 
كشور به وفور قابل رؤيت است اما »سوسك حمام« 

بازار پول��ي – بانكي در اذهان عموم��ي اكنون يك 
كلوني ب��زرگ را تداع��ي مي كند. به عن��وان مثال 
مؤسس��ات مالي و اعتباري از مدت ه��ا قبل گرفتار 
نظريه سوسك حمام بودند به طوري كه مؤسسات 
زيرمجموعه كاسپين، 22 بهمن، مؤسسه ثامن االئمه 
، حافظ، فرشتگان و... به علت عدم توجه بانك مركزي 
به پيش درآمد فرهنگ سازي نظريه سوسك حمام و 
اتخاذ راهكار مناسب به فاجعه انحالل و عدم كفايت 
سرمايه براي بازپرداخت سپرده هاي مشتريان خود 
گرفتار شدند. اين مؤسسات نه تنها خود در شرايط 
انحالل قرار گرفته اند بلكه باعث شده اند مخاطبان 
در بازار پولي و مالي به همه مؤسسات مالي و اعتباري 
بدگمان و بي اعتماد ش��وند. بر اساس يك آمار غير 
رسمي ميزان س��پرده گذاري در مؤسسات مالي و 
اعتباري و حتي بانك ها تحت تأثير ش��ايعات ناشي 
از نظريه مذكور است و حتي آگهي هاي تلويزيوني 
مستمر برخي از اين مؤسس��ات نتوانسته نظر افكار 
عمومي را براي اعتماد مجدد جلب كند. اخيراً نيز با 

اعالم بانك مركزي در مورد تخصيص حداكثر سود 
15 درصدي علي الحساب به سپرده هاي بلندمدت 
يكساله بانك ها با روش هاي مختلف سعي در حفظ 
و نگهداري س��پرده ها داش��تند و دارن��د؛ در حالي 
كه برخي با تش��كيل صندوق هاي س��رمايه گذاري 
غيرمستقيم به پرداخت سود هاي معقول اقتصادي 
ادامه مي دهند ولي بدگماني خرده س��رمايه گذاران 
نسبت به سپرده گذاري عماًل بازار هاي غير رسمي 

داللي را توسعه خواهد داد. 
  راهكار ترميم اثرات سوء نظريه 

يكي از روش ه��اي نحوه مواج��ه با اث��رات نظريه 
سوس��ك حمام كه تأثيرات مخرب فرهنگ سازي 
اين نظري��ه در اف��كار عمومي را خنث��ي و تا حدي 
ترميم مي كند، اطالع رس��اني به موق��ع و در نقاط 
بحراني اس��ت. مخاطبان براي اعتماد مجدد به هر 
سازماني نيازمند شفاف سازي آن سازمان حتي در 
بحران ها و پاسخي قانع كننده هستند به طوري كه 
به خوبي نش��ان دهند حداكثر توان درون سازماني 
خود را براي حل بحران به كار گرفته اند ضمن آنكه 
بازمهندسي مجدد فرايند ها براي ترميم فرايند هاي 
معيوب ضمن بازرسي و بازكنترل روند فعاليت هاي 
هر فرآيند مي تواند مانع بزرگ نمايي ناشي از ديدن 
سوس��ك هاي س��ازماني ش��ود. تصور كنيد كه در 
س��ازماني يك مش��كل رخ داده اس��ت كه نيازمند 
حمايت مخاطبان آن براي رفع مشكل است؛ پنهان 
كردن اين مش��كل خاص تنها بروز فاجعه سازماني 
را به تأخي��ر مي اندازد. در صورت توزيع متناس��ب 
مسئوليت، هنگام بروز مشكل امكان حل مشكالت 
سازماني به مراتب ساده تر از پنهان كاري خواهد بود 
ولي متأسفانه آنچه در بازار پولي – بانكي شاهد آن 
هس��تيم انكار و ناديده گرفتن سوس��ك ها از سوي 
مسئول حمام و ترساندن دائم مراجعيني است كه 

قصد دارند از خدمات بانكي استفاده كنند! 
درحالي ك��ه بايد متولي��ان بانك مرك��زي بدانند 
فرهنگ پذيري سازماني اغلب منجر به حفظ منافع 
سازمان و مخاطبانش اس��ت و معموالً بر خالف آن 
فرهنگ پذيري نظريه سوسك حمام منجر به بروز 
ش��ايعه و دور شدن از منافع س��ازماني و مخاطبان 

خواهد بود. 
كاش روزي برس��د كه در علم مسئوليت و مديريت 
در جايي از رفتار ها و تصميمات مديريتي به ويژه در 
حوزه اقتصاد حساب كشي كنند و تفكرات رومانتيكي 
و ايده آليستي غيرممكن مديريتي روزي نه تنها نقد 

بلكه به چالش قضاوت رسمي كشيده شود. 

 ورود محموله پوشاك ۱۰ تني قاچاق به تهران
با اظهارنامه غير واقعي

ني�روي انتظامي از كش�ف يك محمول�ه قاچاق ۱۰ تني پوش�اك 
در تهران كه از گمركات جنوبي كش�ور وارد ش�ده ب�ود خبر داد. 
به گزارش تسنيم، روز گذشته موضوع قاچاق پوشاك از گمركات كشور 
بار ديگر از زبان يكي از فرماندهان ارش��د نيروي انتظامي شنيده شد. 
چندي قبل نيز نيروي انتظامي از كشف محموله 80 تني پوشاك قاچاق 
در تهران خبر داد.  نكته جالب توجه آنكه بعد از انتشار خبر اوليه، گمرك 
موضوع ورود پوشاك قاچاق از گمركات اجرايي جنوب كشور را تكذيب 
كرده و اعالم كرده بود قاچاقچيان از شگردهاي جديدي براي الپوشاني 
قاچاق خود استفاده مي كنند. بر اساس مصاحبه معاون حقوقي گمرك 
تهران با كانال تلگرامي گمرك اي��ران، قاچاقچيان مقداري از اجناس 
خود را به صورت قانوني وارد كش��ور كرده و باقي محموله را از مبادي 
غير از گم��رك قاچاق كرده و از اس��ناد واقعي براي الپوش��اني كاالي 
قاچاق سوءاستفاده مي كنند.  بعد از اين تأييد و تكذيب ها روز گذشته 
نيروي انتظامي همچنان بر نظر قبلي خود مبني بر ورود كاالي قاچاق 
از گمرك پافشاري كرد و سردار عباس��علي محمديان فرمانده پليس 
آگاهي در جمع خبرنگاران با اعالم خبر كشف يك محموله بزرگ 10 
تني پوشاك قاچاق در تهران، گفت: همكاران ما طي 24 ساعت گذشته 
موفق شدند 12 هزار سوب انواع پوشاك قاچاق را كه حدود 10 تن وزن 
داشت از يك محموله بزرگ كش��ف و ضبط كنند.  وي ادامه داد: اين 
محموله ادامه محموله 80 تني پوشاك قاچاق بود كه مدتي پيش توسط 
مأموران پليس پايتخت كشف و ضبط ش��ده بود و از گمركات جنوبي 

كشور با اظهارنامه خالف وارد خاك ايران شده بود. 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس: 
تبرئه نجومي ها قابل قبول نيست

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: تبرئه در 
مورد افرادي كه برخالف قانون، حقوق هاي نجومي دريافت كرده  
و مغايرت آن با قانون محرز است، به هيچ عنوان قابل قبول نيست. 
محمدرضا پورابراهيم��ي در گفت وگو با فارس در كرم��ان در ارتباط 
با تبرئه مديران نجومي بگير از س��وي ديوان محاسبات اظهار داشت: 
قاعدتاً براي جامعه قابل قبول نيست كه پرونده اي كه مدت ها روي آن 
كار شده و در كشور فضاسازي هاي زيادي روي آن صورت گرفت، اكنون 
براي افرادي كه عدول از قانون و تخلف محرز داشته  اند، گويي اتفاقي 
رخ نداده است.  وي با بيان اينكه در جريان حقوق هاي نجومي عده اي 
خالف قانون دريافتي داشته و يكسري غيرمتعارف بوده است، عنوان 
كرد: اگر خروجي ديوان محاسبات در مورد آنهايي كه خالف مقررات 
دريافت داشتند، اين شده كه هيچ اتفاقاتي رخ نداده به هيچ وجه قابل 
قبول نيست.  نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه در مواردي هم كه افراد به ظاهر ممنوعيت قانوني نداشتند، 
اما اينگونه هم نبوده كه هر كار دلشان خواست بكنند و با اين افراد هم 
بايد برخورد شود، ابراز داشت: سختي كار در اين است كه خط كش و 
قرار براي حقوق متعارف چيست، در اين موارد كه رويكرد عرفي است، 

قاضي بايد تشخيص دهد چه حكمي براي آنها در نظر گرفته شود. 

 تشكيل پرونده پشت پرده
 خودروسازي در كميسيون اصل ۹۰

ش�وراي  مجل�س   ۹۰ اص�ل  كميس�يون  س�خنگوي 
بررس�ي البي ه�ا  ب�راي  پرون�ده اي  از تش�كيل  اس�المي 
داد.  خب�ر  خودروس�ازي  صنع�ت  پش�ت پرده  و 
ولي داداشي سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با تسنيم، از ورود اين كميسيون به البي ها و پشت پرده صنعت 
خودروس��ازي خبر داد و گفت: در اين زمينه پرونده اي در كميسيون 
اصل 90 تشكيل شده و پس از بررسي ها متخلفان را به دستگاه قضايي 
معرفي مي كنيم.  وي با بيان اينكه صنعت خودروسازي كشورمان در 
انحصار افراد خاصي قرار گرفته است، ادامه داد: شركت ها و افرادي كه 
در صنعت خودروسازي فعاليت مي كنند بايد به مجلس اين گزارش را 
بدهند كه چه تحولي در اين صنعت ايج��اد كرده اند و خودروهايي كه 
توليد مي كنند چه ميزان ارتقاي كيفيت داشته  است.  داداشي از حضور 
مسئوالن دو شركت خودروسازي )ايران خودرو و سايپا( در كميسيون 
اصل 90 براي اداي برخي توضيحات خبر داد و اظهار داشت: در آينده اي 
نزديك از مسئوالن اين دو شركت خودروساز براي حضور در كميسيون 
دعوت به عمل مي آيد.  وي با بيان اينكه ش��كايات متعددي از صنعت 
خودروسازي به كميسيون اصل 90 پارلمان ارجاع شده، گفت: بيشتر 
اين شكايات درباره آتش گرفتن خودروها در تصادفات و ايمن نبودن 
آنهاست.  س��خنگوي كميس��يون اصل 90 مجلس با تأكيد بر اينكه 
به جز افزايش فروش خودروها ش��ركت هاي خودروساز به فكر ارتقاي 
كيفيت محصوالت خود نيستند، گفت: توليد محصوالت بي كيفيت با 

انحصارطلبي برخي از افراد امروز با جان مردم بازي مي كند.
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 انحالل مؤسسات اعتباری 
در پی انكار سوسك هاي بازار پولي

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

20640بانك انصار
888سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

6893318توليدمواداوليه داروپخش 
139863مهركام پارس 

183982 پگاه آذربايجان غربي 
161672قطعات اتومبيل ايران 

95942رينگ سازي مشهد
90539فنرسازي زر

114849كمك فنرايندامين 
210686نيرومحركه 

3722144توليدي گرانيت بهسرام 
2779107الكتريك خودروشرق 
2822108صنايع الستيكي سهند

171065چرخشگر
101938سرمايه گذاري بوعلي 

92233پالسكوكار
3318114ريخته گري تراكتورسازي ايران 

85029كمباين سازي ايران 
8267261فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

318296 سالمين 
53814معدني وصنعتي چادرملو

11834303آسانپرداختپرشين
115827صنايع ريخته گري ايران 
384781صنايع كاغذسازي كاوه 

114923ايركاپارتصنعت
283553رادياتورايران 

6018109كشاورزي ودامپروي مگسال 
206537سامان گستراصفهان 
73713سرمايه گذاري ملت 

73913زامياد
156327ماشين سازي نيرومحركه 

13372226معدني دماوند
323653سيمان فارس نو

71811ايران خودروديزل 
6991105مس شهيدباهنر

233434لبنيات كالبر
406259داده پردازي ايران 

362451كارت اعتباري ايرانكيش
399256شيشه وگاز

253835سرمايه گذاري صنعت بيمه 
486661پاكسان 

761693موتورسازان تراكتورسازي ايران 
314634پااليش نفت اصفهان

135614گروه پتروشيمي س.ايرانيان
222921توليدمحورخودرو

11995111فرآوري موادمعدني ايران 
8658پارس خودرو

380935كالسيمين 
21347189بهپرداختملت

9178سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
10519ليزينگ خودروغدير

498442صنايعپتروشيميخليجفارس
274022معدني وصنعتي گلگهر
274022معدني وصنعتي گلگهر

191815فوالدمباركه اصفهان
449633كارخانجات داروپخش 

11348سايپا
7155بين المللي محصوالت پارس 

184612بيمه ملت
249915سرمايهگ ذاريساختمانايران

14348سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
272315گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

16509سرمايه گذاري صنعت نفت  
9685سايپاآذين 

18229داروسازي كوثر
18978محورسازان ايران خودرو

677627كيميدارو
288910معادن منگنزايران 

9353گروه بهمن 
15785بيمه ما

23657ايران خودرو
410512كويرتاير

411512حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام(
482514پااليش نفت بندرعباس

538714سبحان دارو
40139فوالدخوزستان

19074فوالدمباركه اصفهان
596212الميران

35367تجارت الكترونيك پارسيان
10242سيمان دورود

1947438سازه پويش 
1460528پتروشيمي خارك 
22574بانك خاورميانه
42557فنرسازي خاور
36826لنت ترمزايران 

38356پتروشيمي مبين
13912ليزينگ صنعت ومعدن 

23963پتروشيمي شازند
923410نفت بهران 

28013توسعه معادن روي ايران 
10081سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

73467باما
52905پتروشيمي فجر

1209010پارس دارو
149129شركت ارتباطات سيارايران

17381گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
21541ملي صنايع مس ايران  
70013داروسازي ابوريحان 

182417دارويي رازك 
29111سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

39171پتروشيمي فارابي 
40981مهندسي نصيرماشين 

42921صنعتي آما
131163گروه صنعتي ملي )هلدينگ (

173362گلوكوزان 
200541البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

9940بانكملت
15720معدني وصنعتي چادرملو

10730سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
106880داروسازي جابرابن حيان 

10370سرمايه گذاري غدير)هلدينگ( 
125300صنايع خاك چيني ايران 

19260مخابراتايران
21530ملي صنايع مس ايران  

209650پتروشيميفناوران
17280س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

45520سيمان خزر
12110سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

40180سيمان مازندران 
136210سپنتا

25230توليدي كاشي تكسرام 
11640واسپاريملت

1-15187سيمان اصفهان 
1-12878معدني امالح ايران 

1-5555پااليشنفتتبريز
1-4670موتوژن 

1-4441سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
1-3173سرمايه گذاري پارس توشه 

1-3137گروه صنعتي بارز
8-24587خدمات انفورماتيك 

1-2949سيمانخوزستان
4-11754داروپخش )هلدينگ( 

1-2612توسعه شهري توس گستر
1-2543صنعتي بهشهر

1-2498صنايع پتروشيمي كرمانشاه
2-4904سرماآفرين 

5-10049صنايع شيميايي سينا
5-9665پارس خزر

1-1847سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
1-1806گسترش نفت وگازپارسيان

1-1800فوالدآلياژيايران
1-1730بيمه پارسيان

1-1703بيمه آسيا
1-1633داروسازي امين 

5-8105نفتسپاهان
1-1519لبنيات پاك 

12-18163داروسازي سينا
1-1497سرمايه گذاري توسعه ملي 
2-2981شيمي داروئي داروپخش 

2-2847پااليش نفت تهران
1-1415سيمان شمال 

1-1396سرمايه گذاري ملي ايران 

مؤسسات مالی و اعتباری سال ها گرفتار نظريه سوسك حمام بودند كه  با بی توجهی بانك مركزی به فاجعه انحالل گرفتار شدند

افزایش واردات خودرو پیش از تغییر ضوابط   خودرو
يك ميليارد دالر خودرو در 5 ماهه ابتدای امسال وارد شد 

رئي�س س�ازمان توس�عه تج�ارت ب�ا بي�ان اينك�ه مطل�ع 
ش�دن واردكنن�دگان خ�ودرو از تغيي�ر ضواب�ط واردات 
منج�ر ب�ه افزاي�ش واردات خ�ودرو ش�د، گف�ت: ب�ه زودي 
ضواب�ط جدي�د واردات خ�ودرو در دولت بررس�ي مي ش�ود. 
مجتبي خس��روتاج در گفت وگو با فارس در م��ورد اينكه ضوابط و 
دستورالعمل جديد براي واردات خودرو در چه مرحله اي قرار دارد، 
گفت: بررس��ي ها در زمينه چگونگي واردات خودرو انجام ش��ده، 
پيشنهادات تا چند روز آينده به دولت مي رود و پس از آن تصميمات 
جديد اعالم مي شود.  رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: بررسي  ها 
و پيشنهادات در مورد ضوابط جديد واردات خودرو مدتي پيش تهيه 

شده بود، اما به دليل تشكيل كابينه جديد دولت دوازدهم، اقدامات 
الزم انجام نشد كه با استقرار وزير صنعت در دولت دوازدهم اقدامات 
در اين زمينه در حال انجام است.  خسروتاج با بيان اينكه در زمينه 
واردات خودرو به لحاظ تعداد در پنج ماهه ابتداي امسال نسبت به 
پنج ماه ابتداي سال گذشته 43 درصد رشد داشتيم، گفت: به لحاظ 
ارزش��ي واردات خودرو در پنج ماه ابتداي امس��ال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 50 درصد رش��د داشته است.  وي بيان داشت: 
طي پنج ماهه سال گذش��ته ارزش واردات خودروي ترخيص شده 
700 ميليون دالر بود، در حالي كه در پنج ماه ابتداي امسال اين رقم 

به بيش از يك ميليارد دالر افزايش يافته است. 

رئيس سازمان توسعه تجارت به دليل افزايش واردات خودرو اشاره 
كرد و گفت: واردكنندگان خودرو اواخر سال گذشته و اوايل امسال 
متوجه شدند، ضوابط واردات خودرو تغيير مي كند، به همين دليل 
نسبت به افزايش ثبت س��فارش اقدام كردند.  خسروتاج ادامه داد: 
مقررات و ضوابط جديد واردات خودرو بر صادرات، سرمايه گذاري 
در داخل و توليد مشترك و سرمايه گذاري مشترك در بخش خودرو 
تأكيد دارد.  وي با تأكيد اينكه واردات بايد هدفمند باش��د، افزود: 
بنابراين در اين زمينه نيازمند بوديم، تا بررس��ي كنيم كه واردات 
خودرو با سياس��ت هاي دولت تطابق دارد، يا خير كه به اين نتيجه 

رسيديم كه دستورالعمل واردات نيازمند تغييرات است. 

مهرداد ابراهيميان 
  گزارش  یک

  رئي�س ات�اق بازرگان�ي ته�ران از وع�ده وزير 
صنع�ت ب�راي تثبي�ت چه�ار س�اله تعرفه ه�ا 
خب�ر داد و گف�ت: اي�ن تعرفه ه�ا در ص�ورت 
ضرورت هاي بس�يار خاص، تغيي�ر خواهد كرد. 
مسعود خوانساري در جلسه هيئت نمايندگان اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با اشاره به 
اخذ رأي اعتماد وزرا از مجلس شوراي اسالمي، ابراز 
اميدواري كرد تا يك صداي واحد به خصوص در حوزه 

اقتصادي، از دولت شنيده شود. 
رئيس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
تهران افزود: موضوعات��ي همچون تك نرخي كردن 
ارز، اصالح سيستم نظام بانكي، مبارزه با فساد، رونق 
بازار س��رمايه و حذف مجوزهاي اصل��ي كه بايد در 
رأس كار دولت باشد، از سوي هيئت نمايندگان در 
جلسه ماه گذشته با وزراي اقتصاد و بازرگاني درميان 
گذاشته شد، در اين ميان اتاق تهران آمادگي دارد تا 
با همكاري دولت، در خصوص تحقق اين اهداف، گام 
بردارد.  وي با اشاره به حضور مديرعامل مؤسسه فريزر 
در اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: قرار بر اين شد تا 
اين موسسه با ارائه راهكارها و پيشنهادات، فضايي را 
فراهم كند كه رتبه ايران در آزادي اقتصادي بهبود 
يابد؛ بر اين اساس اكنون رتبه ايران 152 است؛ ضمن 
اينكه همراه بنيانگذار فريزر، وزير اقتصادي عمان كه 
رئيس كميته جذب سرمايه گذاري خارجي اين كشور 
است، نيز حضور داش��ت و موضوع جالبي را مطرح 
كرد و بر اس��اس آن، قبل از آزادي اقتصادي، درآمد 
سرانه عمان 4 هزار دالر بود و با اصالحات انجام شده 
با كمك مؤسسه فريزر، درآمد سرانه اين كشور به 3۶ 

هزار دالر رسيده است. 
خوانس��اري با بيان اينكه پيش��نهاد مؤسسه فريزر 
اين است كه اجازه داده نشود سرمايه هاي ايراني از 
كشور خارج شود، گفت: پيشنهاد ديگر اين بود كه 

از سرمايه ايرانيان مقيم خارج استفاده شود و سپس 
به جذب سرمايه گذاري خارجي پرداخته شود كه بر 
اين اساس، كميسيون تس��هيل فضاي كسب و كار 
قرار اس��ت به اين موضوعات پرداخته و با تش��كيل 
كارگروه با وزارتخانه ه��ا، اين كار در ات��اق تهران و 
دولت به سرانجام برس��د.  رئيس اتاق تهران گفت: 
وزراي اقتصادي دولت دوازدهم با 24 بند ارائه شده 
از س��وي اتاق تهران به عنوان راهكارهاي مثمرثمر 
در اقتصاد ايران موافق بودند؛ البته وزير صنعت نيز 
آمادگي دارد كه همه شركت ها به بخش خصوصي 
واگذار ش��ود؛ ضمن اينكه در ديدار هيئت رئيس��ه 
اتاق ايران با وزي��ر صنعت، اين موض��وع نيز مطرح 
ش��د كه وزير جديد قصد دارد تا تعرفه ها را به مدت 
چهار س��ال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروري 
اين تغييرات صورت گيرد.  وي اظهار داشت: اجالس 
جهاني اتاق هاي بازرگاني هفته آينده برگزار مي شود 
كه بر اين اساس هيئتي از اتاق هاي بازرگاني ايران و 
تهران در آن حضور دارند؛ بر اين اساس سفر پيش رو 
پرمايه خواهد بود و افراد زيادي از بخش خصوصي و 
اتاق بازرگاني حضور خواهند يافت.  خوانس��اري با 
اشاره به رشد اقتصادي ارائه شده براي فصل بهار از 
سوي مركز آمار ايران خاطرنشان كرد: بعد از 20 فصل 
متوالي كه رشد ساختمان منفي يا صفر بوده است، 
در فصل بهار به 7/1 درصد رسيده است كه اگر اين 
وضعيت تداوم يابد، ج��اي اميدواري دارد كه رونقي 
در بخش س��اختمان در فصل هاي پيش رو داشته 
باشيم.  وي اظهار داش��ت: رئيس كل بانك مركزي 
موضوع تك نرخي كردن ارز را مطرح كرده كه حذف 
ارز مسافرتي نيز مقدمه آن بوده است كه اميدواريم 
تك نرخي شدن ارز نيز در سال جاري صورت گيرد. 
البته رئيس كل بانك مركزي سال قبل نيز بارها اين 

موضوع را اعالم كرد اما به سرانجام نرسيد. 

قول وزير صنعت
تعرفه های واردات براي ۴ سال تثبیت مي شود

   صنعت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم ؛   شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرماندهی حفاطت سپاه


