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پيامبر  مسيح،  عيسي  روز  زاد  فرارسيدن 
مسيحيان و آغاز سال نو ميالدي را با آرزوي رفع 
مسائل و مشکالت و همه ي کدورت هاي درون و 

برون کشور تبريک وشادباش مي گويم. 

اميد است در سال در پيش فضاي مسموم و 
بر  و جهان  منطقه  فراز کشور،  بر  حاکم  مخرب 
طرف گشته، به صلح و دوستي پايدار تبديل شود 
و همه ي ما درپي آن باشيم که از اين پس خطا را 

با خطا پاسخ نگوئيم.

 وظيفه اي که به نظر مي رسد مي تواند و بايستي 
تبليغ و انجام آن راس برنامه  هاي دو اتاق بازرگاني 

ايران و انگليس و انگليس و ايران قرار گيرد .    

دکتر امير هوشنگ اميني
مدير مسئول

شادباش
فرا رسيدن سال نو ميالد ي



براساس آمار و ارقام ارائه شده از 
س��وي گمرک ايران درباره بازرگاني 
خارجي کشور طي هشت ماهه نخست 

س��ال 1390، بنا به گزارش مقدماتي 
مورد اش��اره کم و کي��ف بازرگاني 
خارجي کشور به شرحي مي باشد که 

در جداول درپي منعکس شده است.

آمار بازرگاني خارجي کشور
در

 هشت ماهه نخست سال 1390
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سال نخست ماهه هشت طی کشور خارجی بازرگانی درباره ایران گمرك سوي از شده ارائه ارقام و آمار ،1390براساس
شده منعکس درپی جداول در که باشد می شرحی به اشاره مورد مقدماتی گزارش بنابه کشور خارجی بازرگانی کیف و کم

.است

90-1389

سـال:) الف نخست ماه هشت طی ارزشی، نظر از کشور واردات سهم بـه1390بیشترین مربـوط از"، شـمش

ممزوج غیر فوالد و بر"آهن بالغ که است و1.570بوده دالر بـوده3.71میلیون دارا را واردات ارزشـی سهم کل از درصد

غیرممـزوج". است فـوالد یـا آهـن از شده نورد گرم و تخت ارزش"محصوالت و674بـا دالر سـهم1.59میلیـون درصـد

و دامی"ارزشی ذرت ارزش"دانه و664با دالر ارزشـی،1.57میلیون سـهم خـوددرصـد بـه را سـوم و دوم هـاي رتبـه

اند داده .اختصاص

کشورهاي از ترتیب به گزارش مورد دوره در کشور عمده عربی") 1واردات متحده ارزش9.200بـا"امارات و تـن هـزار

دالر،12.952 ارزش2.051با"چین") 2میلیون و تن دالر،4.601هزار کـره") 3میلیـون تـن2.171بـا"جمهـوري وهـزار

فعالیت

سال نخست ماهه 1390هشت سال  نخست ماهه 1389هشت  

وزن
)هزارتن(

وزنارزش
)هزارتن(

ارزش
ارزشوزن

دالر دالرمیلیون میلیون

 19.43 6.38 21.687 49.684 25.900 52.856صادرات

- 28.11 55.526 43.911 50.559 31.569واردات  8.59-
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واردات کشور، در هشت ماهه سال 
1390، به ميزان 23.812 هزار تن، به 
ارزش 28.143 ميلي��ون يورو )معادل 

39.750 ميليون دالر( بوده اس��ت که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر 
وزن 21.40 درص��د و از نظر ارزش 

6.10 درصد کاهش داشته است.

بيشترين سهم واردات کشور از نظر 
ارزش��ي، طي هش��ت ماه نخست سال 
1390، مرب��وط به »ش��مش از آهن و 
فوالد غير ممزوج« ک��ه بالغ بر 1.570 
ميليون دالر و 3.71 درصد از کل سهم 
ارزشي واردات بوده است. »محصوالت 
تخت و گرم نورد شده از آهن يا فوالد 
غيرممزوج« با ارزش 674 ميليون دالر 
و 1.59 درصد س��هم ارزش��ي و »دانه 

ذرت دامي« با ارزش 664 ميليون دالر 
و 1.57 درصد سهم ارزشي، رتبه هاي 
دوم و سوم را به خود اختصاص داده 

اند.
واردات عمده کشور در دوره مورد 

گزارش به ترتيب از کشورهاي 
1( »امارات متح��ده عربي« با 9.200  
هزار تن و ارزش 12.952 ميليون دالر، 
2( »چين« ب��ا 2.051 هزار تن و ارزش 

4.601 ميليون دالر، 
3( »جمهوري کره« با 2.171 هزار تن 

و ارزش 3.072 ميليون دالر،
4( »آلمان« با 532 هزار تن و ارزش 

2.495 ميليون دالر و 
5( »ترکيه« با 1.174 هزار تن و ارزش 

2.137 ميليون دالر(، بوده است.
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ب - صادرات:

 مي��زان صادرات قطع��ي کاالهاي 
ميعانات  احتس��اب  ب��دون  غيرنفتي، 
گازي، در هشت ماهه سال جاري، به 
مقدار 42.651 ه��زار تن و به ارزش 

14.967 ميليون يورو )معادن 21.164 
ميليون دالر( بوده اس��ت که نسبت به 
سال قبل، از نظر وزن 4.39 درصد و 
از نظر ارزش 22.01 درصد، افزايش 

داشته اس��ت. ضمنًا سهم محصوالت 
پتروش��يمي از کل ارزش ص��ادرات 
ميعانات  احتس��اب  )ب��دون  غيرنفتي 

گازي(، 45.54 درصد بوده است. 

99
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1st Qtr
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3rd Qtr

13.86%
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 همانگونه که در جدول هاي مربوط 
مالحظه مي ش��ود ص��ادرات قطعي 

کشور با احتساب ميعانات گازي، در 
دوره مورد گ��زارش با افزايش 8.51 

درص��د در وزن و 33.91 درصد در 
ارزش دالري رو به رو بوده است.



در هش��ت ماه نخس��ت سال 1390 
کشورهاي 1(«چين« با 16.217 هزار 
ت��ن و ارزش 3.673 ميليون دالر، 2( 
»امارات متحده عربي« با 3.651 هزار 

دالر،  ميلي��ون   3.106 ارزش  و  ت��ن 
3(«عراق« با 6.614 هزار تن و ارزش 
2.936 ميليون دالر، 4(«هند« با 3.985 
هزار تن و ارزش 1.824 ميليون دالر 

و 5(«افغانس��تان« با 1.741 هزار تن 
ارزش 8.394 ميلي��ون دالر، به ترتيب 
مق��ام هاي اول تا پنج��م صادرات از 

ايران را کسب نمودند.

متوس��ط قيم��ت ي��ک ت��ن کاالي 
صادراتي، در هشت ماهه سال 1390، 
مبلغ 351 ي��ورو )معادل 496 دالر( و 

متوس��ط قيمت يک تن کاالي وارداتي 
1.182 ي��ورو )مع��ادل 1.669 دالر( 
بوده اس��ت و به اين ترتي��ب، رابطه 

مبادله بازرگان��ي خارجي ايران، رقم 
0.30 مي باشد. 
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کاهش حجم مباد الت تجاري مستقيم ايران با انگليس

 اشاره: 
         در يکي از روزهاي گرم و آفتابي 
 Nioc مهرماه در طبقه ششم ساختمان
House ، شماره 4 خيابان ويکتورياي 
لندن، با يوس��ف دانش��ور نايب رئيس 
ات��اق بازرگاني انگليس و ايران به گفت 
و گو نشستم. با آنکه براي انجام گفت و 
گو وقت قبلي نداشتم، اما دانشور مانند 
شش سال پيش که در همين ساختمان 
ب��ا او ديدار و گفت و گو کرده بودم، با 
روي گشاده و به گرمي از من استقبال 
کرد و به درخواس��ت م��ن براي انجام 
گفت و گو درباره روابط تجاري انگليس 
و ايران پاس��خ مثبت داد. تلفني از خانم 
مس��ئول دفتر خود که از بدو تاسيس 
اتاق با وي همکاري دارد، خواس��ت تا 
پايان گفت و گو با من هيچ تماس تلفني 
را وص��ل نکند. اما اين ب��ار هم بعد از 
اتم��ام گفت و گو ، مانند دفعه قبل خانم 
طاهري مسئوليت گرفتن چند عکس از 
من و ايشان را برعهده گرفت و از عهده 

اين مسئوليت به خوبي برآمد.

صداي دانش��ور که همه او را دکتر 
دانش��ور خطاب مي کنند و خودش اين 
عنوان را قب��ول ندارد، صالبت و طنين 
خاصي دارد. در مقايسه با سال 2005 
که اولين گفت و گوها را در طبقه چهارم 
همين ساختمان با هم انجام داديم، هر 
دوي ما ش��ش سال پيرتر شده ايم. اما 
دانشور با همان انرژي و آمادگي شش 
س��ال قبل مدت حدود دو س��اعت، با 
حوصله و دقت به پرسش هاي من پاسخ 

داد. دانش��ور با آنکه ب��ه گفته خودش 
بيش از چهل سال است که در انگليس 
کار و زندگي مي کند و با داشتن چندين 
ش��رکت تجاري و صنعتي در انگليس 
و ام��ارات کمترين نياز مادي به موطن 
خود ايران ندارد، اما به خاطر احساس 
مس��ئوليت و دلبستگي شديد نسبت به 
مسئوليت  کش��ورش  اقتصادي  منافع 
س��نگين نايب رئيس��ي اتاق بازرگاني 
انگليس و ايران را برعهده گرفته است. 
آنچ��ه در پي مي آي��د، حاصل گفت و 
گوي دو ساعته با يوسف دانشور نايب 
رئيس اتاق بازرگاني مشترک انگليس و 

ايران در لندن است.
  

طبق معمول، اولين س��والم مربوط 
به تاريخچه تاس��يس اتاق مش��ترک و 
تعداد اعضاي آن مي ش��د که دانشور 
در پاس��خ گفت اتاق بازرگاني انگليس 
و ايران در س��ال 1996 تاس��يس شد، 
رياس��ت آن را در حال ل��رد لومونت 
)Lord Lemont( وزير س��ابق خزانه 
داري انگليس بر عهده دارد و پرزيدنت 
آن هم لرد فيليپس )Lord Philips( از 
اعضاي بانفوذ حزب محافظه کار است. 
به گفته دانش��ور در حال حاضر اتاق 
مشترک حدود 180 عضو فعال دارد که 
تعدادي از آن ها را شرکت هاي بزرگ 
انگليسي در حوزه پتروشيمي، فوالد و 
داروسازي تشکيل مي دهند و بعضي 
از اين ش��رکت ها مانند شرکت ساخت 
 ABA( تجهيزات پزش��کي اي بي اي کم
CHEM( يک ش��عبه با حدود 700 نفر 

ني��روي کار در اي��ران دارند و به رغم 
تحريم هاي بين المللي همچنان با ايران 
هم��کاري مي کنند، دو ش��رکت معظم 
نفت��ي Shell  و BP و همچنين تعدادي 
از سفراي سابق دو کشور نيز در اتاق 
مشترک عضويت دارند که در ميان آنها 
شخصيت هاي سياسي بانفوذي مانند 
 Lord Tempel( لرد تمپ��ل موري��س

Morris( به چشم مي خورند.

مي پرس��م پس به اين ترتيب روابط 
تج��اري ميان دو کش��ور قطع نش��ده 
است و دانش��ور در پاسخم مي گويد، 
نه، روابط تجاري قطع نشده، اما حجم 
مبادالت تجاري مي��ان انگليس و ايران 
کاهش پي��دا ک��رده و ارزش صادرات 
مس��تقيم انگليس به ايران که تا حدود 
دو ده��ه پيش به بي��ش از 1/5 ميليارد 
دالر بالغ مي ش��د، حاال به حدود 400 
ميليون دالر رسيده، اما اين کاهش حجم 
صادرات مستقيم کاال به ايران به سود 
کش��ورهاي منطقه خصوصًا ترکيه و 
دبي تمام شده و در حال حاضر ساالنه 
معادل 1/5 ميليارد دالر کاالي انگليس 
به صورت غيرمستقيم يعني صادرات 
مج��دد از دبي و ترکي��ه و با قيمتي به 
مراتب گران تر از صادرات مستقيم به 

ايران صادر مي شود.

وضع تحريم هاي بي��ن المللي عليه 
ايران دليل اصلي کاهش حجم مبادالت 
تجاري مس��تقيم ميان دو کشور است، 
چون شرکت هاي انگليسي اجازه ندارند 

گفت و گوي اختصاصي غالمرضا کيامهر با نايب رئيس اتاق بازرگاني انگليس و ايران  در لندن
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کاالهايي را که روي آن عبارت ساخت 
انگليس نوش��ته ش��ده از مبدا انگليس 
به اي��ران وارد کنند. حت��ي به منظور 
نظارت بيش��تر بر اج��راي تحريم ها، 
سازمان خاصي تحت عنوان سازمان 
 Export Control( کنت��رل ص��ادرات
Organization( ب��ا ن��ام اختصاري 
“ECO” در وزارت صناي��ع و تج��ارت 
انگليس ايجاد شده و مسئوليت صدور 
مجوز براي صادرات کاالهاي مجاز به 

ايران بر عهده اين سازمان است.

نايب رئي��س اتاق انگليس و ايران در 
پاسخ به اين س��ئوال که چه مشکالت 
ديگري بر س��ر راه مبادالت تجاري دو 
کشور وجود دارد، مي گويد: خودداري 
بانک هاي انگليس از گش��ايش حساب 
هاي ارزي وگش��ايش LC براي تجار 
ايراني کار مبادالت تجاري ميان انگليس 
و ايران را بسيار دش��وار کرده است، 
زيرابان��ک هاي انگلي��س و بانک هاي 
بس��ياري از کش��ورهاي دنيا از جمله 
ترکيه و امارات به دليل ترس از مجازات 
هاي آمريکا، از باز کردن حساب ارزي 
براي بازرگان��ان ايراني خودداري مي 

کنند.

سال گذشته آمريکا يکي از بانک هاي 
انگليس را به جرم ناديده گرفتن تحريم 
ها عليه ايران 550 ميليون دالر جريمه 
ک��رد و همين چند ماه پي��ش هم بانک 
لويدز )LLoyds( انگليس با همين اتهام 
350 ميليون دالر جريمه شد. اين بانک 
ه��ا هم به دليل آنکه در آمريکا ش��عبه 
دارند حاضر نيس��تند با س��رپيچي از 
تحريم هايي که عليه ايران وضع شده 

منافع خود را به مخاطره اندازند.

آنچنان که نايب رئيس اتاق بازرگاني 
انگليس و ايران برايم توضيح داد، سنگ 
ان��دازي در راه مب��ادالت تجاري ايران 
و انگلي��س به همين حد مح��دود نمي 
شود و بعضي از رس��انه هاي خبري 
پرنفوذ مانند شبکه تلويزيوني بلومبرگ 
)Bloomberg( نيز ک��ه فعاليت آن بر 
مس��ائل اقتصادي متمرکز است، مدت 

هاس��ت که به دولت انگليس فشار مي 
آورند تا نام شرکت هاي طرف معامله 
با ايران در اختيار رسانه هاي عمومي 
گذاشته شود، اما چون با اعالم نام اين 
شرکت ها حس��اب هاي بانکي آنها در 
آمريکا مسدود مي شود، دولت انگليس 
زير بار قب��ول اين درخواس��ت نرفته 

است. 

شبکه تلويزيوني بلومبرگ با استناد 
به قانون آزادي جريان اطالع رس��اني 
در اين خصوص در دادگاه عليه دولت 
اقامه دع��وي کرد و ما ه��م به عنوان 
حاف��ظ منافع تج��اري دو کش��ور در 
دادگاه حض��ور پيدا ک��رده و مخالفت 
ش��ديد خود را با درخواست بلومبرگ 
ابراز کرديم. خوشبختانه به دليل دفاع 
جانانه اي که آقاي مارتين جانس��ون، 
دبي��رکل اتاق از نقطه نظ��رات اتاق در 
دادگاه ب��ه عمل آورد، قاض��ي دادگاه 
راي خ��ود را به نفع م��ا صادر کرد. با 
وجود اين شبکه بلومبرگ تهديد کرده 
که نس��بت به حکم ص��ادره در دادگاه 
تجديدنظ��ر اعتراض خواه��د کرد. اما 
مقامات وزارت صنايع و تجارت انگليس 
به ما اطمينان داده اند که چون صادرات 
 ”ECO“ کاال به ايران با نظارت سازمان
در اين وزارتخانه ص��ورت مي گيرد، 
شکايت شبکه تلويزيوني بلومبرگ در 
دادگاه تجديدنظ��ر هم به جايي نخواهد 
رس��يد و بلومبرگ هيچ اقبالي براي به 
کرسي نشاندن درخواست خود نخواهد 

داشت.

از آقاي دانش��ور درباره ديگر زمينه 
ه��اي مهم فعالي��ت اتاق س��وال کردم 
و ايش��ان در پاس��خ اظهارداشت: يکي 
ديگر از حوزه هاي مهم فعاليت ما رفع 
مشکل بازرگانان ايراني در اخذ ويزاي 
سفر به انلگيس است. در اين خصوص، 
من ش��خصًا با وزير ام��ور مهاجرت 
انگليس مذاک��رات مفصلي داش��ته ام 
و نام��ه مفصلي ه��م در اين خصوص 
براي ايشان نوش��ته ايم. خوشبختانه 
دو تن از نمايندگان بانفوذ مجلس عوام 
انگليس که نظر بسيار مساعدي نسبت 

به اي��ران دارند، دنبال اين کار را گرفته 
اند و دارند براي تس��هيل امور صدور 
وي��زا ب��راي بازرگانان و ديگ��ر اتباع 
ايراني تالش مي کنند. حضور آقاي لرد 
لومونت از اعضاي عالي رتبه و بانفوذ 
ح��زب محافظه کار انگلي��س در راس 
اتاق به خصوص در ش��رايط کنوني، 
که حزب محافظه کار دولت اين کشور 
را در دست دارد، اتاق را براي پيشبرد 
خواسته هايش در موقعيت بهتري قرار 

داده است.

يکي ديگر از زمينه هاي بس��يار مهم 
فعاليت هاي ما تعديل محدوديت هايي 
اس��ت که در برابر مبادالت تجاري دو 

کشور وضع شده است.

در ح��ال حاضر به دس��تور خزانه 
داري انگليس مبادله تجاري با ايران تا 
س��طح 10 هزار يورو و با اطالع خزانه 
داري آزاد است. تا سطح 40 هزار يورو 
بايد از خزانه داري مجوز اخذ ش��ود و 
بيشتر از آن مجاز نيست. وضع تحريم 
ه��ا کار را به جايي رس��انده که حتي 
صرافي ها هم ديگ��ر حاضر به انجام 
معامالت ارزي با ايران نيستند. استدالل 
ما در مذاکراتمان با خزانه داري انگليس 
اين است که در هر صورت مجوزهاي 
صادره از سوي شما براي بانک هايي 
که فکر منافع خودش��ان هس��تند هيچ 
ارزش��ي ندارد. به همين سبب بياييد و 
يکي دو بانک ايراني مثاًل بانک پرشيا را، 
که با مشارکت بانک هاي ملت و تجارت 
در انگليس تاس��يس ش��ده يا هر بانک 
ديگري را که خودتان قبول داريد، براي 
مبادالت ارزي ميان دو کشور تعيين و 
معرفي کنيد تا قدري مشکالت موجود 
کاهش پيدا کند. متاسفانه به دليل اعمال 
تحريم ها و خودداري بانک هاي انگليس 
از بازکردن حساب ارزي براي شرکت 
هاي ايراني بعضي از اين شرکت ها مثل 
شرکت پتروشيمي حتي براي پرداخت 
حقوق کارمندان خود هم با مشکل رو 
به رو هس��تند و نمي توانند براي خود 
در بانک هاي انگليس حساب ارزي باز 

کنند.
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يافت�ه: کس��اني که با هنرمندي از 
دادن پاسخ به سواالت طفره مي روند 
از کس��اني ک��ه صادقانه ام��ا ناپخته 
وخامدست پاسخ  مي دهند محبوبيت 
بيش��تري دارند و بيشتر مورد اعتماد 

قرار مي گيرند.
 

مطالع�ه: ت��اد راج��رز  و مي��کل 
نورتون  به افراد تحت آزمايش خود، 
ويديوه��ا و مناظ��ره هاي سياس��ي 
متفاوتي را نشان دادند. در حالت اول، 
يکي از کانديداها به همان س��والي که 
از او پرسيده شده بود پاسخ داد. در 
حالت ديگر، کانديدا به سوال مشابه )و 
نه س��وال اصلي(پاسخ گفت. درحالت 
سوم، کانديدا به سوال کامال متفاوتي 
پاس��خ مي داد. وقتي ک��ه کانديدا به 
سوال مشابه پاسخ مي داد افراد تحت 
آزمايش متوجه اين کلک نمي ش��دند. 
افراد تحت آزماي��ش کانديدا را وقتي 
که به س��وال ديگري که شبيه سوال 
اصلي بود با ش��يوايي پاسخ مي داد 
نس��بت به وقتي که به س��وال اصلي 
پاس��خ  نه چن��دان ش��يوايي مي داد 

ترجيح مي دادند.

چالش: آيا سر و شکل يک چيز مي 
تواند از جوهر آن مهمتر ش��ود؟ تاد 
راجرز و پروفسور نورتون از تحقيق 

خود دفاع کنيد.

راجرز: در مطالع��ه ما، افراد تحت 
آزماي��ش زمان��ي که کاندي��دا به يک 
س��وال مش��ابه اما متفاوت از سوال 
اصلي پاس��خ م��ي داد او را همانقدر 

قابل اعتم��اد و جالب مي يافتند که او 
به سوال اصلي پاس��خ مي داد. حتي 
وقتي که کانديدا با مهارت از پاس��خ 
دادن به س��وال طفره م��ي رفت افراد 
تحت آزمايش سوال پرسيده شده را 
کمت��ر به ياد مي آوردند. در برخي از 
آزمايش هاي ما، کمتر از نيمي از افراد 
مي توانستند سوال را به طور دقيق به 
ياد آورند. نس��بت واقعي کمتر از اين 
است زيرا ما چهار گزينه را در اختيار 
افراد تحت آزمايش مي گذاشتيم و آن 
ها 25درصد شانس اين را داشتند که 
پاسخ درست بدهند. اما يافته مهم اين 
است که مخاطبان، سخنراني را که به 
خوبي از پاسخ دادن به سواالت طفره 

مي رفت جريمه نمي کردند. 

نورت�ون: اما کاندي��دا بايد خيلي 
ماهر باش��د و نبايد پاسخ هاي مبهم 
بدهد. وقتي که کانديدا به يک س��وال 
کامال متف��اوت جواب م��ي داد حتما 
جريمه مي شد و اعتماد کمتري جلب 
م��ي ک��رد و محبوبيت��ش کاهش مي 
يافت. جالب آنکه مردم در اين موارد 
خيلي بهتر س��وال اصلي را به ياد مي 

آوردند. 
بع��د از اينکه ما اين تحقيق را انجام 
دادي��م، انتخابات رياس��ت جمهوري 
آمريکا را هم بررسي کرديم. ما ديديم 
که چه طور بعضي از سياست مداران 
از چنين مهارتي برخوردارند. هيالري 
کلينت��ون در طفره رفتن از س��واالت 
مهارت فوق العاده اي داش��ت. رونالد 

ريگان هم در طفره رفتن استاد بود. 

راج�رز: اين جمل��ه از رابرت مک 
نامارا مشهور اس��ت که »هيچ گاه به 
س��والي که ازتان پرس��يده مي شود 
پاسخ ندهيد. س��والي را جواب دهيد 
که دلتان مي خواست از شما پرسيده 
شود«. مطالعه ما نشان مي دهد که او 

بي راه نگفته است.

ه�اروارد بيزينس ريوي�و: آيا 
افراد مشهور ديگري هم هستند که در 
طفره رفتن از پاسخ دادن به سوال ها 

توانايي داشته باشند؟ 

پيلي��ن رويک��رد  راج�رز: س��ارا 
منحص��ر به فردي داش��ت. مي توان 
گفت که رويکرد صادقانه اي در طفره 
رفتن داش��ت. او قصد خ��ود را براي 
پاسخ دادن به سوالي غير از آنچه از 
او پرسيده ش��ده بود همان اول بيان 

مي کرد. 

آيا افراد تحت آزمايش مي توانستند 
بگوين��د که مث��ال اين کاندي��دا مرا به 
ياد عموي��ي مي اندازد که دوس��تش 
نداش��تم؟ يا مثال من به اي��ن کانديدا 
امتياز کمتري مي ده��م فقط چون با 

موضع او مخالفم. 

راجرز: بررسي اينکه چطور عواملي 
مانند ايدئولوژي روي حساس��يت ما 
نسبت به طفره رفتن از پاسخ دادن به 
س��واالت تاثير مي گذارد جالب است. 
آيا اگر ما با ديدگاه کسي موافق باشيم 
بيشتر چشم هايمان رادر پاسخ هاي 
غيرصادقان��ه او مي بنديم و اگر با او 

فصاحت؛ از صد اقت موثرتر است
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مخالف باشيم بيشتر او را جريمه مي 
کنيم؟

نورت�ن: رتبه بندي ه��ا از عوامل 
ديگر هم تاثير م��ي گيرند. و اين نکته 
مهمي اس��ت. وقت��ي م��ا در جايگاه 
مخاطب نشسته ايم بسياري از نشانه 
ه��اي اجتماعي توجه م��ا را به خود 
جل��ب مي کنند. وقتي با فرد رو به رو 
مي شويم بسياري از مسائل کمرنگ 
مي ش��ود. اين مس��اله در يک بستر 
تج��اري به اين ش��کل رخ مي دهد که 
واکنش ش��ما هنگامي که يک رزومه 
را مي خوانيد با هنگامي که خود فرد 
حض��ور دارد و در مورد رزومه اش 

توضيح مي دهد متفاوت است.  

اي�ن نتاي�ج بس�يار ناراح�ت 
کنند�ه اس�ت. آيا کس�اني که از 
پاس�خ دادن طفره م�ي روند از 

ديگران استفاد ه نمي-کنند؟

نورت�ن: عموما اعتقاد بر اين است 
که صداقت نتيجه بخش اس��ت، اما در 
واقع کس��اني که ماهرانه خود را کنار 
مي کش��ند از کس��اني که  پاسخ هاي 
صادقانه اما نا پخته و خامدس��ت مي 
دهند امتياز بيش��تري مي گيرند. يک 
رهب��ر ممکن اس��ت با خ��ود فکر کند 
که بهتر اس��ت طفره برود چون نيت 
خوب��ي دارد و فقط بايد م��ردم را با 
خ��ود همراه کند. اما من مي گويم اگر 
يک س��خنراني عمومي داريد نبايد از 

سواالت طفره برويد. 

راج�رز: راه هايي ب��راي مقابله با 
اين اثرات وجود دارد.راه بسيار ساده 
يادآوري سواالت و مجازات  افزايش 
کس��اني که از پاسخ دادن به سواالت 
طفره مي روند نمايش سئواالت روي 
متاس��فانه  اس��ت.  تلويزيون  صفحه 
شبکه هاي تلويزيوني هميشه اين کار 
را انجام نمي دهند. ممکن است که اين 

سئوال پرسيده ش��ود که »شما براي 
خلق ش��غل در بخش توليد داخلي چه 
خواهيد کرد؟« و تنها عبارت »اقتصاد« 
روي صفحه نش��ان داده مي شود. ما 
پيش بين��ي مي کنيم که نش��ان دادن 
موض��وع کلي مانع طف��ره رفتن نمي 

شود. 

چ�ه تکنيک ه�اي ديگ�ري مي 
تواند براي تشخيص طفره رفتن 

وجود د ارد؟

بايد ابزارهاي انتقال از سوال اصلي 
به س��وال مش��ابه را بشناسيم. براي 
طفره رفت��ن ده کلمه اول يک پاس��خ 
بسيار مهم اس��ت. در اين مواقع شما 
جمالتي مي ش��نويد از قبيل »س��وال 
خوبي اس��ت« يا »خوش��حالم که اين 
سوال را پرس��يديد«. ما فکر مي کنيم 
که اين عبارات ش��نونده را آماده مي 
کنند که بپذيرد پاسخ به سوال مرتبط 
اس��ت. اما بايد در اين زمينه آزمايش 

هاي بيشتري صورت گيرد. 

راجرز: ما انسان ها توجه محدودي 
داريم. هر چه کلمات بيش��تري براي 
انتقال از سوال اصلي به سوال مشابه 
به کار رود، ايجاد پيوند شناختي بين 
سوال و جواب سخت تر است. ما فکر 

مي کنيم اين مکانيسم وجود دارد. 

سياس�تمداران ب�راي انتخاب 
م�ورد  و  باي�د محب�وب  ش�دن 
اعتماد باشند. اما رهبران شرکت 

ها چه؟

نورت�ن: م��ن فک��ر مي کن��م که 
سياس��ت مداران آموزش ديده اند و 
ممکن است ذاتا اين توانايي را داشته 
باش��ند. اما چنين چيزي در کس��ب و 
کار هم ديده مي ش��ود. مديري را در 
نظر آوريد که به سواالت حساسي در 
مورد تعديل نيرو پاس��خ مي دهد. يا 

 Up« شخصيت جورج کلوني در فيلم
in the Air« را ب��ه ي��اد آوريد. او به 
نقاط مختلف کشور س��فر مي کند و 
کارمندان را اخ��راج مي کند. وقتي از 
او مي پرس��ند که »چه طور مي تواني 
م��ن را اخراج کني« جواب نمي دهد و 
او از پاس��خ دادن طفره مي رود. مي 
گويد »اين براي تو يک فرصت است« 

و بحث را عوض مي کند. 

اين تحقيق را مي توان به کدام 
سمت برد؟

راجرز: يک جهت، بررسي مذاکرات 
اس��ت. اگر اطالعات ارزشمند داشته 
باشيد و نخواهيد آن را افشا کنيد چه 
طور مي توانيد ب��دون دروغ گفتن از 

افشا کردن پرهيز کنيد. 

نورتون: در مرحله بعد مي توانيم 
روي راه هايي براي اينکه مانع شويم 
که ديگران از دادن پاس��خ به ما طفره 
برون��د تمرک��ز کنيم. ش��ما چه مدير 
باشيد، چه کارمند برايتان سخت است 
به طرف مقابل بگوييد »ش��ما بحث را 
عوض مي کنيد«. اما چه زماني عاقالنه 

است که چنين چيزي بگوييم؟

راه حل شما چيست؟

نورت�ون: م��ن زماني ک��ه روش 
مطالع��ه را توضيح مي ده��م اين را 
آزماي��ش مي کنم. م��ي گويم »من از 
شما اين را پرسيدم اما شما به سوال 
ديگري پاس��خ داديد. دوباره پاس��خ 
بدهيد«. وقتي در موقعيت باالتر هستم 
اين سوال آسان است. اما در موقعيت 
فرودست چه بايد کرد؟ مي گويند بايد 
قدرت را به چالش کشيد. اين به ما ياد 
مي دهد که چه طور قدرت را به گفتن 

حقيقت بکشانيم.



حدود چهارده��ه پيش، »کالين ليز« 
)Colin Leys( دانشمند علوم سياسي 
پرسش��ي مبني بر اينکه: مشکل فساد 
و رش��وه خواري در چيست؟ مطرح 
کرد. در پي يک رش��ته اظهار نظر که 
به احتمال يادآور نام »رابرت مرتون« 
)Robert Merton( جامعه شناس يا 
فيلسوف علوم سياسي »نيکولو ماکيا 
 )Niccolo Machiavelli( ول��ي« 
بود.»ليز« اس��تدالل کرد که: در حالي 
ک��ه فس��اد داراي پيامده��اي وي��ژه 
خود مي باش��د ، مزاياي��ي هم دارد. 
در ش��رايط هولناک فس��اد و رشوه 
خواري ، پيامدهاي ناشي از آن ممکن 
است نه از نظر خصوصي،اما  از نظر 

اجتماعي مفيد هم باشد.
هانتينگت��ون«  پي»س��اموئل  در 
اظه��ار   )Samuel Huntington(
داش��ت: در اصطالح رشد اقتصادي، 
بدتر از يک جامع��ه انعطاف ناپذير با 
ديوان س��االري بيش از حد متمرکز 
و شرافتمندانه، جامعه ايست انعطاف 
پذي��ر، وبيش از حد متمرکز، با ديوان 

ساالري شرافتمندانه.  
هم��ه ي اين دانش��مندان داراي يک 
نقطه نظر مشترک مي باشند، اما براي 
ما آس��ان تر است که با عيب جويي و 
بسياري  مانع  اقتصادي،  برآوردهاي 
از هزين��ه ها ش��ويم. رواج فس��اد و 
رش��وه خواري س��بب ناسپاسي ها، 
ناتوان سازي موسسه و توزيع ثروت 
و قدرت بين نا شايس��تگان مي شود. 
هرگاه فس��اد و رشوه خواري حقوق 
مالکيت را سس��ت کند، نقش قانون و 
مشوق هاي س��رمايه گذاري، اقتصاد 

و توس��عه سياس��ي فلج مي ش��ود. 
»هانتينگت��ون« حتي اش��اره مي کند 
که: »در جامعه يي که فس��اد و رشوه 
خواري فراگير مي شود، دور به نظر 
مي رس��د با فساد و رش��وه خواري 

بيشتروضعيت بهبوديابد.
 1986 س��ال  در  ک��ه  زمان��ي  از 
هانتينگتون آن کلم��ات را روي کاغذ 
آورد، مبارزه با فساد و رشوه خواري 
بيشتر شد. ما مرحله آغازين مبارزه 
با فساد و رش��وه خواري و مضرات 
آن را در جايي که هوشياري افزايش 
يافت��ه تجرب��ه کرده ايم. ب��ه نظر مي 
رسد که برگزاري انتخابات در برخي 
کشورها، به گونه يي به سالحي براي 
مبارزه با فس��ادتبديل گشته و ايجاد 
دنيايي از تغييرات را در افکار عمومي 

سبب شده است.
اما تشويق و تقويت رقابت.

در نظ��ر گرفتن شايس��تگي   -
مقام��ات اداري، براي مث��ال با انجام 

مطالعات عيني و نظري.
هزينه اخالقي فساد و رشوه   -
خواري گاهي از طريق کدهاي رفتاري، 
کمپين هاي تبليغاتي و تشويق شهرت 
موسسه يي که درگير کار است مورد 

تاکيد قرار مي گيرد.
ب��ه لحاظ رواج ارتش��اء س��ازمان 
تهيه و توزيع خدمات دارويي در کليه 
سطوح صدمه ديده و شکست خودره 

است.
ناگهان، کارگ��زاران کليدي ازطريق 
جرياني سياس��ي با هدف دسترسي 
به ث��روت ه��اي مل��ي انتخ��اب مي 
ش��وند. انگيزه آنهاپول س��ازي براي 

رئوس��اي سياسي خود مي باشد . از 
اين رواين کارگزاران از س��وي آنان 
ورئيس جمهور حمايت مي شوند. از 
طرفي کاهش دريافتي ماهانه بيش��تر 
کارگزاران رس��مي س��ازمان مذکور 
درقي��اس با بخش خصوصي س��بب 
ازدس��ت دادن کارکنان شايس��ته و 
واجد شرايط مي ش��ود . مشاغل در 
به لحاظ خريدهاي تج��اري وپروژه 
هاي موفقيت آميز پيش��رفته نيس��ت. 
موسس��ات پيمان کار به احاظ اکنون 
به مرحله دوم اقدامات ضد فس��اد و 
رشوه خواري رس��يده ايم که به آن 
سيس��تم هاي تجزي��ه و تحليل براي 
افزايش هوش��ياري اضافه مي شود. 
اصالحات خدمات ش��هري براي باال 
بردن سطح هوشياري با تاکيد بر باال 
بردن سطح اطالعات و توجه به پاداش 
رقابت، هم��ه در ماوراي ظرفيت خود 
به حرکت درآمده اند. تحقيق پيرامون 
يافتن نقطه ضع��ف ها و اينکه در چه 
جاهاي��ي دولت و ب��ازار در معرض 
فس��اد و رش��وه خواري مي باشد به 

حد کمال رسيده است. 
ما اکنون براي مبارزه عليه فساد و 
رش��وه خواري به مرحله سومي نياز 
داريم تاآنکه بيش��تر بدانيم و بيشتر 
عمل کنيم و متوجه باشيم که چنانچه 
حساس��يت درباره فساد و جلوگيري 
از آن در ح��ال اوج گيري مي باش��د، 
يا به صورت امري متداول درآمده و 
يا چنانچه بر اراده سياس��ي هم نمي 
توان متکي شد، چگونه مي توان فساد 

بنيادي را واژگون ساخت؟

براند ازي فساد و رشوه خواري

معموالتمرکز کوشش کشورها ًبراي براند ازي فساد و رشوه خواري با افزايش آگاهي عمومي آغاز مي شود ، سپس 
به مشکالت ناشي از آن مي پرد ازند. زماني که مرحله سوم فرا رسيد چه معياري مي تواند دولت و شهروند ان را در 

براندازي فساد ياري د هد.

رابرت کليت گارد 
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از فساد عاد ي تا فساد نظام مند:
براي نمونه مثال��ي واقعي را مورد 
مالحظه قرار م��ي دهيم و ماهيت آن 
را کام��اًل عريان مي س��ازيم تا آنکه 
واقعيت کاماًل روش��ن شود. سازمان 
تهيه و توزيع دارو بحش��ي از وزارت 
تندرس��تي کشوراس��ت ک��ه دارو و 
خدمات بهداشتي را ، مانند کارت هاي 
شايس��تگي، کمک هزينه، زنجيره اي 
از پس��ت هاي بهداشتي مخصوص و 
داراي قراردادهاي بي شمار تدارکاتي 
بين فقرا توزيع مي کند . فساد و رشوه 
خواري در س��ازمان خدمات دارويي 
همواره وجود داشته است، اما گاهي 
به ط��ور ناگهاني همه چي��ز بدتر مي 
ش��ود. رئيس جمهور در يک رسوايي 
درگير مي ش��ود که البت��ه مربوط به 
خدمات دارويي نيست، اما ممکن است 
در پارلمان مورد س��وال قرار گيرد. 
در پارلم��ان کميته اي براي بازجويي 
تش��کيل مي ش��ود، رئيس جمهور و 
ح��زب او ت��الش مي کنن��د در کميته 
نف��وذ کنند. براي انج��ام اين کار يکي 
از خويشاوندان رئيس کميته به پست 
دارويي  خدم��ات  س��ازمان  مديريت 
منصوب مي ش��ود و س��اير مشاغل 
جديد در س��ازمان خدمات دارويي از 

همان ناحيه تعيين مي شود.
تدارکات عميقًا با فس��اد و رش��وه 
قراردادهاي  خواري همراه مي شود، 
تدارکات��ي ک��ه زمان��ي 90 درص��د 
قراردادها را ش��امل مي شد به کمتر 
از نص��ف کاهش مي يابد. نيم ديگر با 
اعالم اضطراري بودن، بدون رعايت 
مقررات رقابتي توسط مقامات محلي 
سازمان تدارکات دارو انجام مي شود. 
بنابه گفت��ه يکي از مقامات رس��مي، 
بسياري از اين افراد خودشان تصميم 
م��ي گيرند با کدام موسس��ه قرارداد 
بسته ش��ود، آنوقت هر دو پروژه را 
با هم زي��ر نظر مي گيرند و مي بينيم 
که مس��ئوليت مميزي را هم خودشان 

عهده دار مي شوند.
حتي وقتي ت��دارک دارو در رقابت 
انجام مي شود، باز هم فساد و رشوه 
خواري توس��عه مي ياب��د. محتوا و 

ويژگ��ي ه��اي قراردادها ب��ه نحوي 
دستکاري مي شود که با افزايش منافع 
تدارک کننده و تائيد اضافه هزينه ها، 

پرداخت رشوه جبران شود.
با سياس��ي کاري، نظارت خارجي 
قطع مي شود. رئيس حزب شخصيتي 
اجرايي را به عنوان مديريت سازمان 
مميزي تعيين مي کند. دادستان کل که 
از دوستان قديمي رئيس است تمايلي 

به پيگيري موارد حساس ندارد.
ب��ه تدريج که فس��اد در بخش تهيه 
و توزي��ع دارو و خدمات بهداش��تي 
رش��د مي يابد، نظم اداري هم در هم 
مي ريزد. دس��تورالعمل هاي ش��يوه 
کار کنار گذاشته مي شود، کارت هاي 
شايستگي از طريق احجاف و تدليس 
گس��ترش  يابند.دزدي  مي  تخصيص 
مي يابد و داروها ناپديد مي ش��وند. 
برخ��ي از اوراق بايگان��ي نيز ناپديد 
مي ش��وند. براي اينکه اگر قرار ش��د 
بازرسي انجام ش��ود، مدرکي وجود 
نداشته باشد. هيچ کس اطمينان ندارد 
که قرارداري نوش��ته ش��ده يا اينکه 
اصواًل بودج��ه اي وج��ود دارد، در 
نتيجه برخي از قراردادها پرداخت نمي 
شود و بدين ترتيب فراهم کننده دارو، 
جنس خود را گران تر مي فروش��د يا 
اينکه از بازار کنار مي رود و بدينسان 
سطح رقابت کاهش مي يابد و فرصت 
ها براي فساد و رشوه خواري بيشتر 
مي شود. يک مامور با شرف سازمان 
ي��ک انبار بخش تهيه و توزيع دارو را 
پر از تلويزيون و ساير چيزهاي ديگر 
مي يابد. در نتيجه اينکه سازمان تهيه 
و توزيع دارو دچار س��قوط مالي مي 
ش��ود و مراقبت هاي بهداشتي براي 

فقرا از هم مي پاشد.

اقد ام در شرايط عاد ي:
چه مي شود کرد؟ در دومين مرحله 
مبارزه با فس��اد و رش��وه خواري، 
انج��ام اقداماتي گوناگ��ون مي تواند 

مانع فساد و رشوه خواري شود.
-  گزينش کارگزاران )مقامات 
رسمي دولتي( براساس شايستگي و 

شرافت آنان.

اعم��ال مش��وق هاي��ي ب��ا   -
س��اختار پرداخ��ت پاداش ب��ه تهيه 
پروژه ها و خريدهاي با نتايج عالي و 
در نظر گرفتن مجازات براي راشي و 

مرتشي.
هاي  روش  کارگي��ري  ب��ه   -
گوناگ��ون براي گ��ردآوري اطالعات 
درب��اره امکان��ات ب��روز رفتارهاي 
از کار-  ارتش��ائي در ه��ر مرحل��ه 
اطالع��ات درباره الگوه��اي مناقصه 
براي مقايسه هزينه ها با شيوه زندگي 

دست اندرکاران- .
ضعف کار  تنبيه نمي ش��وند، براي 
کشف و تعقيب فساد و رشوه خواري 
تشويق و تنبيه زيادي در کار نيست. 
فشارهاي سياسي به گونه يي فزاينده 
وجود دارد تا آنک��ه اينگونه امور پي 
رفتارهاي  براي  گيري نشوند. جرايم 

ارتشائي بسيار ضعيف است.
انواع س��از و  از  بس��ياري   -
کارهاي��ي ک��ه جم��ع آوري اطالعات 
درباره فس��اد و رش��وه خ��واري را 
امکان پذير مي س��ازند، ديگر به کار 
گرفته نمي ش��ود. هرج و مرج اداري 
سبب ش��ده اس��ت حفظ و نگاهداري 
حساب ها نامشخص شود و به همين 
دليل کنترل فس��اد اغلب نامشخص و 

مفقود مي باشد.
از  به��ره گيري  ب��ا  رقابت،   -
ش��يوه هاي گوناگون بسيار محدود 
ش��ده اس��ت. به ج��اي اس��تفاده از 
روش ه��اي صحيح براي عقدقرارداد 
براساس مقايسهواگذاري سفارش ها 
به موسس��ه هاي گوناگون، ،ازشيوه 
غي��ر متمرکز و متکي ب��ه قدرت هاي 
بيش��تر انحصاري و کمتر احتس��ابي 

استفاده مي کنند.
برخ��ي انتصابات سياس��ي   -
س��بب عقد قراردادهايي ب��ه دور از 

رقابت يا ضوابط فني شده است.
محروميت هاي اجتماعي ناش��ي از 
تداوم و رواج فس��اد و رشوه خواري 
رنگ باخته و موسساتي که براساس 
شرافت و درستي عمل مي کنند ديگر 
قادر به عقد قراردادهاي شرافتمندانه 
نمي باشند. آبرو و شهرت  شرافتمندان 
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فاقد ارزش مي شودودر واقع موسسه 
هاي ظاهر فريب ايجاد مي ش��وند تا 
بتوانند ه��دف هاي تباه کننده خود را 

اعمال کنند. 
بنابراين، وقتي سيس��تم اين چنين 
در فس��اد غوطه ور شد چنانچه اراده 
ي سياس��ي خاصي هم بخواهد آن را 
اصالح کند، کمتر توان اصالح خواهد 
داش��ت. بهبود موسس��ه ها، پرداخت 
رقابت  مفيدت��ر،  اطالع��ات  پ��اداش، 
بيش��تر، به کار ب��ردن مصلحت هاي 
اداري کمتر، صرف هزينه هاي بيشتر 
اقتصادي و اجتماعي، بس��يار مفيد و 
خوب است. اما چه کسي به آن گوش 
فراخواهد داد؟ چه کسي عمل خواهد 
کرد؟ ش��يوه هاي معمولي مبارزه با 
فس��اد ممکن اس��ت کارا نباشد. پس 

حاال چي؟

تشابه بيماري:
يک تش��ابه ناقص اما قابل پيشنهاد 
را در نظ��ر بگيريد، فس��اد مانند يک 
بيم��اري واگي��ردار و همه ج��ا گير 

اس��ت. مش��کلي که در هر کش��وري 
وجود دارد، به ويژه، آنکه خس��ارت 
آور اس��ت، و سايه هاي اجتماعي آن 
در تمام��ي س��طوح، از جمله اقتصاد 
آشکار است. در نهايت اينکه، مبارزه 
با بيماري واگيردار بس��يار مشکل و 
ممکن اس��ت با هر شيوه اي که براي 
مبارزه با آن به کار گرفته شود، خود 

را تطبيق دهد.
آنچه ممکن اس��ت اولين مرحله ي 
بازتاب فساد يا بيماري باشد باال رفتن 
سطح هوشياري مي باشد. در تعدادي 
از کت��اب هاي جديد فس��اد به نگرش 
هاي ناپسند نسبت به شهرت و پيروي 
از اصول تبيين ش��ده اس��ت. فرهنگ 
زيان  نوعي  از  سياس��ي عبارتس��ت 
آوري ه��اي مربوط ب��ه »خصوصي 
س��ازي دولت« و استفاده غيررسمي 
و نامش��روع دولت به وسيله طبقات 

سياسي و وابستگان آنان.

        س��الم س��ازي فساد و رشوه 
خواري ؟نوين س��ازي اخالق، تحول 

فرهنگ��ي و تعال��ي آگاهي . ) حس��ب 
اتفاق اين نکته ايس��ت که چهل س��ال 
قبل »کالين ليز« به عنوان درمان فساد 
پيش��نهاد کرد. بنابه نوشته وي »راه 
نجات« براي کساني که به روش هاي 
اخالقي باور دارند و فشار مي آورند 
که بايد از اصول اخالقي پيروي کرد، 
يک هسته مرکزي منزه است.( اشکال 
در عملکردهاس��ت. و م��ا چ��ون در 
مهندسي نوآوري هاي اخالقي آگاهي 
کمي داريم، لذا مجبوريم در س��طوح 

ديگري گام برداريم.  
  

دادن  نش��ان  ي  مرحل��ه  دومي��ن 
عکس العمل به مرض يا فس��اد، تاکيد 
بر جلوگيري از آن ش��ده اس��ت: بدن 
س��الم را از مرض واگيردار  برحذر 
داشتن. اقدامات ضد فساد که در باال 
توضيح داده ش��د، از گزينش بهترين 
عوامل گرفته تا خسارات اقتصادي و 
اجتماعي فساد، از اين گونه مبارزات 

سرچشمه مي گيرد.

دوم فساد: مرحله با سوم»معمول«مبارزه فسادم: مرحله با مندبارزه نظام
مجازي فسادکلید فسادکنترل برانداختن
طبی مرضتشابه ورود از جلوگیري براي بدن تغذیه،: با. تقویت ورزش،

روزمره روش
شیمی: مثال. بیماريخودبامبارزه بیوتیک، آنتی

جراحی درمانی،
براي تحلیل
کشف

لسیستم میسا چگونه و است پذیر آسیب کجا در رام آن توان
کرد تقویت

پذیر آسیب خودش شده ریزي برنامه فساد کجا در
کرد تضعیف را آن توان می چگونه و است

یبرخ
هاي پرسش
تحلیل یهاي
کلیدي

گز چگونه شوینشعوامل چنمی رگد؟ ساختار -ملعاابطهونه
شودمشتري می کدامند؟ایجاد ها توانانگیزه می چگونه ند؟

و روشن را میکردمحدودهصالحدید چگونه مسئولیت ؟
یابدتوان رادافزایش فساد اخالقی هاي ارزش توان می چگونه ؟

داد؟ افزایش

میسوداي نگهداشته مخفی و برقرار چگونه فساد
و داد چگونه فساد به مربوط خدمات و کاالها شود؟
تربیت چگونه و نام ثبت چگونه اعضاء شود؟ می ستد

چه شوند؟ است؟درآنجافسادزا» ردپایی«می موجود
جرایم و مخاطرات شود؟ایجادچگونه می بیشتر یا

خواريفساد رشوه تواندچگونهو مجازاتبدونمی
پذیرشودانجام آسیب وکجا ست؟ا؟

گر دربهترینفتنالهام کارشیوه و کسب هايمدیریت برنامه در در
است عمومی بهداشت مخصوص

نظابهترین فساد مبارزه مندشیوه دارو: م و پاتولوژي

عملیات
در کلیدي
بامبارزه
فساد

پرداخت هاي اسلوب اسلوبدار، هاي طرح ممیزي، بازرسی،
نظارت شخصی، پاداش

ي بهمه عالوهاینها، مخفی،ه هاعوامل فرصت،نفوذي
ها کثیفبازحقه«کلیديهايهداوشطلب »هاي

بازان نقش
در کلیدي
بامبارزه
فساد

گ ،ردانندهاشخاص سیستم استعاره(» مدیران«ي طور به
ا مسئولیت در اشخاص اندرکار، دست )اشخاص

کنند نفوذ توانند می که واشخاصی باشد،، الزم اگر
براندازند را فساد حرفه. سیستم هاي انجمن شهروندها،

هاي آژانس بعضی بازرگانی، هاي گروه مطبوعات، اي،
دو دستگاه در که کسانی یا انددولتی .لت
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و  فاس�د  ه�اي  سيس�تم  تحلي�ل 
مبارزه با  آن: 

اما چنانچه فساد از پيش جاي خود 
را باز کرده باش��د چ��ه کنيم؟ وقتي 
پيش��گيري با شکس��ت مواجه ش��ده 
اس��ت يک روش سوم مبارزه بافساد 
ضروري اس��ت، روش��ي که مرض 
را پيگي��ري مي کن��د. همانطور که در 
جدول مالحظه مي ش��ود سئوال هاي 

جديدي پيدا مي شود.

مراحل دوم و سوم ، مبارزه عليه 
فساد

افزون بر تقويت نهاد دولت، تکليف 
آن است که موسسات فاسد و رشوه 
خوار تضعيف شوند، اين مشکل است 
اما غيرممکن نيس��ت. بنابه اظهار يکي 
از استادان حقوق براي »درگير شدن 
يک مقام اداري و يک فرد خصوصي 
در رشوه خواري« آنها بايد تشخيص 
بدهن��د که آماده و مش��تاق رش��وه 
هس��تند و لذا بايد طريقي را جستجو 
کنن��د ک��ه در آن به توافق برس��ند و 
آنگاه به انجام آنچه به توافق رس��يده 
اند اقدام کنند بدون آنکه مورد کشف 
قرار گيرند. بنابراين هر گامي در اين 
راه مي تواند بسيار دشوار ومخاطره 
آميزباش��د، زيرا در ه��ر گامي خطر 

رسوايي نهفته است.«

نظام فاس��د و رش��وه خ��وار بايد 
از ابتدا ت��ا پايان تحليل ش��ود. براي 
مثال چگون��ه خريداران اهل رش��وه 
و فروشندگان رش��وه خوار پيدا مي 
ش��وند؟ چگونه با يکديگر تجانس پيدا 
مي کنند؟ چگونه قرارداد هاي ضمني 
موافقت ش��ده ي خود را ب��ه مرحله 
اجرا در مي آورند؟ داد و س��تد هاي 
نامشروع آنها چه رد پايي از خود به 
جاي مي گذارند و براي پنهان داشتن 

آن چه اقداماتي انجام مي دهند؟

پس بايد اقدامات مبارزه با فس��اد 
و رش��وه خواري طراحي شود. مثاًل 
چگونه مي توان عوامل تحت پوشش 

را به داخل نظام فراخواند تا از رشوه 
خواري ممانعت بعمل آيد. چه کساني 
در نظام رش��وه خ��واري بدون تاثير 
باقي مي مانند و چگونه مي توان آنها 
را ترغيب به کنار کشيدن کرد؟ چگونه 
ق��رارداد ه��اي متاثر از داد و س��تد 
رش��وه را، مي توان در معرض قرار 
داد و ي��ا آن را بي ثبات کرد؟ چگونه 
مي توان با وارد کردن اطالعات غلط 
به درون يک سيس��تم رش��وه خوار 
اثرگذاري تصنعي يا اختالف و جدايي 

و يا انقطاع و مخاطره ايجاد کرد؟

اکنون باتوجه به اينگونه پرسش ها 
مثالي را که درمورد سازمان خدمات 
دارويي مطرح ک��رده بوديم مالحظه 
کنيد. چگونه ممکن است پيوند رئيس 
مقاطعه  پارلمان��ي،  کميته  س��ازمان، 
کاران، طرف هاي سياسي، و سازمان 
خدمات دارويي را از ميان برداشت؟ 

اينک چندين راه حل ارائه مي شود: 
اطالعاتي را منتشر کنيد که سيستم 
رش��وه خوار مايل است آن را پنهان 
نگاه دارد، به طور مثال تغيير اس��ناد 
شرايط مقايس��ه از 90 درصد به 50 
درصد، به آس��اني نشان مي دهد که 
قرارداد هاي ثبت ش��ده به دوس��تان 
و گماش��تگان سياس��ي واگذار شده 
اس��ت.با آنکه قرار دادن اين اطالعات 
در معرض اف��کار عمومي تغييري به 
وجود نمي آورد،ام��ا قرارگرفتن اين 
اطالعات در معرض عموم در سيستم 
رشوه خوار ايجاد تشنج و در ورحيه 

آنها اثر مي گذارد.

برخي رشوه خواران از اين راه به 
ثروت هاي کالن دست يافته اند. خانه 
هاي بزرگ، اتومبيل هاي گران قيمت 
و ساير کاالهاي چشم گير مستند اين 
ادعامي باشد. اين مطالب مي تواند با 
مطبوعات درميان گذاشته شود. براي 
نمونه در سال هاي دهه ي 1970 يکي 
از روئساي با شهامت و شجاع اداره 
درآمدها براي تخريب يک تش��کيالت 
کينه توز و رشوه خوار سازمان يافته 

از چنين روشي استفاده کرد.

بهاي کاال و خدمات گوناگون   •
را م��ي ت��وان به نرخ ه��اي قبل از به 
فساد کشيده ش��دن سازمان دارو، با 
به��اي مربوط در بخ��ش خصوصي 
تمامي  س��نجيد.  مجاور  وکشورهاي 
اين هم س��نجي ها سبب آشکار شدن 
فساد جاري در سازمان گشته، خشم 
و اعت��راض م��ردم را برم��ي انگيزد 
و بهب��ود و اص��الح موارد توس��ط 
کارگزاران دولتي را موجب مي شود 
اين اقدام��ات موفقيت آمي��ز در دهه 
1980 نيز ب��راي جلوگيري و مبارزه 
عليه رش��وه خ��واري در س��ازمان 
بوليوي  کش��ور  اضط��راري  بودجه 
ب��ه کار گرفته ش��د. در آرژانتين نيز 
اخيرًا چني��ن مبارزه مش��ابهي براي 
جلوگيري از رشوه خواري در بخش 
هاي تهيه ي خ��وراک مدارس و تهيه 
لوازم بيمارستاني به کار گرفته شد و 

موفقيت آميز هم بود.
اطالعات را مي توان منتش��ر کرد، 
سپس با موسس��اتي که وارد معامله 
رقابت آميز با سازمان خدمات دارويي 
شوند همچنين با مديران انجمن هاي 
صنعت، حسابرس ها و حقوق دان ها 
وارد همکاري شد و بدين ترتيب نقاط 
فش��ار را يافت و از آنها براي تحول 

الزم بهره جست.
اجحاف سازمان يافته براي   •
کارت هاي شايستگي سازمان خدمات 
دارويي را مي توان با مامورين مخفي 
و زي��ر نظر گرفت��ن ورود و خرج با 

دوربين هاي مخفي تضعيف کرد.
ددر ايتاليا و نيويورک تالش   •
ه��اي موفقي��ت آميزي ک��ه منجر به 
براندازي مخفيانه اينگونه جنابت هاي 
س��ازمان يافته ش��ده انجام پذيرفته 
اس��ت. چني��ن اقدامات پ��ر اهميتي با 
بهره گيري از افراد در س��ازمان هاي 
تحت پوش��ش، نصب انواع ابزارهاي 
الکترونيک��ي و دوربين هاي مخفي و 
افرادي که بتوانند هنگام اخذ رش��وه 
شاهد باشند انجام پذيرفته است. حتي 
ان��واع »اطالعات غل��ط« و حيله هاي 
زشت نيز مانند شايع کردن ديده شده 
است شخصي که در ميان گروه هاي 
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گوناگون دشمني پراکنده مي کند. آيا 
چنين اقدامات مشابهي را در سازمان 
خدمات دارو يا دولت مي توان تصور 

کرد. 
اينها امکانات جالبي مي باش��ند، اما 
چه کس��ي آن را برعه��ده مي گيرد؟ 
صورت اسامي بازيگران بلند باالست: 
شهروندها، گروه ها، ازجمله سازمان 
 Transparency( شفافيت بين المللي
International( مطبوع��ات، گ��روه 
هاي مذهبي و گروه هاي بازرگاني که 
درمي يابند ک��ه ضرر هاي اقتصادي 
ريشه ي خود را از صدماتي که رشوه 
خواري هاي سازمان يافته ايجاد مي 
کند، سرچش��مه مي گيرد و سازمان 
ه��اي بين المللي، گاه��ي يک کميته ي 
کنگره مي تواند يک کاتاليزاتور باشد، 
گاهي هم يک مقام حسابرس��ي عالي 
يا يک وزير دادگستري،  يا يک بخش 
پليس، حتي در درون ي��ک نمايندگي 
رشوه خوار، فساد هرگز کامل نيست 
و در صورتي که فرصت دس��ت دهد، 
مردم از منشي گرفته تا کارگر فني و 
تکنس��ين و کارمند دولتي، مي توانند 
براي کش��ف عملکردهاي يک سيستم 
فاسد منابع بسيار ارزشمندي باشند. 
کم��ال مطلوب اين اس��ت که تالش 
هاي مرحله ي سوم ضد فساد همه ي 

اين عوامل را گرد هم مي آورد.

 در کجا ش�بکه فس�اد گرا ش�ديدتر 
است؟

 مراکز فس��اد مانن��د مراکز نظارت 
دولتي مي تواند درهم شکسته از بين 
برود، يک نمون��ه آن، اينکه وقتي يک 
دولت در اثر روبرو شدن با ناماليمات 
يا جراحات ناشي از استقرار کمونيسم 
سقوط مي کند، سازمان هاي جنايي و 
فاس��د ديگري جايگزين آن مي شوند 
مثال ديگ��ر- کم اهميت ولي بس��يار 
متداول- است حوادثي که پيش مي آيد 
اگر امور دولت فدرال به دس��ت افراد 
و سازمان هاي محلي و شهرداري ها 

بيفتد.
 Corrupt“ جديدم��ان  کت��اب  در 
Cities” ش��هرهاي فاسد: رونالد مک 

Ronald Mac Lean- لين- آب��اروآ
 Lindsey و ليندزي پاريس Abaroa
 Robert و رابرت کليت گارد Parris
ي  برجس��ته  اس��تاد   ،Klitgoard
رشته توس��عه ي امنيت بين الملل در 
کاليفرنيا، اشاره گرديده ايم که دولت 
هاي محلي در سراس��ر کش��ورهاي 
جهان، در معرض رش��وه خواري و 
فساد س��ازمان يافته قرار دارند و در 
اين راس��تا، در مقايسه با دولت هاي 
ملي مراکز اداري شهرداري ها معمواًل 
بيش��تر از همه در معرض رش��وه و 
فس��ادند. زيرا ميزان پرداخت ماهيانه 
ي کارشناسان پايين است و اين خود 
منجر به آن مي ش��ود که اش��خاص 
پس��ت تري تصدي امور ار در دست 
داشته باشند و در عين حال، مخاطره 
برگزيني توسط افراد اليت و برجسته 
و ي��ا مردم گرا بس��يار زياد اس��ت. 
ش��هرداري و امور ش��هري از آنجا 
که بيش��تر در اختيار افراد بي اعتقاد 
به مصالح اخالقي و بيش��تر فرصت 
طلب و ايده آليس��ت هاي��ي قرار مي 
گيرد که قادر به اداره آن نيس��تند، لذا 
به مراکزي با افراد مس��تبد و زورگو، 
مفس��د و رشوه خوار يا داراي هر دو 

خاصيت تبديل مي شوند. 

حت��ي در کش��ورهاي ثروتمند هم 
اين خطرها واقعي��ت دارد. محتوي و 
ش��يوه ي اداره و مديريت در مس��ير 
هايي در شرف تغييرات است که همه 
به سازي حاکميت را وعده مي دهند، 
اما همزم��ان فرصت هاي بيش��تري 
براي فساد به دنبال دارند. کميسيون 
حسابرس��ي قلم��روي بريتاني��ا ب��ا 
اطمينان اظهار مي کند که »بس��ياري 
از تغيي��رات اخي��ر در دول��ت ه��اي 
محلي ب��ه دور از کنترل هاي مرکزي 
و نظارت هاي مال��ي بوده و خطرات 
کالهبرداري و وقوع رش��وه خواري 
را افزايش داده اس��ت.« براساس يک 
ب��رآورد در حکومت هاي ايالتي ژاپن 
ميزان کارمندان دولتي 3 برابر دولت 
ملي اس��ت اما 15 برابر بيشتر موارد 
رشوه گزارش شده و 4 برابر بيشتر 

مقامات دولتي دس��تگير شده اند. در 
نيويورک، خساراتي  گذشته در شهر 
که رش��وه در زمينه هاي س��اختمان 
سازي مدارس وجود داشته به تنهايي 
در ابع��اد صدها ميلي��ون دالر بوده 
اس��ت و حتي عملکرد شراکتي بخش 
هاي خصوص��ي و بخش هاي دولتي 
نيز در چين و ش��کن امواج آينده مي 
تواند به رش��وه خواري هاي مختص 

دستگاه، تغيير مسير پيدا کند.

ج��اي تعج��ب نيس��ت که رش��وه 
خ��واري محلي، س��رلوحه ي نگراني 
هاي روز افزون ش��ده است. يکي از 
دانش��مندان ش��يلي که از تحليلگران 
سياس��ت هاي اقتصادي اين کش��ور 
است معتقد است »تمام هدف هايي که 
در راستاي تجديد ساختارهاي بخش 
شهرداري ها بوجود مي آيد )و هدفش 
قانوني بودن و مردمي کردن، افزايش 
راندم��ان و موثرس��ازي خدمات، و 
افزاي��ش دخال��ت دادن و همکاري با 
ش��هروندان مي باشد( همه اين هامي 
تواند به اختصاربخش��ي از اين هدف 

گسترده باشد: يعتي تقويت اعتبار. 

همانگون��ه ک��ه در مثال س��ازمان 
خدمات دارويي گفته شد، وقتي رشوه 
خواري تبديل به شبکه شد روش هاي 
معمولي براي مبارزه با فساد و رشوه 
خواري کافي نيست. نه منسوخ براي 
اينکه مطمئن باشيم، همواره باال بردن 
س��طح هوش��ياري و دقت در مورد 
خسارات ناش��ي از رشوه خواري از 
جمل��ه نيازهاي ضروري مي باش��د 
براي آنکه بنيادهاي کشور و بازار از 
مضار آن در امان باش��ند. اما ما در 
به کارگيري ش��يوه هاي گوناگون، به 
تفکر جديد نياز مب��رم داريم، تا آنکه 
بتوانيم کوشش هاي مشترک خودمان 
را براي تس��هيل فروپاش��ي فساد و 

رشوه خواري به کار گيريم.

   برگرفته، به نقل از:
       Finance&Development



بد هکاران و طلبکاران بزرگ جهان- اروپا، ژاپن و آمريکا

اروپا در ميان بدهي هاي روزافزون، 
کاهش رشد و نگراني بازارهاي مالي 
در تق��الي يافتن راهي براي خروج از 
بحران حوزه يورو مي باش��د. در پي 
توسل يونان، ايرلند و پرتغال به کمک 
خارجي، ايتاليا که ب��ا هزينه غيرقابل 
تحمل اس��تقراض خارجي مواه است 
به عامل اصلي نگراني بازارهاي مالي 

تبديل شده است.

ب��ا توجه ب��ه ارتب��اط متقابل نظام 
هاي مالي اروپا و س��اير کشورهاي 
جهان بحران کنوني صرفًا يک مشکل 
منحصر به حوزه يورو محسوب نمي 
شود و آثار آن در وراي مرزهاي اين 

حوزه نيز احساس مي شود.
استقراض بين کش��ورها در دوره 

هاي رونق اقتصادي مشکلي به همراه 
ندارد اما زماني که يک کش��ور ديگر 
قادر به مهار بدهي هاي خود نباش��د، 
بانک ها و نهادهاي مالي خارجي طلب 
کار از اين کش��ور ب��ا خطر ضرر و 
زيان مواجه مي شوند. چنين وضعيتي 
نه تنها کش��ور موطن اين بانک ها را 
دچار مشکل مي سازد، بلکه مي تواند 

در سرتاسر جهان مساله ساز شود.
بنابراين، در اين شبکه در هم تنيده 
وام دهي بين کش��ورها چه کسي، چه 

مقدار به ديگري بدهکار است؟

فرانسه:
تولي��د ناخالص داخلي 1.8 تريليون 
يورو، بده��ي خارج��ي 4.2 تريليون 

يورو

66.508 يورو بدهي خارجي به ازاء 
هر نفر

235% نسبت بدهي خارجي به توليد 
ناخالص داخلي

87% نس��بت بدهي دولتي به توليد 
ناخالص داخلي

ميزان ريسک: متوسط

وضعي��ت بده��کاران مش��کل دار 
ح��وزه يورو، دومي��ن اقتصاد بزرگ 
اروپا را به ش��دن در معرض آسيب 
ديدگي قرار داده اس��ت. يونان، ايتاليا 
و اس��پانيا بدهي هاي عظيمي به بانک 
هاي اين کشور دارند. چنين وضعيتي 
باعث اختالل در بازار ش��ده است به 
ويژه اينکه اقتصاد فرانس��ه با رش��د 
اندک و کاهش مصرف خانوار رو به 
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رو مي باشد.

اسپانيا:
تولي��د ناخالص داخلي 0.7 تريليون 
يورو، بده��ي خارج��ي 1.9 تريليون 

يورو
41.366 يورو بدهي خارجي به ازاء 

هر نفر
284% نسبت بدهي خارجي به توليد 

ناخالص داخلي
67% نس��بت بدهي دولتي به  توليد 

ناخالص داخلي
ميزان ريسک: متوسط

وضعيت پرتغ��ال، که به کمک مالي 
اروپا ني��از دارد، عامل اصلي نگراني 
در اس��پانيا مي باشد، زيرا ميليارد ها 
يورو به اسپانيا بدهکار است. اسپانيا 
خود بدهي هاي هنگفت��ي به آلمان و 
فرانس��ه دارد در حالي که اين کشور 
مي کوش��د بدهي هاي خود را سر و 
س��امان دهد اين نگراني شدت گرفته 
اس��ت که ممکن است پس از انتخابات 
پارلماني ماه نوامبر و احتمال کاهش 
سنگين در هزينه هاي دولتي، اقتصاد 
اس��پانيا بار ديگر گرفتار رکود شود. 
خاتم��ه رونق در بخش س��اختمان و 
مسکن اسپانيا در سال 2008 اقتصاد 
اين کش��ور را گرفتار رک��ودي کرد 
که نسبت به بس��ياري از کشورهاي 

اروپايي عميق تر بود.

پرتغال:
تولي��د ناخالص داخلي 0.2 تريليون 
يورو، بده��ي خارج��ي 0.4 تريليون 

يورو
38.81 ي��ورو بدهي خارجي به ازاء 

هر نفر
251% نسبت بدهي خارجي به توليد 

ناخالص داخلي
106% نس��بت بدهي دولتي به توليد 

ناخالص داخلي
ميزان ريسک: باال

پرتغ��ال س��ومين کش��ور ح��وزه 
يوروس��ت که به کمک مالي نياز يافته 

و در حال حاضر هم با رکودي عميق 
دس��ت به گريب��ان اس��ت. دولت اين 
کش��ور در حال حاضر مجموعه اي 
از سياست هاي رياضت اقتصادي را 
همراه با برنامه ريزي براي خصوصي 
سازي گس��ترده  اجرا گذاشته است 
ت��ا به وضعي��ت ش��کننده مالي خود 
سر و س��امان دهد و از فشار بدهي 
هاي دولتي بکاهد. پرتغال بدهي هاي 
هنگفت��ي به اس��پانيا دارد و در مقابل 
يونان 10 ميليارد دالر به اين کش��ور 

بدهکار است.

ايتاليا: 
تولي��د ناخالص داخلي 1.2 تريليون 
يورو، بدهي خارجي 2 تريليون يورو

32.875 يورو بدهي خارجي به ازاء 
هر نفر

163% نسبت بدهي خارجي به توليد 
ناخالص داخلي

121% نس��بت بدهي دولتي به توليد 
ناخالص داخلي

ميزان ريسک: باال

ايتاليا بدهي خارجي س��نگيني دارد 
اما در مقايس��ه با يون��ان و پرتغال، 
کشوري ثروتمند محسوب مي شود. 
با اين هم��ه ترديد درم��ورد رهبري 
سياسي ايتاليا و نگراني در اين زمينه 
ک��ه ممکن اس��ت ميزان بده��ي آن تا 
حدي بي��رون از ت��وان اقتصادي آن 
کش��ور افزايش يابد موجب دلهره در 
بازارهاي مالي ش��ده اس��ت. فرانسه 
بيش از کشورهاي ديگر درگير بحران 

بدهي ايتالياست.

ايرلند:
تولي��د ناخالص داخلي 0.2 بريليون 
يورو، بده��ي خارج��ي 1.7 تريليون 

يورو
390.969 يورو بده��ي خارجي به 

ازاء هر نفر
1093% نس��بت بده��ي خارجي به 

توليد ناخالص داخلي
109% نس��بت بدهي دولتي به توليد 

ناخالص داخلي

ميزان ريسک: باال
ايرلن��د يکي از س��ه کش��ور حوزه 
يورو مي باش��د که تاکن��ون از کمک 
مال��ي برخ��وردار بوده اس��ت و يک 
رشته سياس��ت هاي رياضتي سخت 
گيرانه را هم به اجرا گذاش��ته اس��ت. 
در اقتص��اد ايرلن��د نش��انه هايي از 
بهبود نسبي مش��اهده مي شود. پس 
از سال ها رونق اقتصادي، ايرلند در 
سال 2008 و در پي بحران اقتصادي 
جه��ان گرفتار رکود ش��د زي��را اين 
بحران به عرضه وام ارزان قيمت که 
عامل رشد در بازار مسکن بود خاتمه 
داد. بريتانيا بزرگترين طلب کار ايرلند 

است.

يونان:
تولي��د ناخالص داخلي 0.2 تريليون 
يورو، بده��ي خارج��ي 0.4 تريليون 

يورو
38.073 يورو بدهي خارجي به ازاء 

هر نفر
252% نسبت بدهي خارجي به توليد 

ناخالص داخلي
166% نس��بت بدهي دولتي به توليد 

ناخالص داخلي
ميزان ريسک: باال

يون��ان بده��ي ه��اي س��نگيني به 
کش��ورهاي حوزه يورو دارد و يکي 
از سه کش��ور اين حوزه است که از 
کم��ک مالي برخوردار ش��ده اس��ت. 
اگرچه اقتص��اد يونان کوچک بوده و 
خسارت ناش��ي از ناتواني آن کشور 
در پرداخ��ت بده��ي خارج��ي تاثير 
کوبنده اي بر ح��وزه يورو ندارد، اما 

باعث نگراني »سرايت«

ژاپن:
 توليد ناخالص داخلي 4.1 تريليون 
يورو، بدهي خارجي 2 تريليون يورو

15.934 يورو بدهي خارجي به ازاء 
هر نفر

50% نسبت بدهي خارجي به توليد 
ناخالص داخلي

233% نس��بت بدهي دولتي به توليد 
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ناخالص داخلي
ميزان ريسک: کم

سومين اقتصاد بزرگ جهان داراي 
بيشترين ميزان بدهي دولتي در ميان 
اقتصادهاي پيش��رفته دنياست. با اين 
همه بخش عمده اي از بدهي هاي اين 
کشور بدهي داخلي است و در نتيجه 
خطر عدم بازپرداخت بدهي ها آن را 
تهديد نمي کن��د. در عين حال بحران 
مالي جهاني، زلزله و س��ونامي سال 
جاري، باال ب��ودن ارزش برابري ين 
و بح��ران بدهي هاي اروپايي چش��م 
انداز اقتصاد اين کشور را تيره کرده 
است. اما دولت تعهد کرده است که تا 
س��ال 2020 کسري بودجه ساالنه را 

به مازاد بودجه تبديل کند.

آلمان:
تولي��د ناخالص داخلي 2.4 تريليون 
يورو، بده��ي خارج��ي 4.2 تريليون 

يورو
50.659 يورو بدهي خارجي به ازاء 

هر نفر
176% نسبت بدهي خارجي به توليد 

ناخالص داخلي
83% نس��بت بدهي دولتي به توليد 

ناخالص داخلي
ميزان ريسک: کم

بزرگترين اقتصاد اروپا درگير بدهي 
هاي يونان، ايرلند و پرتغال، اما بيشتر 
از همه بدهي هاي اسپانياست. اگر هر 
يک از اين کشورها قادر به بازپرداخت 
بدهي هاي خود نباش��د، آلمان آسيب 
اقتص��ادي آلمان  خواهد ديد. رش��د 
عمدتًا به خاطر مشکالت شرکاي اين 
کشور در حوزه يوور در حال کاهش 
است و به عنوان قدرت صنعتي اروپا 
هر مش��کلي که آلمان با آن رو به رو 
ش��ود نه تنها براي حوزه يورو بلکه 
براي نظام اقتصاد جهاني مساله ساز 

خواهد بود.

بريتانيا:
تولي��د ناخالص داخلي 1.7 تريليون 
يورو، بده��ي خارج��ي 7.3 تريليون 

يورو
117.580 يورو بده��ي خارجي به 

ازاء هر نفر
436% نسبت بدهي خارجي به توليد 

ناخالص داخلي
81% نس��بت بدهي دولتي به توليد 

ناخالص داخلي
ميزان ريسک: کم

برتانيا بدهي هاي س��نگين خارجي 
دارد ک��ه بخ��ش اعظ��م آن متعلق به 
سيس��تم بانکي اس��ت. فعاليت شبکه 
بانک��ي عامل باال بودن نس��بت بدهي 
به توليد ناخالص داخلي بريتانياست، 
زيرا فعاليت ش��بکه بانکي زمينه ساز 
نقل و انتقاالت گسترده سرمايه است. 
با اين همه نسبت باالي بدهي خارجي 
به توليد ناخالص داخلي برتانيا مشکلي 
اساس��ي محسوب نمي شود زيرا اين 
کش��ور دارايي هاي ارزش��مندي نيز 
در اختي��ار دارد. در عين حال اقتصاد 
بريتانيا بدون مس��اله نيست زيرا اين 
کش��ور از طلبکاران اصل��ي ايرلند و 
همچني��ن ايتاليا و پرتغال اس��ت. در 
مقابل بريتاني��ا ميلياردها به آلمان و 

اسپانيا بدهکار است

آمريکا:
توليد ناخالص داخلي 10.8 تريليون 
يورو، بدهي خارج��ي 10.9 تريليون 

يورو
35.156 يورو بدهي خارجي به ازاء 

هر نفر
101% نسبت بدهي خارجي به توليد 

ناخالص داخلي
100% نس��بت بدهي دولتي به توليد 

ناخالص داخلي
ميزان ريسک: کم

اگرچه بدهي ه��اي خارجي آمريکا 
کمابيش براب��ر توليد ناخالص داخلي 
آن اس��ت آن کش��ور همچن��ان ب��ه 
لحاظ اقتص��ادي امن محس��وب مي 
ش��ود.  اين همه رتبه بن��دي اعتباري 
آمريکا نيز اخيرًا کاهش يافته اس��ت. 
اگرچه کش��ورهاي آس��يايي به ويژه 

چين و ژاپن طلب��کاران اصلي آمريکا 
هستند، اروپاييان هم د رده دوم قرار 
مي گيرند. در نتيج��ه تحوالت حوزه 
ي��ورو تاثي��ري مهم بر نظ��ام بانکي 
آمري��کا دارد. در قاره اروپا مهمترين 
طلب��کاران آمريکا ب��ا ميلياردها دالر 
مطالبات عبارتند از برتانيا، س��وئيس 

و فرانسه.

منب��ع: بانک تس��ويه حس��اب هاي 
بين المللي، صن��دوق بين المللي پول، 
بانک جهان��ي، بخش تحقيقات جمعيت 

سازمان ملل.

درباره آمار موجود در اين صفحه: 
اطالعات دريافت شده از بانک تسويه 
حساب هاي بين المللي، که با فلش ها 
در اندازه هاي مختلف نشان داده شده 
است، مربوط به بانک هاي خصوصي 
و دولتي است و بدهي هاي غيربانکي 
را ش��امل نمي ش��ود. تنها بدهکاران 
اصل��ي در حوزه ي��ورو و طلبکاران 
اصلي آنها در اينجا نش��ان داده شده 
اس��ت. گرچه چين نيز بدهي اروپايي 
دارد، آمار مربوط به آن در دسترس 

نيست.

اطالعات مربوط به س��ال 2010 از 
صندوق بين المللي پول دريافت شده 
اس��ت. نس��بت بدهي ناخالص دولتي 
به توليد ناخالص ملي نيز براس��اس 
محاس��بات صندوق بي��ن المللي پول 

است.

بدهي کلي ناخالص خارجي از آمار 
2011 بان��ک جهان��ي و صندوق بين 
المللي پول گرفته ش��ده و شامل همه 
بدهي ها به کشورهاي خارجي است، 
از جمله لدهي دولت ها، نهادهاي پولي، 
بانکي و ش��رکت ه��ا. بدهي ناخالص 
خارجي به ازاء ه��ر نفر از جمعيت با 
اس��تفاده از تازه ترين آمار از بخش 
تحقيق��ات جمعي��ت س��ازمان ملل به 

دست آمده است.



بنگاه هاي کوچک؛ راز رشد اشتغال

ديرزماني است راهکار رشد ايجاد 
فرصت هاي شغلي جديد نقل ودغدغه 
ي  همه ي محافل  اقتصاد ي و سياسي 
مي باشد،اما با وجود روند روبه رشد 
و بهب��ود اقتصاد، تغيي��ري در روند 
رش��د ايجاد فرصت هاي شغلي جديد 
به چشم نمي خورد، واقعيتي که سبب 
شده است در جامعه هاي محلي کمک 
به توسعه کس��ب و کارموردتشويق 

قرار گيرند. 

دراين راس��تا منطقه هاي گوناگون 
براي ج��ذب کارفرماه��اي بزرک از 
انواع  تخفيف ه��اي مالياتي وس��اير 
مزيت ها استفاده مي کنند. رويکردي 

به مورد که کامال اشتباه است. 

بررس��ي هاي انجام شده نشان مي 
دهد که رش��د اقتصادي منطقه اي به 
گونه يي غي��ر قابل تصور به حضور 
تعداد زيادي بن��گاه کوچک کارآفرين 
)و نه با تعداد کمي بنگاه هاي بزرگ( 
وابس��ته اس��ت . در واقع، مطالعه يي 
درب��اره منطقه بندي ه��اي مترو در 
اياالت متحده آمريکا نش��ان مي دهد 
که در س��ال 1977 در ش��هرهايي که 
تعداد »بنگاه ها نس��بت به هر کارگر« 
در آن ها 10درصد بيشتر از متوسط 
بود رشد اش��تغال 9درصد سريعتر 

صورت گرفته است.

از آنج��ا ک��ه داده ه��ا م��ي توانند 
گمراه  کننده باش��ند بنابراين منطقي 
است اين پرس��ش عنوان شود که آيا 
س��اختار صنعت، سياست مالياتي يا 
برخ��ي ديگ��ر از موقعيت هاي خاص 
ايجاد مش��کل کرده اند يا خير. پاسخ 
منفي اس��ت: حتي اگر اثر اين متغيرها 
را ني��ز تعديل کنيم، رابط��ه بين بنگاه 
هاي کوچک و نرخ هاي رشد اشتغال 

همچنان باقي مي ماند. 

ب��راي مث��ال، در پ��روژه اي ک��ه 
کياکومو پونزتو از دانش��گاه پومپئو 
فابراي بارسلونا صورت داد »خوشه 
هاي شهر-صنعت« که به ما اجازه مي 
دهند اثرات نرخ رشد کلي هر صنعت 
يا ش��هر را تعديل کنيم  مورد تحليل 
ق��رار گرف��ت. يافته هاي اي��ن پروژه 
نش��ان مي دهند که رشد اشتغال در 
صنايع��ي که از بنگاه ه��اي کوچکتر 
تش��کيل ش��ده اند و تع��داد ورود به 
صنعت  نس��بت به صنايع ديگري که 
در همان شهر يا ساير شهرها وجود 

دارند باالتر است. 

سياستمداران ازاين جهت از تاسيس 
بنگاه هاي بزرگ استقبال مي کنند که 
م��ردم براين ب��اور نامعقولند که، که 
اي��ن بنگاه ها فرصت هاي ش��غلي به 
مراتب بيشتري ايجاد مي کنند. اما در 

اقتصادي که به سرعت تغيير مي کند، 
سياست مداران احتماال نمي دانند که 
ک��دام يک از صنايع ارزش بيش��تري 
ج��ذب مي کنند. مهمتر اينکه ش��رکت 
هاي بزرگ حتي اگر عملکرد خوبي هم 
داشته باشند چندان اشتغال را افزايش 
مثال، خودروسازان  براي  نمي دهند. 
اغلب بخش هاي مختل��ف و نهاده ها 
را از ش��بکه هاي داخل��ي خود تامين 
مي کنن��د و اين امر آث��ار برون ريز  
را محدود مي کند. يا ممکن اس��ت که 
يک بنگاه نيازهاي خود به نيروي کار 
را ب��ا جابه جا ک��ردن کارکنان تامين 
کن��د. بنابراين،درس��ت آن اس��ت که 
سياستمداران براي خروج از رکود به 
جاي اينکه به کارفرماهاي بزرگ اتکا 
کنند تالش کنند ت��ا هزينه هاي ايجاد 
شرکت ها و کسب و کارهاي کوچک 

کاهش يابند. 

اندک تالش در اين راه با آور نتايجي 
بس��يار نيک  خواه��د بود.تحقيقات و 
بررسي ها نش��ان مي دهد که هرگاه 
فعاليت هاي کارآفرينانه مجال ظهور 
و بروز پيدا کنند ادامه راه نيزآش��کار 

مي شود. 

برگرفته از: هاروارد رويو
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برگزاري جلسه ماهانه هيات مديره اتاق
جلسه ماهانه هيات مديره  اتاق ساعت 
س��ه بعدازظهر روز اولين س��ه شنبه 
هر ماه  با حض��ور کليه اعضاءاصلي 
هي��ات مديره در مح��ل دبيرخانه اتاق 
برگزارگردي��د. دراين جلس��ات بعد از 

مبادله اخبار اقتصادي کشور به ويژه 
درارتب��اط بارواب��ط بازرگان��ي ايران 
وانگليس، تحريم هاي اقتصادي انگليس 
و اقدامات اتاق بازرگاني انگليس وايران 
درباره رفع برخي مسائل ومشکالت فرا 

راه فعاي��ت هاي مجازفعاالن اقتصادي 
دوکشورو بحث درباره نرخ برابري ارز 
، دکتر اميني درباره برخي مس��ئوليت 
هاي واگذار عهده اعضاي هيات رييسه 

بياناتي ايراد کرد.  

اخبار اتاق ها

اخبار اتاق  ايران و انگليس

 سفر هيات بازرگاني وسرمايه گذاري اتاق به لندن

هي��ات بازرگاني- س��رمايه گذاري 
اتاق ايران و انگليس متش��کل از خانم 
ه��ا مرضي��ه ابراهيمي عض��و هيات 
مديره اتاق، ش��بنم بهرام��ي و آقايان 
حس��ين  مير ا ، نمنش ا ير ا ضا ر حميد
دول��ت  پوي��ا  ناص��ر  پژوه��ي، 
شيرازي،  محمد رضوي  آبادي،س��يد 
رضامهدوي درونکالئي ، حس��ن نيک 
کاراصفهاني،عبدالرس��ول محققي��ا ن 

رو ز چهارم آبان ب��راي  بازديد از دو 
 Crop World Global نمايش��گاه 
 2011   Garment  Expo 2011و 
وديداروتبادل نظربااعضاءاتاق انگليس 
واي��ران در لندن همراه ب��ا دکتر اميني 
نايب رييس ودبي��رکل اتاق عازم لندن 
شدند.هيات در اين سفرعالوه بر بازديد 
از دو نمايشگاه مورد اشاره وحضور 
در ات��اق انگليس و ايران مورد پذيرائي 

و خير مقدم گوئي کرم آقايان دانشور، 
نايب رييس اتاق ومارتين جانس��تون 
قرارگرفتند ،وبا همتايان انگليسي خود 
نيز به تبادل نظر پرداختند.جمعه شب نيز 
در مهماني ساالنه اتاق در مجاس عوام 
که تعداد زيادي از تجارايراني مقيم لندن 
نيز حضور داشتند حضوريافتند ومورد 
خير مقدم گوئي لرد المونت رييس اتاق 

انگليس و ايران قرار گرفتند. 
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گرد همائي پائيزه اعضاء اتاق ايران و انگليس
نخس��تين دور از گ��رد همائي هاي 
ادواري اعضاء اتاق ايران وانگليس، بر 
اساس تصميم متخذه درمجمع عمومي 
عادي س��االنه اتاق که در تير ماه سال 
جاري تشکيل گرديدبنا به دعوت قبلي 
از س��اعت س��ه بعد از ظهر سه شنبه 
اول آذرماه در س��الن طبقه هشتم اتاق 
بازرگاني و صنايع ومعادن تهران وبا 
حضورتع��داد زيادي از اعض��اء اتاق  

تشکيل و برگزار گرديد.

دراين گرد همائي پس از اعالم دستور 
جلسه  نخست مهندس خاموشي بياناتي 
در باره روابط بازرگاني ايران و انگليس 
،تحريم هاي اقتصادي اروپا و وظايف 
اتاق هاي مش��ترک در چنين شرايطي 
ايراد کرد. س��پس با توج��ه به اينکه از 

پيش قرار بود آقاي مارتين جانستون  
مدير کل اتاق بازرگاني بريتانيا و ايران 
که ب��راي ش��رکت در همايش فرصت 

هاي س��رمايه گذاري در ايران دعوت 
ش��ده بود، بنا به دع��وت قبلي در باره 
روابط بازرگاني دو کشور، تحريم هاي 
اقتص��ادي عليه اي��ران و اقدامات اتاق 
انگليس و ايران دراين باره مطالبي ايراد 
کنند ،اما به داليل ويزائي نتوانسته بود 
در اين جلسه حضور پيدا کند آقاي آلن 
رايد عضو هيات مديره اتاق مورد اشار 
متني را که مارتين جانستون براي ارائه 
در اين جلس��ه آماده ک��رده بود قرائت 
کرد و در پاره ي از موارد به پرس��ش 

ها پاسخ داد. 
درپاي��ان دکت��ر اميني ناي��ب رئيس 
ودبيرکل اتاق ضمن اعالم اينکه جلسه 
آتي در اوايل اسفند ماه برگزارخواهدشد 
با تشکر از حضار ختم جلسه را اعالم 

داشت.

برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 
 کميسيون آموزش و فناوري هاي نوين

کميس��يون آموزش و فناوري هاي 
نوين ساعت چهار بعداز ظهر يک شنبه 
هر ماه ب��ا حضور خان��م ها:مرضيه 
ابراهيمي)نايب رييس کميسيون(،مهناز 
معصومي وآقايان آرش آزمنديان،محمد 
رضا حيدري ، حميد رضا ش��هابيان ، 
رامين طاعت��ي وعبدالرضا نوروزي و 
دکتر امير هوشنگ اميني تشکيل گرديد. 
آ قاي منوچهر هامون. که در سفر خارج 
از کشور به س��ر مي بردند وهمچنين 
آقايان محسن دهقاني و واحمد دشتي 
درجلس��ات حضور نداش��تند. در اين 
جلسات بعد از به  رسميت رسيدن جلسه 
ابتداء اخبار اقتصادي ورويدادهاي مربوط 
مورد بحث قرار گرفت، سپس به تفصيل 
درباره تخريم هاي انگلي��س واقدامات 
اتاق انگلي��س و ايران در خصوص رفع 
برخي مسائل و مشکالت فراراه فعاليت 
هاي دو اتاق تبادل نظر شد. ضمنا مقرر 
گرديد وفق اساسنامه چگونگي تشکيل و 
برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 
اش��خاصي که بيش از دو جلسه بدون 
اطالع رساني غيبت مي نمايند با اعضاء 
جديد جايگزين شوند، ديگر از آنها دعوت 

به عمل نيايد.

کميسيون بازرگاني و صنعت و  
تبادل گردشگري

کميس��يون بازرگان��ي، صنع��ت و 
گردش��گري ساعت ش��انزده روز سه 
ش��نبه هر ماه با حضور خانم ها زهرا 
نقوي، مينو شهابي و آقايان اميرحسين 
پژوهي، علي حمزه نژاد، جالل خاوندگار، 
سيد رضي سيد اصفهاني، محمدرضا 
عاقلي به رياست آقاي علي حمزه نژاد 
و با حضور دکتر اميرهوش��نگ اميني 
تشکيل گرديد. آقايان منوچهر هامون، 
رامين طاعتي و س��عيدي قمي با اطالع 
قبلي در اولين حضور نداشتند. در اين 
جلسات پس از تبادل اخبار به تفصيل 
درباره روابط اقتصادي ايران و انگليس 
و سپس درباره طرح هدفمندي يارانه ها 

بحث و گفتگو بعمل آمد. 

کميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشارکتها

کميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشارکت ها ساعت چهارده روز يکشنبه 
اول هر ماه با حضورخانم زهرا نقوي و 
آقايان دکتر اميرهوشنگ اميني )رئيس 
کميسيون(، مصطفي پاکزاد، محمدرضا 
حيدري، سيد محمد رضوي شيرازي، 

غالمرضا ش��جاع، دکتر علي ش��رقي، 
رامين طاعتي تش��کيل گردي��د. در اين 
جلسات بعد از بحث و تبادل نظر درباره 
اخبار اقتصادي و رويدادهاي جاري به 
تفصي��ل درباره چگونگ��ي برخورد با 
تحريم هاي اقتصادي انگليس و اقدامات 
اتاق بازرگاني انگليس و ايران در لندن 
در رفع پاره اي از مسائل و مشکالت به 
وِيژه درخصوص اخذ رواديد ورود به 

انگليس بحث و گفتگو بعمل آمد.
کميسيون عضويت                     

 کميس��يون عضوي��ت ب��ا حضور 
خان��م زهرا نقوي و دکتر علي ش��رقي 
و دکتر اميرهوش��نگ امين��ي، اعضاء 
و رئيس کميس��يون، س��اعت دوازده 
يکشنبه هر ماه تشکيل گرديد و از ميان 
دوازده درخواست عضويت جديد ، ده 
درخواست جديد مورد تاييد قرار گرفت. 
ضمن��ًا در اين ماه با ده م��ورد تمديد 
عضويت نيز موافقت بعمل آمدافزئن بر 
اين ضمن بحث و گفتگو درباره مسايل 
مربوط ب��ه عضويت وخدم��ات ويژه 
برخي از اعضاء موافقت گرديد براي آن 
دسته از اعضا که خدمات ويژه اي براي 
پيشبرد اهداف اتاق انجام داده اند کارت 

وِيژه عضويت صادر شود.
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اخبار كوتاه اقتصاد ي

مهماني ش��ام س��االنه اتاق انگليس 
و اي��ران طبق روال از س��اعت نوزده 
ونيم الي بيس��ت و دوجمع��ه 29 اکتبر 
با حضوربيش��ترين تعداداعضاء اتاق 
بازرگاني انگليس وايران وگروه زيادي 
از بازرگانان انگليس��ي  و ايراني مقيم 
لندن ،برخي اعضاء مجالس اعيان وعوام 
برگزار گرديد. پيش از صرف شام ، لرد 
المونت ضمن اداي خير مقدم وبه ويژه 
خير مقدم به مهم��ان هاي همراه دکتر 
امين��ي از تهران ب��ه تفصيل از خدمات 
دانش��ورنايب رييس ات��اق وهمکاران 
ايشان آقاي مارتين جانستون دبير کل 
اتاق وخانم ها ميترا طاهري و آسما و 
کمک مادي اعضائي ک��ه در برگزاري 
اي��ن مهماني کمک ک��رده بودند تجليل 
به عمل آورد. آقاي مايرکاردار پيشين 

بريتانيا در ايران س��ال ه��اي دهه ي 
س��ي به تفصيل درباره خاطرات خود 

سخن گفت. مراسم در ساعت 23 پايان 
پذيرفت.

برگزاري مهماني شام ساالنه در مجلس عوام

اخبار اتاق  انگليس و ايران

بحران يورو مي تواند به اقتصاد آمريکا صدمه بزند

باراک اوباما رئيس جمهوري آمريکا 
از اروپا خواسته است تا هرچه زودتر 
بحران بدهي  کشورهاي حوزه يورو را 
رفع کند چرا که اين بحران ممکن است 

به اقتصاد متزلزل آمريکا
صدمه وارد آورد.

او ب��ه مقامات بلند پاي��ه اروپايي در 
واشنگتن گفته است که اين مسئله براي 

آمريکا حائز اهميت بسياري است .
يک��ي از مقام��ات آمريکاي��ي امکان 
هرگونه کمک مالي مس��تقيم آمريکا را 

ردکرده است.
اما به گفته تحليل گران دولت آمريکا 
مي توان��د صندوق بين الملل��ي پول را 

براي کمک بيش��تر به اروپا تحت فشار 
قراردهد .

رئي��س  بوروس��و،  مانوئ��ل  ژوزه 
کميسيون اروپايي مي گويد که چاره در 

ادغام بيشتر کشورهاي
 اروپاي��ي و قوانين س��خت تر مالي 

است
پيشتر س��ازمان همکاريها و توسعه 
اقتصادي که ش��امل کشورهاي اصلي 
توسعه يافته و در حال توسعه است - 
با انتشار گزارشي بر اساس پيشبيني 
هاي اقتصادي اعالم کرد که 17 کشور 
عضو واحد پولي يورو در رکود به سر 

مي برند.

اين س��ازمان گفته اس��ت که بحران 
بده��ي ها بزرگترين خطري اس��ت که 

اقتصاد جهاني را تهديد مي کند.
به گفته اين سازمان حوادث اقتصادي 
ناگوار در کش��ورهاي عضو يورو مي 
توانند به طور بالقوه ديگر کش��ورهاي 
اروپايي را نيز تح��ت تاثير منفي قرار 

دهند.
سازمان همکاريها و توسعه اقتصادي 
از دولت آلمان خواسته است که دست 
بانک مرکزي اروپ��ا را بازتر بگذارد تا 
براي کاهش فشار بر کشورهاي شديدا 

مقروض، اوراق قرضه بيشتري بخر
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ماليات پول زور نيست

آقاي احمدي نژاد در »همايش تبيين 
طرح تحول نظام مالياتي« اظهارداشت: 
»پرداخ��ت مالي��ات مهمتري��ن جل��وه 

مشارکت در اداره کشور است.«
آقاي احمدي نژاد با طرح اين پرسش 
ک��ه برخي مي گويند چ��را بايد ماليات 
بدهيم »مالي��ات پول زور اس��ت و به 
انحاي مختلف تالش مي کنند از زير آن 
فرار کنند، اظهار کرد که اداره کش��ور 
هزينه دارد و هر فع��ال اقتصادي بايد 

مالياتش را بدهد.
از آنج��ا ک��ه دول��ت بخ��ش عمده 
درآمدهاي خ��ود را از محل صادرات 
نف��ت تامين م��ي کند و اي��ن درآمدها 
نوع��ي بي نيازي به درآمدهاي مالياتي 
را به دنبال داشته است ، در طول سال 
ها دولت تالش چندان��ي براي دريافت 

ماليات نشان نداده است.
افزون ب��ر اين برخي کارشناس��ان 
اقتصادي براي��ن باورند ک��ه، ذهنيت 
ريشه داري ميان ايراني ها براي فرار از 
پرداخت ماليات وجود دارد که بخشي از 
آن به تعاليم پيش از انقالب  روحانيون  
بر مي گردد که پرداخت ماليات را حرام 

مي دانستند«.
موانع دريافت ماليات

واما قاچ��اق گس��ترده کاال ازجمله 
مشکالتي اس��ت که ماليات واردات را 
از دس��ترس دولت دور مي کند. برخي 

برآوردها حاکي ازآن اس��ت که ساالنه 
نزديک به بيس��ت ميليارد دالر کاال به 
صورت قاچ��اق و خ��ارج از مرزهاي 
رس��مي وارد ايران مي ش��ود و دولت 

نمي تواند از آنها ماليات بگيرد..
البت��ه تفکر ماليات گري��زي در ميان 
بيش��تر مردم به نوعي وج��ود دارد و 
تالش چند س��ال گذش��ته دولت براي 
درياف��ت ماليات ب��ر ارزش افزوده هم 
نتوانسته است تاثيرزيادي دراين طرز 

تفکر ايجاد کند.
محمدرض��ا فرزي��ن مع��اون وزير 
اقتصاد گفتهاست  که »متاسفانه نه تنها 
41 درص��د اقتصاد کش��ور از ماليات 
معاف هس��تند، بلکه اطالعات آن ها نيز 

در دسترس نيست.«
دول��ت س��عي دارد ب��ا تغييراتي در 
روش هاي ماليات گيري،  تور مالياتي 
خود را ب��راي باالب��ردن درآمدهايش 
گس��ترده تر کند و براي همين دو سال 
است که قانون ماليات بر ارزش افزوده 
را با وجود مخالفت برخي صنوف اجرا 

کرده است.
ش��واهد نش��ان مي دهد که باوجود 
تالش زياد براي افزايش س��هم ماليات 
در بودجه س��االنه، هن��وز بش بزرگي 
ازمش��مولين مايات  پرداخت ماليات را 

باور ندارند
آقاي احمدي نژاد گفته است که »ممکن 

است کسي بگويد که پول مي دهيم اما 
خوب خرج نمي شود اما بايد بدانيد که 
در اين پنج الي شش سال اخير کارهاي 

بزرگي انجام شده است.«
سهم ماليات در بودجه ساالنه هنوز 
بس��يار پائين اس��ت . البته در سالهاي 
اخير ميزان درآمدهاي مالياتي افزايش 
پيدا کرده اس��ت و از ح��دود 13 هزار 
ميليارد تومان در س��ال 1384 به بيش 
از 30 ه��زار ميليارد تومان در س��ال 
1388 رس��يده اس��ت. با توقف انتشار 
گزارش��هاي رس��مي از س��وي بانک 
مرکزي ايران، مش��خص نيست که در 
سال گذشته خورشيدي ميزان دريافت 

ماليات چقدر بوده است.
در اليحه بودجه سال گذشته ميزان 
ماليات بيش از 35 هزار ميليارد تومان 
بوده و در اليحه سال جاري نيز ميزان 
ماليات بيش از 39 هزار ميليارد تومان 

پيش بيني شده است.
دولت افزايش ماليات در چند س��ال 
اخير را افزايش کارايي روشهاي ماليات 
گيري و رونق اقتصادي مربوط مي داند 
امابرخي منتقدان مي گويند که افزايش 
درآمدهاي نفتي و دريافت ماليات هاي 
معوق شرکت هاي دولتي باعث افزايش 

درآمدهاي مالياتي شده است.

پيشکسوتي که تمام حرفش جوان گرايي است
نداي صنعت ويژه نامه چهاردهمين 
جش��نواره پيشکس��وتان، نخبگان و 
چهره هاي شايسته صنعت و معدن و 
هنر استان اصفهان، ناصر پويا دولت 
آبادي عضو قديمي، سرشناس، خوش 
نام و فعال اتاق ايران و انگليس را به 
عنوان پيشکس��وتي ک��ه تمام حرفش 

جوان گرايي است معرفي کرده است.  

فصلنامه اتاق اي��ران و انگليس اين 
موفقيت را به پويا دولت آبادي عضو 
ارجمن��د ات��اق صميمان��ه تبريک مي 

گويد.
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بحران مالي امروز 
ناشي از اشتباهات زمان تغيير پول هاي ملي به يورو است

سه ش��نبه 06 مهر 1389رهبران جهان  
در مقر مرکز سازمان ملل متحد گرد آمدند 
تا تعهد خود نس��بت به کاهش ش��ديد فقر 
و گرس��نگي جهاني را نش��ان دهند. هدف 
ازگردهم آي��ي آنان، ارزيابي پيش��رفت در 
هش��ت هدف توس��عه  هزاره سازمان ملل 
که 10 س��ال پيش انتخاب ش��ده است، و 
دو چندان کردن تالش ها براي دس��ت يابي 
به آنها تا س��ال 2015 است. خبرنگار ويژ 
ه بي بي س��ي در سازمان ملل متحد باربارا 
پلت، به مس��ايلي که مقامات رسمي با آن 
روبرو خواهند شد نگاهي ارايه داده است 

که باهم آن را مرور مي کنيم:
سازمان ملل متحد اين برنامه را رويدادي 

تعيين کننده قلمداد مي کند.
اوالو کيورِون، يک مقام ارشد بنگاه اصلي 
توسعه سازمان ملل مي گويد: »مسيري که 

در 
گردهم آيي تعيين خواهد شد سمت و سو، 
نتيجه، موفقيت يا شکست تمام کوشش هاي 

اهداف 
توسعه  هزاره را مشخص خواهد کرد«.

»با پنج س��الي که باقي مانده، اين زمان 
روبرو شدن با واقعيت براي تمام جامعه ي 

جهاني است«.
حقيقت اين است که فقر کاهش پيدا کرده 
است اما پيشرفت نامتوازن بوده و بيشتر 
اه��داف در مهل��ت تعيين ش��ده قابل تحقق 

نيستند.
احتمال دست يابي به يکي از آنها – يعني 
به نيم رساندن فقر جهاني –بيشتر به خاطر 
رشد پايدار اقتصادي در چين و هند، وجود 

دارد.
ام��ا در ديگ��ر هدف ها مانن��د کم کردن 
گرس��نگي، بهبود دست يابي به بهداشت و 
آموزش و کمک کردن به مادران و فرزندان 

موفقيت هاي کمتري کسب شده است.
نمونه هاي موفق

کش��ورهاي بس��ياري روايت هاي��ي از 
نمونه هاي موفق خود دارند.

براي مثال کش��اورزان آفريقايي س��ود 
بي شماري از يارانه هاي بذر و کود برده اند. 

چنين اقداماتي، وضعيت ماالوي را از مرگ 
به خاطر قحطي 2005 به وضعيت برداشت 

محصول مازاد بر نياز تبديل کرده است.
ناکامي هاي بسياري هم وجود دارند.

گرسنگي جهاني از زمان انتخاب اهداف 
س��ازمان ملل با نزديک ي��ک ميليارد نفر 

آسيب ديده رو به افزايش است.
و تعداد زناني که به هن��گام زايمان هر 
سال مي ميرند هنوز صدها هزار نفر بسيار 

دورتر از 
هدف س��ازمان ملل براي کاهش شمار 
مرگ و مير مادران به ميزان س��ه چهارم 

است.
ي��ک دليل براي عدم موفقيت اين اس��ت 
که هرچند ميزان کمک به توسعه کشورها 
در دهه  گذش��ته افزايش يافته، کشورهاي 
ثروتمند از عهده  تعهدش��ان براي اعطاي 
کمکي معادل 0.7 درصد از توليد ناخالص 

ملي برنيامده اند.
از کش��ورهايي که گروه هش��ت ناميده 
مي شوند، بريتانيا با 0.51 درصد بيشترين 
ميزان کمک و ايتاليا با 0.15 درصد کمترين 
ميزان کمک را دارند. س��هم اياالت متحده 
خيلي بيشتر از 0.20 درصد نيست، هرچند 
با در نظ��ر گرفتن وضعيت  اقتصادش اين 

کشور بيشترين حجم کمک هاي
توسعه را فراهم مي کند.

کش��ورهاي گروه هشت همچنين موفق 
به اداي تعهدش��ان براي کمک به آفريقا تا 
سال 2010 که پنج سال پيش در گردهمايي 
گلن ايگلز در اسکاتلند متعهد آن شده بودند، 

نشده اند.
آنها ادع��ا مي کنند که علت اين مس��أله 

بحران اقتصاد جهاني است.
 ،)Jeffrey Sachs( اما به گفته  جفري سکز
يکي از مشاوران دبير کل سازمان ملل بان 
کي مون، کسري بودجه  خيلي پيشتر از آغاز 

بحران اقتصادي وجود داشته است.
او مي  گويد: »مي توان گفت که نوعي جدي  
نگرفتن از همان آغ��از در اين روند وجود 
داش��ت. در سال 2007 و 2008 به مقامات 
گروه هشت مي گفتم که پس گلن ايگلز چه 
ش��د؟ شما تعهد داريد و تعيين سال 2010 
خيلي صريح است. و يکي از مقامات بسيار 
ارشد دولت آلمان به من گفت: شما که فکر 
نمي کنيد که اين ها قرار است سر قول شان 

بمانند؟«
گام هاي عملي

پروفس��ور س��کز هم چنين ادعا مي کند 
کمکي که داده مي شود مي توانست مؤثرتر 

و کارآمدتر
اس��تفاده ش��ود .او مي گويد کشورهاي 
ثروتمند بيشتر روي پروژه هاي خودشان 
تمرک��ز دارند ت��ا اين که پول ش��ان را در 
صندوق ه��اي جهاني براي پش��تيباني از 
برنامه هايي جمع کنند که توسط کشورهاي 
در حال توس��عه طراحي شده اند – و ثابت 

شده که اين الگو موفق عمل مي کند.
در مقاب��ل، کش��ورهاي کم��ک  دهن��ده 
مي  گويند که دولت هاي کشورهاي در حال 
توسعه، هميشه شرکاي مؤثري نيستند و 
دليلش هم فساد و زمام داري ضعيف است. 
و سازمان ملل مصرانه از دولت هاي جهان 
در حال توس��عه مي خواهد که جمع آوري 
ماليات را بهينه کنن��د و هم چنين  اطمينان 
حاصل کنند که رش��د اقتص��ادي به افراد 

بسيار فقير سود مي رساند.
دليل ديگر شکس��ت، موقعي��ت حقير و 
فرودس��ت زنان و دختران در بس��ياري 
از کش��ورهاي فقير اس��ت و اين به خاطر 
نابرابري هاي ريش��ه دار اس��ت. کارکنان 
کمک رس��اني مي گويند که حل اين مشکل 
مسأله اي است حياتي چون وضعيت زنان 
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تأثير عظيمي بر اهداف توسعه  هزاره  مربوط 
به کودکان، بهداشت و آموزش دارد.

ب��ا توجه به اين مش��کالت سيس��تمي، 
بعضي از کنش��گران مي خواهند که اهداف 
سازمان ملل را نه تنها به مثابه  آرزو، بلکه 
به عنوان حقوقي انس��اني مق��رر کنند که 
متکي به قانون گذاري به منزله  ابزاري براي 

پاسخگو کردن دولت ها باشد.
و در کن��ار تقاضاي تعهد بيش��تر براي 
ادا ک��ردن وع��ده هاي کم��ک، بعضي  نيز 
خواستار تأکيد بيشتري بر چيزهايي هستند 
که از نظر آن ها علت ساختاري فقر جهاني 
است: فش��ار بدهي خارجي بر کشورهاي 

در حال توس��عه، و رژيم ه��اي تجاري که 
به کش��ورهاي فقي��ر اج��ازه نمي دهد که 
اقتصادش��ان را طوري توس��عه دهند که 
بتواند به بهترين شکلي نيازهاي مردم شان 

را تأمين کند.
 ،)Olivier De Schutter( اليور دو شوتر
گزارشگر ويژه  سازمان ملل در زمينه حق 
دسترسي به غذا، مي گويد: »اهداف توسعه  
هزاره در بسيج پول و انرژي مفيد بوده اند

ام��ا اين اهداف تنها ب��ه عاليم فقر حمله 
مي کنن��د – يعني کودکان ک��م وزن، مرگ 
و مير مادران، ش��يوع ايدز – در حالي که 
درب��اره  عل��ل عميق تر توس��عه نيافتگي و 

گرسنگي سکوت مي کنند. آمارها جايگزين 
سياست نيستند.«

انتظار مي رود ک��ه اين گردهمايي اعالم 
کند که دستيابي به اهداف توسعه  هزاره تا 
سال 2015 شدني است، اگر تلفيق مناسبي 
از پ��ول، سياس��تگذاري ها و باالتر از همه 

اراده سياسي وجود داشته باشد.
اما ش��ک و تردي��د نيز وج��ود دارد و 
منتقدان مترصد اش��اره به اقدامات خاص 
و برنامه هاي��ي عملي هس��تند ک��ه وزن و 

جايگاهي به سخن پردازي ها بدهد.

بسته رياضت اقتصاد ي ايتاليا به تصويب نهايي رسيد
اين بسته اقتصادي که مورد حمايت 
اتحاديه اروپ��ا نيز بوده اس��ت، براي 
اطمينان از توان اقتصادي دولت ايتاليا 
در بازپرداخت وام هاي کالن دريافتي اش 

ارائه و تصويب شد.
پيش بيني مي شد که با مصوبه پارلمان 
نخست  برلوس��کوني،  سيلويو  ايتاليا، 

وزير اين کشور، استعفاء خواهد گرد.
آقاي برلوس��کوني قبال گفته بود که 
بعد از تصويب بسته رياضت اقتصادي 
در سنا و پارلمان ايتاليا استعفا خواهد 

کرد.
گفته مي ش��ود ک��ه احتم��ال دارد با 
کنار رفتن آقاي برلوسکوني از قدرت، 
دولت جديد تحت رهبري ماريو مونتي، 
کميسر سابق ايتاليا در اتحاديه اروپا بر 

سر کار بيايد.
مجلس سناي ايتاليا بسته پيشنهادي 
دولت را روز جمعه، 11 نوامبر، تصويب 
کرد و نمايندگان پارلمان براي بررسي 
آن در روز ش��نبه، 12 نوامبر، نشستي 

اضطراري تشکيل دادند.
به اين ترتيب، انتظ��ار مي رود آقاي 
برلوس��کوني بعد از آخرين نشس��ت 
هيات دولت، اس��تعفايش را به جورجو 
ناپوليتانو، رئيس جمه��ور ايتاليا ارائه 

کند.
پس از آن، آقاي ناپوليتانو مي تواند 
رس��ما از ماري��و مونتي يا ه��ر نامزد 
ديگري بخواهد تا دولت جديد ايتاليا را 

تشکيل دهد.
 

تجمع کنندگان در مقابل محل سکونت 
نخس��ت وزير ايتاليا ش��عار مي دادند: 

خداحافظ سيلويو
      »خداحافظ سيلويو«

                  همزمان با بررسي بسته 
اقتصادي رياضت��ي در پارلمان ايتاليا، 
گروهي از م��ردم در محوطه بيرون و 
جل��وي پارلمان و نيز محل س��کونت 

نخس��ت وزير اين کش��ور تجمع کرده 
بودند و شعار مي دادند: »استعفا بده« 

و »خداحافظ سيلويو«.
رهبران سياس��ي ايتاليا به شدت در 
تالش هستند تا نشان دهند که مي توانند 
شرايط مالي و اقتصادي اين کشور را 

تحت کنترل بگيرند.
تصويب طرح رياضت اقتصادي در 
مجلس سناي ايتاليا افزايش بهاي سهام 
در بازاره��اي بورس اروپا و آمريکا را 
به دنبال داشت و تحليل گران اميدوارند 
با اين مصوبه پارلمان ايتاليا، معامالت 
بازاره��اي مال��ي جهاني ب��ا آرامش 

بيشتري آغاز شود.
اج��راي بس��ته رياض��ت اقتصادي 
پيش��نهادي دولت ايتالي��ا، 59 ميليارد 
و 800 ميلي��ون ي��ورو صرفه  جوي��ي 
اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. اين 
صرفه جويي از طريق کاهش هزينه هاي 
دولت��ي و نيز افزاي��ش ماليات ها انجام 

خواهد شد.
افزايش س��ن بازنشس��تگي، فروش 
دارايي ه��اي دول��ت و افزاي��ش قيمت 
سوخت هم در بسته رياضت اقتصادي 

ايتاليا پيش بيني شده است.
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افزايش ارزش سهام جهاني به دنبال تصويب طرح رياضتي ايتاليا
ش��اخص داوجون��ز آمري��کا 1/2، 
س��هام بازار بورس آلمان 2/3 درصد 
و ش��اخص FTSE بريتانيا 8/1 صعود 

کرد.
مجلس سناي ايتاليا بسته پيشنهادي 
دولت اين کشور را براي در پيش گرفتن 
اقدامات منجر به رياضت اقتصادي را 
تصويب کرد. دولتمردان ايتاليا اميدوارند 
که با اجراي اين بسته اقتصادي، از بروز 

بحران در اقتصادشان جلوگيري کنند.
ايتاليا س��ومين اقتصاد بزرگ حوزه 

يورو:
انتظار مي رود که بسته پيشنهادي دولت 
در دو روز آين��ده به تصويب نمايندگان 
پارلمان ايتاليا هم برسد که در اين صورت، 
راه براي استعفاي سيلويو برلوسکوني، 

نخست وزير ايتاليا، هموار مي شود.
سرمايه گذاران اميدوارند دولت جديد 
اقداماتي ب��راي آرام کردن تالطم هاي 

مالي اخير انجام دهد.
گفته مي ش��ود ک��ه احتم��ال دارد با 
کنار رفتن آقاي برلوسکوني از قدرت، 
دولت جديد تحت رهبري ماريو مونتي، 
کميسر سابق ايتاليا در اتحاديه اروپا بر 

سر کار بيايد.
در همي��ن حال نخس��ت وزير جديد 
يونان قول داده اس��ت اين کش��ور در 

حوزه يورو باقي بماند.
دولت ايتاليا از محل ف��روش اوراق 

قرضه دولتي جديد، توانست 5 ميليارد 
يورو جمع کند.

هرچند اين اوراق قرضه با نرخ سود 
6.087 درصد و براي يک دوره يکساله 

عرضه شده اند.
در جلس��ه بررسي اليحه پيشنهادي 
دولت در مجلس سناي ايتاليا 156 نفر 

براي اجراي آن راي موافق دادند.
اين مصوبه به پارلمان ايتاليا فرستاده 
خواهد شد و نمايندگان اين مجلس براي 
بررس��ي آن در روزه��اي آخر هفته، 
نشس��تي ويژه خواهند داشت تا پيش 
از آغاز ب��ه کار بازارهاي مالي جهاني 
در روز دوش��نبه آين��ده، در اين باره 

تصميم گيري کنند.
آقاي برلوسکوني گفته است که بعد 
از تصويب بسته رياضت اقتصادي در 
سنا و پارلمان ايتاليا استعفا خواهد داد.

اميد بازارهاي ناآرام به تشکيل دولت 
جديد:

آلن جانسون، خبرنگار بي بي سي در 
رم مي گويد که رهبران سياسي ايتاليا 

به شدت در تالش هستند تا نشان دهند 
که مي توانند ش��رايط مالي و اقتصادي 

اين کشور را تحت کنترل بگيرند.
خبرنگار ما مي گويد که آقاي مونتي 
يک اقتص��اددان معتبر و دقيقا کس��ي 
اس��ت که بازارهاي پولي اميدوارند در 
اين ش��رايط بحراني، اوضاع را کنترل 

کند.
آقاي مونتي صبح جمعه گذش��ته در 
نشست نمايندگان مجلس ايتاليا حاضر 
شد و بعد به ديدار جورجو ناپوليتانو، 

رييس جمهوري ايتاليا رفت.
در صورتي که روز ش��نبه، بس��ته 
پيش��نهادي دولت به تصويب پارلمان 
ايتاليا برس��د، آقاي ناپوليتانو مي تواند 
استعفاي سيلويو برلوسکوني را عصر 
روز شنبه بپذيرد و بعد رسما از آقاي 
مونتي يا هر نام��زد ديگري بخواهد تا 

دولت جديد ايتاليا را تشکيل دهد.
اج��راي بس��ته رياض��ت اقتصادي 
پيش��نهادي دولت ايتالي��ا، در صورت 
تصوي��ب نهاي��ي، 59 ميلي��ارد و 800 
ميليون يورو صرفه  جويي اقتصادي را 

به دنبال خواهد داشت.
اي��ن صرفه جوي��ي از طريق کاهش 
هزينه هاي دولتي و نيز افزايش ماليات ها 

انجام خواهد شد.

توافق وزراي د ارايي حوزه يورو بر سر تد ابير تازه
وزراي دارائي کشورهاي حوزه يورو 
بر سر تدابير جديد براي افزايش ظرفيت 
صندوق کمک به بازپرداخت بدهي ها به 

توافق رسيده اند
قرار است جزئيات بيشتري از نشست 
وزراي دارايي در بروکسل انتشار پيدا 

کند.

وزاري دارايي اين کشورها مي خواهند 
افزايش بودجه اين صندوق به اندازه اي 
باشد که بتوان به اسپانيا و حتي ايتاليا 
در صورتيکه هر يک از اين دو کشور به 
دليل بدهي هاي خود دچار بحران شود 

کمک کرد.
با وجود اين انتظار نمي رود که بودجه 

اين صندوق به بيشتر از هزار ميليارد 
يوروي پيش��نهادي افزايش پيدا کند و 
بهمين دليل گمان��ه زني هايي در مورد 
احتمال درخواست کمک از صندوق بين 

المللي وجود دارد
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قوانين سختگيرانه تر اتحاديه اروپا براي موسسات اعتبارسنجي
ماي��کل بارني��ر، يکي از مس��ئوالن 
کميس��يون اروپ��ا مي گوي��د عملکرد 
اعتبارس��نجي بر وضعيت  موسسات 
زندگي ش��هرندان عادي نيز تاثير مي 

گذارد 
کميس��يون اروپا قوانين سختگيرانه 
تري را براي موسس��ات اعتبارسنجي 
که اعتبار کش��ورها و شرکت ها را بر 
اساس ميزان بدهي آنها رتبه بندي مي 

کنند، اعمال کرده است.
اين نهاد اروپايي اعالم کرده اس��ت 
که موسسات اعتبارس��نجي، از جمله 
استاندارد اند پورز، موديز اند فيچ، بايد 
از قوانين محکم ت��ري پيروي کنند، در 
مورد رتبه بندي ها ش��فافيت بيشتري 
داشته باش��ند و در برابر خطاهايشان 

مسئول شناخته شوند.
گزارش هاي موسسات اعتبارسنجي 
به س��رمايه گذاران کمک مي کند تا در 
مورد قابل اطمينان بودن قرض کنندگان، 
در زمينه توانايي در بازپرداخت بدهي 

هايشان تصميم گيري کنند.
تنزل درجه کشورها و شرکت ها در 
اين رتبه بندي ها، مي تواند موجب شود 
که قرض کنندگان ضعيف تر مجبور به 

پرداخت نرخ سود باالتري شوند.
ماي��کل بارني��ر، يکي از مس��ئوالن 
کميسيون اروپا مي گويد اين موسسات 
که تحت مالکيت خصوصي س��رمايه 
گذاران هستند، مي توانند تاثيرات جدي 

و فراگيري بر مردم داشته باشند.
او در اي��ن مورد مي گويد: »اين رتبه 
بندي ها تاثير مس��تقيمي بر بازارهاي 
مالي و فراتر از آن ب��ر اقتصاد دارند. 
بنابراين مي توانند بر وضعيت زندگي 
ش��هروندان اروپاي��ي ني��ز تاثير گذار 

باش��ند. در نتيج��ه اين رتب��ه بندي ها 
فقط اظهارنظري س��اده از س��وي اين 

موسسات به حساب نمي آيند«.
او همچنين افزود که اين موسس��ات 
ني��ز در ارزيابي هاي خود از اش��تباه 
مصون نيس��تند و در گذش��ته مرتکب 

»اشتباهاتي جدي« شده اند.
مايکل بارنير، از مسئوالن کميسيون 

اروپا
»اين رتبه بندي ها تاثير مستقيمي بر 
بازارهاي مالي و فراتر از آن بر اقتصاد 
دارن��د. بنابراين مي توانند بر وضعيت 
زندگي ش��هروندان اروپايي نيز تاثير 
گذار باش��ند. در نتيجه اين رتبه بندي 
ها فقط اظهارنظري ساده از سوي اين 

موسسات به حساب نمي آيند.«
هفته گذش��ته موسسه اعتبارسنجي 
اس��تاندارد اند پورز اعالم کرد که رتبه 
بندي اعتباري فرانسه را يک درجه تنزل 
داده اس��ت. با وجود اين ک��ه پيش از 

اعالم اين خبر، شايعاتي در اين مورد به 
گوش مي رسيد، اما سپس اين موسسه 
اعتبارسنجي با رد اين خبر، اشتباه فني 

را عامل انتشار آن دانست.
برخي از ناظران، اين گونه موسسات 
را عامل تحريک بحران مالي اخير جهان 
مي دانند که از س��ال 2008 ميالدي و 
در پ��ي دادن رتبه هاي باال به برخي از 
موسساتي که داراي بسته هاي پيچيده 

بدهي مالي بودند بروز کرد.
تنزل رتبه بندي اعتباري يک کش��ور 
در جري��ان بحران اقتص��ادي اتحاديه 
اروپا موجب شده که هزينه استقراض 
براي برخي از کش��ورهاي اين اتحاديه 
از جمله يونان، ايرلند و پرتغال افزايش 

پيدا کند.
مايکل بارنير از کميسيون اروپا مي 
گوي��د برخي از اين تغيي��رات در رتبه 
بندي اعتباري کش��ورها موجب برهم 
خ��وردن تعادل بازارها ش��ده و افزود 
که بيش از همه در م��ورد زمان بندي 
اع��الم چنين خبرهايي به خصوص در 
ميانه مذاکرات براي کمک هاي مالي بين 
المللي به برخي از کشورها شگفت زده 

شده است.
او در اي��ن م��ورد گفت ک��ه هر نوع 
اش��تباه عمدي و يا سهوي موسسات 
اعتبارسنجي که موجب آسيب رسيدن 
به سرمايه گذاران شود، بايد طي پرونده 

اي در دادگاه مطرح شود.
او افزود که يکي از اهداف کميسيون 
اروپا کاهش وابس��تگي بيش از حد به 
رتبه بندي هاي اعتباري اين موسسات 
و در عي��ن حال ارتقاي کيفيت در روند 

رتبه بندي ها است.

تسليت
با اندوه فراوان مصيبت وارده 
را ب��ه جناب آقاي مهندس بهروز 
بوش��هري  مش��اور عالي هيات 
رييس��ه اتاق بازرگاني و صنايع 

ومعادن ايران وانگليس تس��ليت 
گفته براي آن عزيز از دست رفته، 
از درگاه ايزد يکتا طلب آمرزش و 
براي بازماندگان صبر و بردباري 

مسئلت مي نمائيم.

هيات رييسه
 اتاق ايران و انگليس
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