تهران از روز شنبه در وضعیت نارنجی خواهد بود

2

هربامداد در سراسر کشور
محمد ساجدی ،کارشناس مسائل اوراسیا و قفقاز
در گفتگو با آفتاب یزد:

گزارش آفتاب یزد از زیر و بم بازاریابی شبکهای

تکدی گری مدرن

حل بحران قره باغ؛ شاید وقتی دیگر

برخی از جوانان

اما به نفع آذربایجان!

3
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هم انتقام هم دیپلماسی

فرشاد مومنی مطرح کرد

مسابقهغمانگیز
دولت و مجلس
برای پرداخت نقدی

انتشار تصاویری جدید حاکی از آن است که شهید فخری زاده جزو تیم کمککننده به مذاکرات برجام بوده
و این موضوع برخالف برخی ادعاها نشان میدهد آن شهید مظلوم نیز مخالف دیپلماسی نبوده
و اکنون نیز همزمان بایستی هم به فکر انتقام بود و هم درهای دیپلماسی را نبست

هیاهو برای هیچ

ماجرای
دریافت ارز
مجیدی
چه شد؟

تصویری از یک خبر ایسناکه نشان میدهد جلیلی مذاکرهکننده سابق
هستهای پس از ترور دانشمندان ایرانی به مذاکرات ادامه داده است

8

تصویر آرشیوی ایرنا از اعطای نشان
از سوی رئیسجمهور به شهید فخری زاده

کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «آفتاب یزد» هشدار داد:

12

نباید با عطسه یک نفر اقتصاد ایران بههم بریزد
یادداشت1-

توسعه یا عدم توسعه؟
چرا؟
سید حمید کالنتری

یکی از سواالت متداولی که در بسیاری از محافل و
مجالسعلمی،کارشناسی،اجتماعیوسیاسیمطرح
میشــود این است که چرا تعدادی از کشورها مسیر
توســعه را خوب طی کردهاند و وضع شاخصهای
اقتصادی اجتماعی آنان مثل اشــتغال ،نرخ رشــد
اقتصادی ،تورم ،رقابت پذیری از وضعیت بهتر و باالتر
آنهم بصورت مستمر و مداوم برخوردار است .در این
حوزه عالوه بر کشورهای توسعه یافته اروپا ،امریکا،
کانادا ،ژاپن و چین که دارای شــرایط ویژه و برتری
هستند کشورهایی چون هند ،کره جنوبی ،مالزی،
اندونزی ،قطر ،امارات و ترکیه را مشــاهده میکنیم
که در مســیر رشد و توســعه همگی حداقل در دو
دهه گذشته از وضع خوب و رو به رشدی برخوردار
بوده اند .به عنوان مثال هند در 20سال گذشته رشد
متوســط  %7را تجربه کرده است که حداقل %25
آن از محل بهره وری و اســتفاده از دانش و نوآوری
بوده است .اما میانگین رشد ما در  40سال گذشته
حدود  %1/5بوده است .وضعیت کره جنوبی ،مالزی و
سنگاپور هم به مراتب برتر از هند بوده است.
در ادامه یک جدول مقایسهای دالیل بیست گانهای
مبنی بر توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه یافته و یا
موفقتر در توسعه و کشورهایی که از توسعه یافتگی
الزم برخودار نبودهاند ذکر گردیده اســت .البته در
رابطه با دالیل ذیل در مورد ایران الزم است مسائل
ناشی از تحریمهای ظالمانه و تاثیرگذاری آن را هم بر
روند توسعه لحاظ نمود .هر چند که مدیریت شایسته
تحریمها هم در جهت تعامالت بهتر بینالمللی و هم
اســتفاده بهره ورانهتر از منابع و فرصتهای داخلی
میتوانست بخشی از آثار بازدارنده آن را بکاهد.

ردیف

عوامل و دالیل موثر بر توسعه یافتگی کشورها

عوامل عدم توفیق کشورها در مسیر توسعه

1

داشتن استراتژی و برنامه بلند مدت و پایبندی به آن

فاقد استراتژی بلندمدت و روشن و عدم توجه الزم به
برنامههایتوسعه

2

جدی بودن در اجرای طرحها و برنامهها با نظم و کیفیت مناسب

رفتار ضربتی و شتابزده در اجرا و عدم توجه به کیفیت و دقت

3

تعامل و دیپلماسی اقتصادی فعال در روابط بینالملل

نبود استراتژی روشن و پایدار در سیاست خارجی و تعامل
با سایر کشورها

4

حرمت و ثبات داشتن قوانین

تغییر زیاد قوانین و عدم توجه و رعایت آنها در بسیاری از موارد

5

احترام به شهروندان به ویژه اقشار خاص ،دانشگاهیان ،معلمان
و کارآفرینان

ندانستن قدر و منزلت مردم به ویژه نخبگان و نیروهای کارآمد

6

توجه ویژه به رشد کیفیت در تولیدات صنعتی و کشاورزی و
شرایط مناسب محیط کسب و کار

رفتار سرهمبندی در تولید و نبود تعهدات شغلی و حرفهای و
توجه به سود و منافع آنی

7

توجه ویژه به منافع ملی و اولویت دادن به منافع عامه مردم
و کشور

دنبال نمودن منافع قومی ،بخشی و حزبی و کلی

8

توجه به دانش مدیریت به عنوان یک فن و تخصص در بهبود
سازمانها و شرکت ها

ناآگاهی بسیاری از مدیران از دانش و مسائل تخصصی مدیریت

9

توجه به شایستگی و صالحیتها درانتخاب و انتصاب مدیران

حاکمیت روابط دوستی ،جناحی و قومی در انتصاب مدیران

10

توجه به کار جمعی ،مشارکت در مدیریت و همکاری و هماهنگی

ضعیف بودن روحیه کار جمعی ،گروهی و تیمی

11

فراهم نمودن زمینه رشد خالقیت و نوآوری در جامعه

گرفتار شدن نخبگان ،نوآوران و صنعتگران
در پیچ و خمهای مختلف

12

یادگیری و کسب علم به صورت عمیق و هدفمند
نه مدرکزدگی

اصالت به مدرک گرایی و گذراندن دورههای دانشگاهی
با حداقل کیفیت

13

امیدواری نسل جوان به آینده

نداشتن تصویر روشن و امیدبخش جوانان نسبت به آینده

14

فعال بودن نهادها و سازمانهای غیردولتی در امور اجتماعی
و اداره امور

سوء ظن داشتن به نهادهای مدنی فعال و میدان ندادن به آنها

15

نقد پذیر بودن مدیران و آزاد بودن فضای انتقاد از مدیران

میدان دار بودن نیروهای متملق و مدیحه سرا

16

محیط کسب و کار مناسب و رقابت در اقتصاد

وجود مقررات محدودکننده و بازدارنده برای تولید و خدمت

17

توجه ویژه به حفظ آب ،خاک ،منابع طبیعی و محیط زیست

فدا نمودن محیط زیست برای نیازهای کوتاه مدت و
عدمتوجه به آالینده ها

18

نقش اصلی و محوری داشتن بهرهوری در اقتصاد و تولید

پایین بودن شدید نرخ رشد بهرهوری و
وجود نا بهرهوریهای فراوان

19

مقابله جدی و اثربخش با هر نوع فساد و سوء استفاده

گسترش بیرویه انواع فساد و تخلف

20

مدیریت اصولی نرخ تورم ،بیکاری و سرمایهگذاری ها

بیثباتی در سیاست ها ،برنامهها و مقررات اقتصادی

كل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام

جنابآقاىدكترحسينعلىحاجىدليگانى
عضو هيات رئيسه محترم مجلس شوراى اسالمى
ضایعه درگذشــت برادر گرانقدر و
مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض
میکنم ،خداونــد متعال روح پاکش
را با سرورش موال اميرالمومنين(ع)
محشــور نماید و به بازماندگان صبر
جزیل عنایت فرماید.
ضياء احمدپور  -مدير عامل موسسه حقوقى و داورى مشاهير دادآفرين

یادداشت2 -

امپراطوریعثمانی،
قربانی استراتژی نفوذ

اروپای راستگرا
در پس بحران کرونا

فتح اله دهقان

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

سرمقاله

در نقد بازاریابی
شبکهای

فتح اله تاری
اقتصاد دان

بازاریابی شــبکهای نوعی بازاریابی است که
افراد مختلفی در این سیستم به عنوان بازاریاب
انتخاب میشوند.این افراد اگر بتوانند محصولی
را به فروش برسانند پورسانت دریافت میکنند.
این شــیوه در عمل در کشور ما سابقهای به
نام شــرکتهای هرمی را دارد .آنها از چنین
شیوهای استفاده میکردند به این صورت :کسی
که خواهان عضو شدن در شبکه بود باید در
ابتدا هزینهای را برای عضویت پرداخت میکرد.
این شخص اگر میتوانست در مجموعه افرادی
را به عضویت در بیاورد ،آن هزینه اولیهای که
پرداخت کرده بود را باز پس میگرفت .بعدها
فعالیت این شرکتها غیر قانونی اعالم شد و
این شرکتها از ترفند واسطه قرار دادن کاال
برای قانونی شدن استفاده کردند و به بازاریابها
گفتند شما اگر این کاال را بفروشید کسب درآمد
میکنید اما بسیاری از این کاالها دارای ارزش
واقعی نبودند مثال ســکههای طالیی که تنها
روکشی از طال داشتند به فروش میرسیدند.
در هر صورت این فعالیتها در عمل به نوعی
کالهبرداری تبدیل شــد .کسانی که در راس
بودند ،افراد دیگر را وارد مجموعه و وادار به
خرید میکردند و به بازاریابها پورسانت تعلق
میگرفت .اما سرگروهها منفعت بیشتری کسب
میکردند اما گروههای بعدی پول و درآمدی به
دستنمیآوردند.بعداقوانینیدرایرانتصویب
شد که بر اساس این قوانین شرکتهای هرمی
به نوعی به بازاریابی میتوانند بپردازند ولی...
ادامه در صفحه 6

یادداشت3-

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

11

خدایار سعیدوزیری

اگر بگوییــم تاریــخ جهان ،حکایــت رقابت
قدرتهاست سخنی گزافه نگفته ایم.
قدرتهــای جهانی در طول تاریخ از حربههای
متنوع و متفاوتی برای از پای دراوردن واز صحنه
به در کردن رقیب وحریف بهره میبرند.
حربه نفوذ از جمله ابزار واهرمهای کارســازی
اســت که در طول تاریخ برای از پای درآوردن
رقیب در استفاده از آن درنگ نشدهاست.
الزم بــه یادآوری نیســت که در اســتراتژی
نفوذ،پشتوانه مالی قوی و استفاده از تکنولوژی
روز برای رسیدن به هدف ،جایگاه خاصی دارد.
امپراطوری عثمانی به زعم نویسنده این سطور
نمونه مناسبی برای بحث ما میباشد.
این امپراطوری شرقی چند قرن بر بخشهای
مهمی از جهان حکم رانی میکرد.
حمالت ســپاهیان عثمانی اروپائیان را عاصی
کرده بود.شکست نیکو پولیس در 1396میالدی
که نزدیک بود پادشــاه مجارستان نیز کشته
شــود ،تهدیدی تمام عیار برای اروپائیان شد.
بهتعبیر«لســترنج» شرق شــناس انگلیسی
(اروپائیان را بیدار کرد).
اروپائیان ،درمانده از مقابله مستقیم با عثمانیان
بــرای شکســت حریف اســتراتژی نفــوذ را
پیشه کردند.
ثروت هنگفت بدست آمده از قا ره جدید کشف
شده آمریکا که به قیمت نابودی بومیان این قاره
بدست آمده بود در خدمت آنها قرار گرفت.
در این راستا دست به اقداماتی زدند .از جمله،
به رواج قهــوه و تنباکو در امپراطوری عثمانی
پرداختند.
اســتعمال این مواد در میان مردم شــایع شد
تاجاییکه نظامیان نیز به حدی آلوده شدند که
احتمال شورش آنها درصورت ممانعت از مصرف
این مواد میشد.
اختالف افکنی،فرقهســازی ،ایجاد شورش نیز
از جملــه حربههای آنــان بود.پیدایش فرقه
وهابیت در این راســتا بود کــه در حال حاضر
مذهب رسمی عربستان است.
آنها ازتحریک و دامن زدن به اختالفات،تشویق
به رقابــت میان دو امپراطوری بزرگ شــرقی
مسلمان عثمانی وصفویه نیز غافل نبودند.
ایجاد مشکالت اقتصادی با شگردهای مختلف
از دیگر حربههای آنان بود.ورود کاالهای ارزان
و خــروج ســرمایه از این امپر اطــوری ،رکود
اقتصادی وکسری بودجههای متوالی ،متوسل
شــدن به بانکهای خارجی برای گرفتن وام را
موجب شد.

شیوع گسترده کوید 19در جهان در کنار آثار
بهداشتی و سالمت ،تبعات سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی گســتردهای نیز داشــته است که
نتایج آن شاید تا سالها نیز تداوم پیدا کند .در
جریان موج اول کرونا که از اوایل سال 2020
در جهان شروع به گسترش کرد و هنوز ارتباط
تنگاتنگ وضعیت ســامت و بهداشت تحت
تاثیر این اپیدمی با مســائل اقتصادی چندان
روشــن نبود ،به نظر میرســید اهمیت این
موضوع دیگر مســائلی که احزاب راستگرا به
خصوص در اروپا مطرح میکنند را به حاشیه
برده و شــانس آنها را برای کسب موفقیت در
انتخاباتهای پیش روی کشــورهای اروپایی
کمرنگ کرده است .اما با تداوم شرایط بحران
بهداشتی ناشی از اپیدمی و گسترش موج کرونا
که دولتهای اروپایی را مجبور به اتخاذ تصمیم
به اعمال محدودیتهایی از جمله قرنطینههای
جدی کرد ،به تدریج شکافی باز و بازتر شد که
احزاب راســتگرای افراطی و رادیکال بار دیگر
مجالی برای ابراز وجود پیدا کردند و حتی اینبار
شرایط بیش از قبل از اپیدمی برای تبلیغات و
فعالیت آنان فراهم گردید.
در حقیقت احزاب راستگرای اروپایی از ماری
لوپن در فرانســه و حزب آلترناتیو برای آلمان
تا لگا در ایتالیا و دموکراتهای ســوئد همگی
بــا مخالفت با قرنطینه و مانور روی آثار منفی
اقتصــادی آن بر اقشــار جامعه ،خــود را به
سخنگوی این اقشار بدل کردند و به گسترش
نفوذ خود در میان مردم مشــغول شــدند .در
این میان همزمانی آثــار روزافزون کوید 19و
قرنطینه با وقایعی چون حمالت تروریســتی،
بحرانهای ناشی از سیاســتهای مهاجرتی
اروپا و مواردی از این دست که پیش از اپیدمی
نیز احزاب راستگرا با تاکید بر آنها به تبلیغات
میپرداختند ،موقعیتی مناسب را در اختیار این
احزاب و گروهها قرار داده است.
از دیگر ســوی عدم موفقیت دولتها در مهار
کوید 19در قرنطینههای قبلی ،سبب افزایش
اعتراضات به این محدودیتها شــده است و
احزاب راستگرا نیز با همراهی با این موجهای
اعتراضــی به تقویت جایگاه خود مشــغولند.
بهعالوه تداوم بحران کوید 19و آثار اقتصادی
آن بر دولتهــا و افزایش بدهی عمومی آنها،
به تدریج سبب کاهش حمایتهای اقتصادی
دولتهای اروپایی از اقشار کمدرآمد خواهد شد
که این نیز خود به معنای گرایش بیش از پیش
جامعه به سمت احزاب رادیکال خواهد بود.
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یادداشت4 -

مدعیان
منطقه خأل
بابک خطی

طبیب و فعال اجتماعی

مدتیاســت کرونا بــر دنیا ســایه افکنده و
عوارض و قربانیان زیادی به جا گذاشته است.
تاکنون هیچ پروتکل درمانی قاطع که بر کرونا
موثر باشد پیدا نشدهاست .واکسنی که به طور
قطعی باعث پیشــگیری از بیماری شود نیز
هنوز تهیه نشدهاست هرچند خبرهای خوشی
از تولید واکسن مناسب از گوشه و کنار جهان
به گوش میرسد.
در چنین شرایطی دانشــمندان علم پزشکی
در تمــام جهان بــا روش اجماع و تکمیل به
دنبال یافتن روش موفق در درمان کووید ۱۹
هستند .بر اساس اصول پایهای منطق و مبانی
اولیه تفکر ،وقتی یک ماده به عنوان دارو موفق
است که عملکرد آن با آزمایشات تجربی قابل
تکرار اثبات گردیده و راستی آزمایی کافی در
مورد آن انجام شود وهرچه غیر از آن با عقل
سلیم سازگار نیست .منطقه «خأل» را میتوان
فاصله زمانی تحقیق راجع به یافتن روش درمان
تا زمان پیدا شدن آن تعریف کرد.
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یادداشت5 -

قایقرانی
درخیابانهای شهر
مجید ابهری

رفتار شناس

فضای مجازی مملــو از فیلمها و عکسهایی
از شــهرهایی اســت که بارندگیهای اخیر؛
خیابانها،کوچههاوخانههایآنهاراتبدیلبهاستخر
کرده است .زندگی مردم از اثاثیههای مختلف
تا وســایل کار بر روی آب شناور هستند و در
بعضی از مناطق ،مردم تا باالتر از زانو در آب
راه میروند .بخشــی از این حوادث را میتوان
ناشــی از کم توجهی شــهرداریها و بخشی
دیگــر را مربوط به وزارتخانههــا وادارات آب
وفاضالب استانداریها و فرمانداریها دانست.
البتــه باال آمدن فاضالب و بخشــی از آبهای
زیر زمینی در جنوب کشور مسبوق به سابقه بوده
وموضــوع جدیــد ونادری نیســت اما قطعا
فقدان مدیریت وضعف نظارت وبرنامه ریزی
در ایجاد زیرســاختها از عوامل اصلی چنین
رخ دادهای تلخی آنهم در شــرایط ســخت
کرونایی است .جالب اینجاست بعد از فروکش
شدن آب ،نمایش نخ نمای کی بود؟کی بود؟
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