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موافقت چین با حضور افغانستان در راه ابریشم
در نشســت اخیر همســایگان افغانســتان خبر مهمی برای 
راه ابریشــم مطرح شــد و دولت چین اعالم کرد که با پیوستن 
افغانســتان تحت کنترل طالبان به راه ابریشــم موافق اســت. 
جالب اینکه طالبان متوجه اهمیت این مســیر شــده و از زمان 
به قدرت رســیدن، بارها برای پیوستن افغانستان به راه ابریشم 

ابراز تمایل کرده است.
ذبیح اهللا مجاهد، سخنگوی طالبان، چندی پیش به صراحت 
گفت که کمک های چین پایه توســعه افغانســتان را تشــکیل 
می دهد و طرح یک کمربند یک جاده ابریشــم می تواند دروازه 

ورود افغانستان به بازارهای بین المللی باشد.
دولت چین تا پیش از این درباره خواســته طالبان ســکوت 

کرده بود؛ اما حاال گویا بازی را عوض کرده است.
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در گزارش جدید خود 
اعــالم کرده که چراغ ســبز چین به طالبان زنــگ خطری برای 
بندر چابهار ایران اســت؛ چرا که این اتفاق می تواند مســیر راه 
ابریشــم را از بندر چابهار ایران به ســمت بندر گوادر پاکســتان 
منحرف کند. پاکســتان به دنبال اتصال افغانســتان به کمربند 
اقتصادی چین-پاکستان است. پیوســتن افغانستان به کمربند 
اقتصادی جاده  ابریشم از مسیر کریدور اقتصادی چین-پاکستان 
به  معنای تقویت مسیرهای ترانزیتی پاکستان به ویژه بندر گوادر 
و کریدور ترنس افغان اســت که پاکســتان را به آسیای مرکزی 
متصل می کند. البته ایجاد این مسیر ساده نیست. علی ضیایی، 
تحلیلگر صنعت حمل ونقل، به «شــرق» می گوید که این مسیر 
ســخت و صعب العبور نیاز به ســرمایه گذاری زیــادی دارد که 
در توان مالی ســه کشور فقیر ازبکســتان، افغانستان و پاکستان 

نیست.
با این حال پرســش این است که چرا چین با وجود اطالع از 

این حقایق ترجیح داده اســت به جای ســرمایه گذاری در بندر 
چابهار ایران به راه ابریشــم از مســیر افغانستان و پاکستان فکر 

کند؟
رویگردانی هند از بندر چابهار

اخبــار عجیب رویگردانی از بنــدر چابهار ایران به کنفرانس 
مشترک کشــورهای همسایه افغانســتان محدود نمی شود. در 
اســفند سال گذشته رســانه های هندی گزارش دادند که اولین 
محموله  گندم اهدایی دولت هند در ســال ۲۰۲۲ از طریق خاک 
پاکســتان برای مردم افغانســتان ارسال می شــود. خبر انتقال 
حــدود دو هزار تــن گندم هند بــا ۴۱ کامیون افغــان از طریق 
پاکستان به مقصد افغانستان در حالی منتشر شد که پیش از این، 
در قالب موافقت نامه چابهار این گونه بارها از مسیر بندر چابهار 

ایران به افغانستان ارسال می شد.
ایــن اتفاق عجیب در شــرایطی رخ داد که هند و پاکســتان 
اختالفات دیرینه و رقابت های منطقه ای سختی داشتند؛ اما این 
دو کشــور نادیده گرفتن اختالفات دیرینه خــود را به ترانزیت از 
بندر چابهار ترجیح دادند و کمک های انسان دوســتانه به جای 
چابهار ایران، از «گذرگاه عطاری» به «مرز واگه» پاکستان انتقال 

داده  شده و از طریق مرز «تورخم» به افغانستان رسید.
حاال هم در اتفاقی عجیب چین با درخواســت طالبان برای 
پیوســتن افغانستان به راه ابریشــم پاسخ مثبت داده و به جای 
ســرمایه گذاری در بندر چابهــار ایران، به نظر می رســد که به 
جایگزینی افغانستان و پاکستان در مسیر راه ابریشم فکر می کند.
محمد عیقرلو، دبیرکل فدراســیون حمل ونقل و لجســتیک 
ایــران، به «شــرق» می گوید که ایــن اتفــاق حیرت انگیز و دور 
از انتظــار بــود و محمد جواد شــاهجویی، کارشــناس صنعت 
حمل ونقل، به «شرق» توضیح می دهد که اتصال راه ابریشم به 
بندر گوادر و در شرایطی که افغانستان ثبات سیاسی و اقتصادی 

کافی ندارد، دور از ذهن بوده است.
تحرکات اقتصادی چین در افغانستان

با این حال این موضوع از نظر شاهجویی یک منطق می تواند 
داشــته باشــد و آن اینکه چین برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانجات خود روی منابع معدنی افغانستان حساب ویژه باز 

کرده است.
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران گزارش داده است که 
دولت چین به تازگی اعالم کرده است که به دنبال ایجاد شهرک 
صنعتی جدیدی در کابل اســت. از زمــان روی کار آمدن دولت 
طالبان در کابل تاکنون حدود ۲۰۰ شــرکت کوچک و متوســط 
چینی در افغانســتان حضور یافتــه و در پی فرصت های جدید 

کسب وکار در این کشور برآمده         اند.
ظاهرا برآوردهای اولیه انجام شــده و اکنون در مرحله دوم 
تأسیس شــرکت شهرک صنعتی جدیدی در کابل در دستور کار 

این کشور قرار گرفته است.
همچنیــن هم زمــان بــا بر گــزاری کنفرانس همســایگان 
افغانســتان در چین و پذیرش ورود افغانســتان بــه مگاپروژه 
ابریشــم، طالبــان اعالم کــرد که شــرایط برای اجرائی شــدن 
ســرمایه گذاری چین در معدن عینــک، بزرگ ترین معدن مس 
افغانســتان، فراهم است. ســرمایه گذاری چهار میلیارددالری 
چین در این معدن مهم ترین ســرمایه         گذاری در دوره پس از ۱۱ 
سپتامبر در این کشور است که با وجود گذشت سال ها از انعقاد 
توافق اولیه، هنوز اجرائی نشــده اســت. در گذشــته فشارهای 
ایــاالت متحده، ناامنی         های مختلفی که از ســوی طالبان ایجاد 

می شد و نیز اختالفاتی که میان 
دو کشــور وجود داشت، زمینه 
از  را  این قرارداد  اجرائی شــدن 
بین برد. طالبان ساخت راه آهن 
از تورخــم تــا حیرتــان، ایجاد 
با  کارخانه تولید بــرق حرارتی 
ظرفیت ۴۰۰ مگاوات، ســاخت 
جاده مــس عینک و فــراوری 
مــس در داخل افغانســتان را 
به عنوان درخواســت های خود 

مطرح کرده است.
دولت  مقامــات  همچنیــن 
طالبــان به تازگی اعالم کرده اند 
که کار روی اجرائی شدن پروژه 
انتقال گاز ترکمنســتان از طریق 
و هند  پاکســتان  به  افغانستان 
موســوم به تاپی را بــا جدیت 
ادامه می دهنــد و امیدوارند در 
آینده نزدیــک این پروژه اجرائی 
اعالم  طالبــان  دولــت  شــود. 
کــرده اســت کــه در وضعیت 
کنونــی اســتمالک زمین         هــای 
مســیر پــروژه در حــال انجام 
است و با پایان یافتن این فرایند 
آغاز  لولــه  خط  اجرائی شــدن 
خواهد شد؛ زیرا در مسائل فنی 
و تکنیکی با ترکمنســتان توافق 
حاصل شده اســت. در صورت 
اجرائی شــدن خط لوله ساالنه 
بابت  میلیــون دالر    ۴۰۰ حدود 
ترانزیــت نصیــب افغانســتان 
خواهد شــد که برای این کشور 
اهمیت  واجــد  توســعه نیافته 

بسیار است.
ایــن اخبار به نوعی نشــان 
کــه دولــت طالبان  می دهــد 
هنــد  و  پاکســتان  چیــن،  بــا 
مشــترک  منافــع  نوعــی  بــه 
اقتصــادی ایجــاد کــرده و این 
داده انــد  ترجیــح  کشــورها 

بــرای دســتیابی به منافع مشــترک روی شــراکت اقتصادی با 
ایران چشــم ببندنــد و حاال نه هند حاضر اســت که درســت 
و حســابی در بنــدر چابهار ایران ســرمایه گذاری کند و نه چین 
بــا وجود امضای ســند ۲۵ ســاله بــه ســرمایه گذاری در بندر 
چابهــار و پروژه هــای زیرســاختی حمل ونقــل ایــران تمایلی 

نشان می دهد.
چین برای حضور در چابهار عالقه نشان نداد

چندی پیش سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعالم کرد که از 
فعالیت هندی ها در بندر چابهار رضایت ندارد و این کشــور که 
قرار بود ۸۵ میلیون دالر ســرمایه به بندر چابهار بیاورد، تنها به 

۲۵ میلیون دالر اکتفا کرده است.
از آن ســمت چیــن هــم تمایلی بــرای ســرمایه گذاری در 
بندر چابهار نشــان نداده و بهروز آقایی، مدیــرکل اداره بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان، به «شرق» می گوید که تاکنون 
هیچ گونه درخواست جدی سرمایه گذاری از سمت چینی ها در 

بندر چابهار وجود نداشته است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشــترک ایران و چین، هم به 
«شــرق» می گوید که ایران پیشــنهادهایی برای سرمایه گذاری 
چینی ها در ســواحل مکران و بندر چابهار و جاسک داشته؛ اما 

هنوز به جایی نرسیده است.
خبرگزاری ایلنا به تازگی از قول حریری نوشــته که چینی ها 
برای سرمایه گذاری در ایران معطل نتیجه گفت وگوهای برجام 
هســتند. هرچند کــه او این نقل قول را رد کرده اســت؛ اما ایلنا 

روز گذشته فایل صوتی او را روی خروجی خبرگزاری قرار داد.

افغانستان، چین، پاکستان و هند در مسیر راه ابریشم اتحاد اقتصادی شکل داده اند

چابهار در عزلت
مریم شکرانی: طالبان به دنبال راه ابریشم است و چین در نشست اخیر همسایگان افغانستان و در رفتاری شگفت آور 
این درخواســت را پذیرفت؛ اتفاقی که بنا بر گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می تواند منجر به حذف بندر 
چابهار از راه ابریشم شود؛ چرا که پاکستان به دنبال اتصال افغانستان به رقیب بندر چابهار، یعنی بندر گوادر است و چین 
قبال در این بندر سرمایه گذاری های سنگینی انجام داده است. از آن سمت چندی پیش هند هم در رفتاری اعجاب برانگیز 
از اختالفات دیرینه خود با پاکستان چشم پوشید و به جای انتقال محموله گندم خود از بندر چابهار به افغانستان، آن را 
از پاکســتان به دست افغانستانی ها رساند. مقامات ایرانی می گویند که نه از عملکرد هند در بندر چابهار رضایت دارند و 
نه چین برای سرمایه گذاری در این بندر پا پیش گذاشته است و حاال به نظر می رسد که طالبان معادالت ترانزیت در راه 

ابریشم را عوض کرده است!

پنجشنبه
۲۵ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۷

واکسن های RNA ؛ امیدبخش یا ترسناک؟
درســت همان طور که جنگ جهانی دوم فناوری های 
الکترونیک و ســفرهای فضایی را به طور گســترده ای 
تســریع کرد، انقالب ژنتیــک به زودی زندگی مــا را در بر خواهد گرفــت. بااین حال، 
فناوری همیشــه شمشــیری دولبه بوده اســت. از هر فناوری می تــوان خوب یا بد 

استفاده کرد. 
مثــال احتمال دارد گروه یا افرادی به ابزارهایــی ژنتیکی که برای مبارزه با عوامل 
بیمــاری زا مورد اســتفاده قرار می گیرند، دســت یابند و از آنها سوء اســتفاده کنند و 
ابزارهای خطرناکی بســازند. گستاخی های انسان در دســتکاری سامانه های پیچیده 
زنده که طی چندین میلیارد ســال تغییر و تحول و تکامل به آرامی به وجود آمده اند، 

صیقل خورده اند، ســازگار شــده اند و انسان به سختی از آنها ســر در می آورد، ممکن 
اســت باعث نابودی انسان شود. بی گمان، آگاهی از این خطرها نباید مانع حرکت ما 
شود، بلکه باید به اندازه ای ما را بترساند تا همه تالش خود را برای حفظ ارزش های 

گروهی و کاربرد نیرومندترین فناوری ها در خدمت انسان و طبیعت به کار گیریم. 
آینده گونه انســان بــه انــدازه ای اهمیت دارد کــه نمی توانیــم آن را به تعداد 
اندکی کارشــناس و مســئول بســپاریم. هر یک از مــا وظیفه دارد ابتدا مســئولیت 
آمــوزش خــود را در ایــن موارد مهــم بر عهــده بگیرد تــا بتواند بــه بهترین وجه 
بــه گفت وگــو بنشــیند و آگاهی هــا را بــه دیگــران منتقــل کنــد. همــه مــا باید

 آگاه باشیم.

دکـه خـبـر

واریز یارانه ویژه ماه رمضان
یارانه ۱۵۰ هزار تومانی ماه رمضان به حساب ۱۱ میلیون و ۳۸هزار  و 
۵۲۰ خانــواده روز جمعــه واریــز می شــود. بــه گــزارش پایگاه 
اطالع رســانی ســازمان برنامه و بودجه، این مبلغ به مناسبت ماه 
مبارک رمضان به  حساب سرپرســتان شناسایی شده وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی که اغلب از دهک های اول تا چهارم هستند، به 
انضمام افراد تحت پوشش و مستمری بگیران سازمان های حمایتی 
همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی کشور که به هر 

دلیلی از سهام عدالت جا افتاده اند، واریز خواهد شد.

کمبود آرد، روغن و شکر در کارخانجات
کارخانجــات صنایع غذایــی از کمبود آرد، روغن و شــکر خبر 
می دهند.محســن لزومیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان های 
صنعتــی از کمبود نســبی آرد، روغن و شــکر خبر داد و به ایســنا 
گفــت: در مــواردی به ایــن صنعت روغن ســویا ارائه شــده که 
اصــال اســتفاده از آن در تولید نان صنعتی ممنوع اســت و باعث 
بدبو شــدن نان می شــود. اواخر سال گذشــته صنایع کنسروسازی 
و صنایع بیسکوییت، شیرینی و شــکالت نیز از مشکل تأمین روغن 

خبر داده بودند.

ادامه از صفحه اول

بررسی آثار اجرای طرح صیانت از فضای مجازی بر اقتصاد
در صــورت تصویب طرح صیانت از فضای مجازی توســط مجلس انقالبی 
کــه اولویت اصلی خود را بهبود شــرایط اقتصادی جامعه عنوان کرده اســت، 
ما در کوتاه مدت باید شــاهد از بین رفتن حقوق کاربران و در میان مدت آســیب 
به کســب وکارهای کوچک و متوسط و در بلندمدت شاهد آثار مخرب آن بر کل 
اقتصاد جامعه و کســب وکارهای بزرگ باشــیم، زیرا با اجرای طرح به اصطالح 
صیانت از فضای مجازی گردش های مالی مســدود شــده و سبب کوچک شدن 
بدنه اقتصاد می شــود. از طرف دیگر بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز آســیب های 
جدی متحمل می شوند و این روند به صورت دومینووار ادامه می یابد. با اجرای 
این طرح، در مرحله اول شــاهد خلع مستقیم کاربران از حقوق قانونی خود در 
فضای مجازی هســتیم که به تبع آن در مرحله بعدی شــاهد آسیب جدی به 
کسب وکارهایی هستیم که به صورت مســتقیم و غیرمستقیم با دهکده جهانی 
در ارتباط و مبادله هســتند. اجرای این طرح می تواند اشتغال بسیاری از افرادی 
را که از طریق فضای مجازی کســب درآمد می کردنــد، به خطر بیندازد. تجربه 

فیلترکــردن تلگرام خاطره خوشــی برای بســیاری از افرادی کــه از این طریق 
کســب درآمد می کردند، نبوده و حاال در صــورت تصویب طرح صیانت آن هم 
درحالی که شــرایط ایجادشــده به تبع همه گیری بیماری کرونــا باعث افزایش 
تعداد کســب وکارهای فضای مجازی شــده می تواند ضربه ای ویرانگر به پیکره 
بی جــان اقتصــاد وارد کند، اقتصادی کــه با تعلل در توافق برجــام و اقدامات 
غیرکارشناســانه مجلس انقالبــی و تصویب قوانین ویرانگر بــه این حال و روز 
افتاده است. همان گونه که روشن است ضرر اول متوجه افرادی می شود که در 
این شرایط بحرانی اقتصادی در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام کسب وکارهایی را 
برای خود فراهم کرده و جور دولت متعهد را می کشند. از دسترس خارج شدن 
اینستاگرام و محدودشدن پهنای باند، شاغالن در این عرصه را دچار ضرر و زیان 
غیرقابــل جبرانی می کند و هــزاران نفر را از کار بــی کار می کند و ضربه اصلی 
این اقدام خودخواهانه متوجه اقتصاد بیمار کشــور می شــود. واضح است که 
باز هم ما شــاهد دوگانگــی رفتاری بین قول ها و وعده هــای انتخاباتی ابراهیم 

رئیســی درخصوص ایجاد اشــتغال میلیونی برای جوانــان در ماه های ابتدایی 
ریاســت جمهوری و عمل معکوس بــه آن در صورت تصویــب طرح صیانت 
از فضای مجازی و بی کارشــدن هزاران جوان ایرانی هســتیم. جایی که نه تنها 
شغلی برای جوانان متعهد، متخصص و نخبه ایرانی ایجاد نشد، بلکه عرصه ای 
شد برای جوالن فامیل ها و دامادهای بی سوادی که نتیجه حمایت از آنها همین 
اقتصاد بیمار و تصمیمات بدون کارشناســی و گرانی های پی درپی ایجادشده در 
کشــور می شود. این دوگانگی رفتاری زمانی بیشتر نمایان می شود که شعارهای 
انتخاباتــی ابراهیــم رئیســی درخصوص رونق فضــای مجازی و اســتفاده از 
ظرفیت های موجود در این فضا به وســیله جوانان نخبــه ایرانی رنگ واقعیت 
بــه خود نمی گیرد. ضربه اصلی بــه این بخش مهم و تأثیرگــذار در اقتصاد را 
مجلــس انقالبی به جامعه وارد کرد، جایی که نماینــده ای که خود بی قانونی 
می کند و وقتی که به وســیله همین فضای مجازی قانون شــکنی آن برای همه 
نمایان می شود، خود او اصلی ترین حامی محدودسازی فضای مجازی می شود 

و پرواضح اســت که به جای اصالح رفتارهای هنجارشــکنانه خود ســعی در 
حذف صورت مسئله دارد. نمایندگانی که قانون شکنی آنها توسط همین فضای 
مجازی برمال شده و حاال به جای گسترش این فضا که خود بستری برای صیانت 
از حقوق شــهروندی اســت در قامت دلســوز جامعه برمی آیند و با رفتارهای 
دوگانه خود ســعی در مضر نشــان دادن این فضای کاربــردی دارند و در تالش 
جهت محدودســازی آن برمی آیند، که این اقدام آنها سبب بی کاری هزاران نفر 
از شــهروندان ایرانی که از این مسیر سعی در کسب رزق و روزی حالل داشتند، 
می شــود. در پایان باید خاطرنشــان کرد که با تصویب و اجرای این طرح، حتی 
کسب وکارهای بزرگ هم که ورودی آنها از پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام و گوگل 
هســتند و جامعه و بازارهــای اقتصادی آنها را از طریق همین فضا شناســایی 
می کنند دچار ضرر و زیان های جبران ناپذیری می شــوند، کسب وکارهایی که در 
این چند ساله و با شروع همه گیری بیماری کرونا سرمایه گذاری های فراوانی در 

این حوزه انجام داده اند.

کارشناس  ارشد اقتصاد
محمدمهدی مزروعی


