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جان مک گلیون: اگرچه بســیاری از بزرگ ترین کسب وکارهای جهان 
در چین مســتقر هســتند؛ اما ظاهرا این جریان در حال تغییر است و 
تعداد بیشتری از این کسب وکارها به دنبال جای دیگری غیر از چین 
هستند. شــاید، فقط شــاید، هند یک جایگزین پایدار، جذاب و بسیار 
سودآور برای چین ارائه می دهد. در این صورت هند  که انتظار می رود 
تا ســال ۲۰۲۷ از چین به عنوان پرجمعیت ترین کشــور جهان پیشی 
بگیرد، می تواند به قدرت اقتصادی و صنعتی جدید آسیا تبدیل شود. 
این در حالی اســت که برای مدت طوالنی چین و به طور خاص حزب 

کمونیست چین صدای غالب آسیا بوده است.
جو بایــدن، رئیس جمهــوری ایاالت متحــده، نیــز در ماه می، 
چارچــوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام برای شــکوفایی موســوم 
بــه IPEF را راه اندازی کرد و گفته شــد «این پیمان به دنبال تقویت 
مشــارکت اقتصادی بین کشورهای شــرکت کننده با هدف افزایش 
انعطاف پذیری، پایداری، فراگیری، رشــد اقتصادی، انصاف و رقابت 
در منطقه هند و اقیانوسیه است». کشــورهای شرکت کننده در این 
چارچوب عبارت اند از کره جنوبی، اســترالیا، برونئی، اندونزی، ژاپن، 
مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام و شاید مهم   ترین آنها 
هند اســت که سریع   ترین رشــد اقتصادی بزرگ جهان را دارد. جینا 
ریمونــدو، وزیر بازرگانی ایاالت متحــده، اندکی پس از راه اندازی این 
طــرح اظهار کرد: «از آنجایی که کســب وکارها به طور فزاینده ای به 
دنبال جایگزین هایی برای چین هستند، کشورهای موجود در چارچوب 

هند و اقیانوس آرام، شــرکای قابل اعتماد تری برای کســب و کارهای 
آمریکایی خواهند بود». به نظر می رســد حق با او اســت. براساس 
مقاله ای که به تازگی در اکونومیست منتشر شد، به نظر می رسد چین 
رویکرد عمل گرایانه خود را برای مدیریت اقتصاد از دســت می دهد؛ 
به طوری که رویه های ســخت حزب کمونیست چین در تعقیب های 
ایدئولوژیک، چــه آگاهانه و چه غیر آگاهانه «واقعیت های اقتصادی 
و ژئوپلیتیکی» دنیای مدرن را نادیده می گیرد. وقتی نوبت به تجارت 
در چین می رســد، تعداد فزاینده ای از شرکت ها، به ویژه شرکت های 
آمریکایی، متوجه شــده اند که خطرات آن بسیار بیشتر از مزایای آن 
اســت. برای فعالیت در چین، یک شرکت باید به طور کامل به حزب 
کمونیست چین تسلیم شود و هر خواسته ای از آنان را برآورده کند؛ 
یعنی انطباقی کلیدی و غیر قابل مذاکره با حزب داشته باشد. از آنجا 
که حزب کمونیســت به تشدید سیاســت «صفر کووید» خود ادامه 
می دهد و اساســا میلیون ها نفر را در شــهرهای بزرگی مانند پکن و 
شــانگهای در حبس خانگی قرار داده است، شرکت هایی که گزینه 
خــروج از کشــور را روی میز خود دارند، از آن اســتفاده می کنند که 
شامل شرکت های بزرگی مانند اپل و اربی ان بی نیز می شوند. ساعاتی 
پس از راه اندازی چارچوب بین المللی جدید، اربی ان بی شــرکتی که 
دفتر مرکزی آن در سانفرانسیســکو قرار دارد، اعالم کرد که در چند 
ماه آینده همه فهرســت های چینی را از پلتفرم محبوب خود حذف 
خواهد کرد. این خبر که رســانه سی ان بی سی برای اولین بار گزارش 

داد، هم زمان با ادامه ســرمایه گذاری اربی ان بی در بازار هند منتشر 
شد.

این شرکت طبق گفته وب سایت خود به تازگی یک مرکز فناوری 
در بنگالورو ایجاد کرده اســت که در واقع مقابله و واکنش آســیا به 
ســیلیکون ولی آمریکا اســت. این مرکز برای ایجاد مشاغل محلی و 
ماهر، در گام نخســت برای پاســخ گویی به چند صد نفر و در ادامه 

حضور گسترده تر در آینده ایجاد شد.
یکی دیگر از شــرکت های بزرگ آمریکایی کــه تصمیم به قطع 
روابط با چین گرفته است، اپل است. همان طور که الیومینت گزارش 
داد، طبق منابع آشنا با برنامه   های تولید این شرکت، مدیران اپل، هند 
را «چیــن جدید» می دانند. هند با جمعیــت زیاد و هزینه های تولید 
پایین، به نظر می رســد جایگزین بســیار جذاب و دوستانه   تری باشد. 
براساس این اپل به تازگی به تعدادی از تولیدکنندگان قراردادی خود 
دســتور داده است که بر افزایش تولید در خارج از کشور کمونیستی 
چین تمرکز کنند و به مواضع سرســختانه پکن در مقابله با کرونا و 
دیگر عوامل استناد کرده است. این یک داستان مهم به دالیل بسیاری 
است. اهمیت موضوع در این است که بیش از ۹۰ درصد محصوالت 
اپــل، از جمله آیفــون، آی پد، رایانه های مک بــوک و آی پاد در چین 
تولید می شــوند. به نظر می رســد اپل می خواهد روابــط خود را با 
چین به طور کامل قطع کند. حزب کمونیست تهدیدی مستقیم برای 
ایاالت متحده و بســیاری از متحدانش است و در تمام شرکت های 
غربی، به ویژه شرکت های آمریکایی، این طور است که به دنبال جای 
دیگری می گردند. اگرچه به نظر می رسد هند کشوری است که بیش 
از هر کســی مایل به میزبانی چنین شرکت هایی است  اما همان طور 
که «بهاســوار کومار» از مدیران «استانداردهای کسب وکار» به تازگی 

هشــدار داده است، بازار هند ســخت و بدقلق است و نفوذ به بازار 
رقابتی شدید هند مستلزم کار جدی است.

همان طور که کومار اشــاره کرد، در سال ۲۰۲۰، شرکت والمارت، 
که یک شرکت خرده فروشی آمریکایی است، ۵۶ نفر از مدیران خود 
را که در هند مستقر بودند، اخراج کرد. این اقدام «چالش هایی را که 
والمارت در گسترش تجارت عمده فروشی خود در هند با آن مواجه 

بود، نشان داد».
شــش ســال قبل از تصمیم والمارت، کارفور، هشتمین زنجیره 
خرده فروشی بزرگ در جهان، به طو رکامل از بازار هند خارج شد؛ زیرا 
به سادگی نمی توانســت در چنین محیط شلوغ و سرسختی رقابت 
کند. این در حالی است که کارفور که ارائه دهنده مواد غذایی در هند 

بود، یک شرکت محبوب و سودآور به حساب می آمد؛ اما این درمورد 
اربی ان بی و اپل با توجه به سبک زندگی در آنجا صدق نمی کند.

در زمان نوشــتن این مقاله، چند روزی در دهلی نو بودم. در اینجا 
فقر یک مشــکل اساسی است. شکاف بین فقیر و غنی عمیق است. 
باوجود این طبقه متوســط هند رو به رشــد است و تعداد آن دسته از 
افرادی که درآمد درخور توجهی برای خرید لوازم جانبی گران قیمت 
و گردش های آخر هفته دارند، رو به فزونی هستند. بازار هند ممکن 
اســت بدقلق باشد  اما شــرکت هایی که موفق به شکستن قفل آن 
باشــند، پول زیادی به دســت خواهند آورد. مهم   تر از آن، آنها دیگر 

مجبور نیستند حزب کمونیست چین را قبول کنند.
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 چشم انداز رقابت اقتصادي هند و چین

در پی بارش های سیل آســا و توفان  شــدید، مقام های استرالیایی دستور تخلیه 
بخش هایی از سیدنی از جمله مناطق جنوب غربی این شهر را صادر کردند.

بر اســاس اطالعیه ای که منتشر شــده، وزش باد شــدید و باران های سیل آسا 
مناطقی از حومه شــهر سیدنی را زیر آب برده و پیش بینی ها حاکی از آن است که 
 (New South Wales) این شرایط آب وهوایی تا امروز در سراسر ایالت نیوساوت ولز

نیز ادامه پیدا می کند.

نیوســاوت ولز کــه آن را «ولــز جنوبی» نیــز می نامنــد، پرجمعیت ترین ایالت 
استرالیاست که در جنوب شرقی این کشور قرار دارد و مرکز آن شهر سیدنی است. 
اکنون گفته می شــود که حدود ۳۰ هزار نفر از ســاکنان این ایالت در معرض خطر 
سیل و رانش زمین اند و بنا بر توصیه مقام های دولتی، باید شهر را تخلیه کنند. به 
گزارش رویترز، در هفته گذشــته نیز برخــی خانه ها، مزارع و پل های چندین نقطه 
از ولز جنوبی در پی وقوع ســیل، ویران شدند. این سومین بار در سال ۲۰۲۲ است 

که ســیل و توفان شدید برخی زیرساخت ها و مناطق مسکونی ایالت نیو ساوت ولز 
را ویران می کند. با این حال، یکــی از مقام های محلی گفت آنچه در روزهای اخیر 
اتفاق افتاد، باورنکردنی اســت. به گفته شــهردار کامدن، شــمار زیادی از ساکنان 
مناطق آســیب دیده پس از فرونشستن ســیل های قبلی، تازه به محل زندگی و کار 

خود بازگشته بودند و حاال دوباره مجبورند این مناطق را تخلیه کنند.
دومینیک پروتت، نخست وزیر نیوساوت ولز، نیز در یک مصاحبه تلویزیونی خبر 
داد که وضعیت این ایالت در حال بحرانی ترشدن است. گزارش های محلی حاکی 
از آن اســت که شهروندان برای تردد در مناطق ســیل زده و رساندن آب و غذا به 
یکدیگر از قایق استفاده می کنند. ویدئوهایی هم که در رسانه های اجتماعی منتشر 
می شود، نشان می دهد پمپ بنزین ها، خانه ها، ماشــین ها و تابلوهای خیابانی زیر 

آب رفته اند و سطل  زباله های شهری روی سطح آب، شناورند.
گفته می شود سد واراگامبا در غرب سیدنی از شامگاه یکشنبه سرریز شده است. 

در برخی شهرها، برای خیابان های اصلی با کیسه های شن حفاظ ایجاد کرده اند.
بر اســاس اعالم اداره هواشناســی، شــدت  باران در ســاعت های آینده بازهم 

افزایش می یابد و پیش بینی می شود در ساعات آینده در محدوده ای به طول بیش 
از ۳۰۰ کیلومتر در امتداد سواحل نیوساوت ولز از نیوکاسل تا جنوب سیدنی، حدود 
۱۰۰ میلی متر باران ببارد. این گزارش می افزاید که پس از این توفان و ســیل شدید، 
خطر وقوع زلزله هم وجود دارد. در بسیاری از مناطق بیش از ۲۰۰ میلی متر بارش 
باران ثبت و در برخی مناطق از روز شنبه ۳۵۰ میلی متر باران گزارش شده است.

در حال حاضر، امدادرســانی به سیل زده ها با کمک ارتش استرالیا ادامه دارد و 
مقام های اســترالیایی می گویند برای مواجهه با آنچه اتفاق خواهد افتاد، آمادگی 

دارند.
باران های سیل آســا در دو ســال گذشــته چندین بار در ایالت نیوســاوت ولز و 
ســیدنی خســارت هایی به بار آوردند. مارس ۲۰۲۱ در پی بارش های شــدید، سد 
اصلی ســیدنی ســرریز شــد. بارش های ماه فوریه ۲۰۲۰ نیز در ۳۰ ســال گذشته 
بی سابقه بود. اوایل ماه آوریل ۲۰۲۲ و نیز هفته گذشته، در پی بارش شدید و خطر 
وقوع ســیل در ســیدنی، به هزاران نفر از ساکنان این شــهر دستور داده شد محل 

سکونت خود را تخلیه کنند.

سیالب به بزرگ ترین شهر استرالیا رسید

دستور تخلیه حومه سیدني

جایــی مانند خیابــان ولی عصر و خیابان انقالب بیشــتر و جایــی مثل میدان 
خراسان کمتر. اما نازی آباد چهره ای دیگر و متفاوت از میدان خراسان دارد. در این 
فضاهــا به ندرت می توان حضور پلیس امنیت اخالقی را نیز دید. این دو تصویری 
است که از شهر تهران ارائه دادم. در بسیاری از شهرهای کشور می توان با شدت 
و ضعف چنین تصاویــری را دید. این تصاویر از چه چیزی حکایت دارد و چگونه 

می توان آن را فهم کرد. در این زمینه به چند نکته اشاره می کنم.
۱- قواعد عمومی رفتار در دو گروه کلی جای می گیرند: قواعد غیررسمی مانند 
آداب و رســوم و عرف و اخالق اجتماعی و قواعد رسمی مانند قوانین و مقررات. 
برخی از این قواعد در طول زمان، تغییرات بســیار اندکی به خود می بینند، مانند 
رســوم که یکی از عوامل پیوند تاریخی جامعه اســت؛ اما برخی دیگر، تغییرات 
بیشــتری را بــه ارمغان می آورند و عامــل پیوند جامعه با تحــوالت اجتماعی و 
نوگرایی جامعه اســت. عرف از جمله قواعدی اســت که تغییرات در آن سریع تر 
رخ می دهد. پویایی جامعــه در مواجهه با تحوالت اجتماعی، ارزش های نوین و 

تغییرات معرفتی، خود را بیش از دیگر قواعد، در عرف نشان می دهد.
۲- مجموعه قواعــد عمومی رفتار در هر جامعــه نمی توانند نافی یکدیگر 
باشــند. در این صورت بصیرت اجتماعی با تزلزل مواجه می شود و افراد جامعه 

بر سر دوراهی های گوناگون می ماند. هرچند قوانین، به عنوان یکی از هنجارهای 
مهم اجتماعی انتظام بخش رفتار عمومی است  ولی در مقابل تغییرات، سخت 
و صلب و مقاوم اســت. دالیل این موضوع متعدد اســت  امــا قوانین عمدتا با 
تأخــر و پس افتادگــی مواجه می شــوند؛ چرا که جامعه، پدیده ای پویا اســت و 
تغییــر و تحوالت را زودتر در خود هضم می کند و قواعد جدید رفتار را در قالب 
عرف می پذیرد و به آن مقبولیت می بخشــد و بر همان مبنا نیز به رفتار عمومی 
انتظام می بخشــد. این در صورتی است که قانون برای تغییر نیازمند طی فرایند 
رسمی از سوی نهادهای رسمی است که در بسیاری از مواقع با توجه به منابع 
قانــون و نیز کانون های قدرت، این تغییر به ســادگی اتفــاق نمی افتد و موجب 
بروز تعارض های اجتماعی و اختالل در رفتار عمومی می شود  اما گاهی ممکن 
اســت با قوانینی مواجه شــویم که در هنگام تصویب خود تأخر و پس افتادگی 
دارد؛ یعنی قانون نه همگام یا حتی اندکی پیشــگام جامعه  بلکه در پس پشت 
جامعه حرکت می کند. در این وضعیت، خسران ناشی از تصویب چنین قوانینی 
و پافشاری بر اجرای آن هم دامن جامعه را می گیرد، هم دامن سیستم را و هم 
دامن مقبولیت قوانین را؛ چرا که جامعه نمی تواند خود را با آن قانون هماهنگ 
کنــد و در چارچــوب عرف مقبول خــود عمل می کند و این گونه از یک ســو، به 

دایره عدم حاکمیت قانون دامن می زند -که این دامن زدن ناشــی از بی توجهی 
نهاد قانون گذار به عرف اجتماعی اســت- و از ســوی دیگر، بــه تقابل جامعه 
و نهادهــای مجری قانوِن پس افتاده منجر می شــود. قطعا از این تقابل، خیری 
نصیب سیســتم نمی شود؛ هرچند خیر آن به جامعه بازمی گردد و آن را مصمم 

در ادامه حرکت خود می کند.
۳- وضعیــت جامعه ایران، در برخی از حوزه هــا به ویژه حوزه های فرهنگی، 
بدون توجه به تجربه پیشــین جامعه ایرانی در پیش از انقالب که فراموش شــده 
نیســت و در حال حاضر گاه در برخی از گروه ها با حســرت از آن یاد می شود و نیز 
بدون توجه به تحوالت کشــورهای همسایه و منطقه که غیر از ارتباطات مجازی 
با یک ســفر چند روزه در دســترس ایرانیان اســت، چنین وضعیتی اســت؛ یعنی 
پس افتادگی برخــی قوانین و اصرار بر عدم تغییر آنهــا و نیز پس افتادگی برخی 

قوانین در زمان تصویب. قانون مبارزه با ماهواره، قانونی بود که در زمان تصویب، 
پس افتاده بود و نسبت به عرف اجتماعی تأخر داشت و پس پشت جامعه حرکت 
می کرد. برای همین، حتی با هلی برد نیروی انتظامی به روی پشــت بام ها هم به 

جایی نرسید.
۴- جامعه تغییر کرده اســت. نســل جدید، برخی موارد را نه یک ارزش دینی 
می بیند و نه یک تقابل ارزشــی. چشم از برخی برنامه های ماهواره ای بردارید که 
بر تغییرات اجتماعی ایران موج ســواری می کنند و این تغییرات را به سبد سخنان 
بیهوده خود می ریزند. پوششــی که اکنون در بسیاری از نسل جدید می بینیم، عین 
زندگی آنان اســت و آنــان فهمی از لجاجت، گناه و نیز رفتار جنســی ندارند. این 
تغییر را باید درک کرد . این تقابل، جز فاصله نمی زاید. کاش می توانستم این حس 

را در میدان دربند، به پلیس امنیت اخالقی نشان دهم.

ادامه از صفحه اول

پس افتادگی قانون و جامعه پویای ایرانی 

برگ سبز خودرو  پژو  207i  رنگ سفید مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۷۸ _ ۴۹۶ د ۱۵ و 

شماره موتور 178B0082833 و شماره شاسی 
NAAR03FE9NJ265943 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
_ _

 برگ سبز خودرو سواری  شاهین  رنگ سفید                  
  مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۸۲۳ ق ۳۴ 

و شماره موتور M15TC/2012514 و شماره شاسی 
NAS111100M1013056 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز  تراکتور  کشاورزی  ITM800 مدل 
 ۱۳۹۵به رنگ قرمز به شماره پالک ۱۷ ک ۸۶۲ ایران ۶۳ 

 به شماره موتور MT2NW0083D و شماره شاسی 
N3HKTAA7CGFQ11536 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز  تراکتور  کشاورزی ITM285 مدل ۱۳۹۱به 
رنگ قرمز به شماره پالک ۱۱ ک ۸۶۱ ایران ۸۴ به شماره 

 موتور LFW076586 و شماره شاسی
 N3HKA2CE2TAM07302 بنام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 برگ سبز کامیون  باری  چوبی مدل ۱۳۶۲ 
به رنگ سبز - روغنی به شماره پالک ۶۲ ع ۱۷۷ ایران ۸۴ 

 شماره موتور ۱۰۰۸۲۲۰۹ و شماره شاسی ۵۵۰۴۶۰۴۴ 
  بنام  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز خودرو دنا  پالس  EF7   رنگ سفید مدل 
۱۴۰۱  به شماره پالک ایران ۱۹ - ۴۳۹ ه ۲۱ و شماره موتور 

 153H0063320  و شماره شاسی

 NAAW61HU0NE564015  به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه کسب   فرزند 

علی شماره پروانه ۴۳۰۹ شماره مسلسل ۲۰۸۰۲۴۷  

مربوط به اتحادیه نانوایان تهران شهرستان تهران 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند لطیف به 
شماره شناسنامه ۲۷۵۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
الهیات و معارف اسالمی صادره از واحد دانشگاهی قم با شماره 

۱۴۸۳۱۵۴۰۰۱۹۸ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم 

به نشانی قم ، پردیسان ، بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهی ، ص پ 
۳۷۱۸۵ / ۳۶۴ اداره فارغ التحصیالن ارسال نماید .


