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سهم ایران از جمعیت مهاجران جهان
«بحران مهاجرت»« ،س�ونامی مهاجرت»« ،امواج سهمگین مهاجرت»،
«س�یل مهاج�رت» و ...واژگانی اس�ت که بهوی�ژه در س�الهای اخیر در
زمینه پدیده مهاجرت در جامعه ایران به گوش میرس�د .این موضوع که
این تعابیر مبین واقعیت اس�ت یا خیر ،مس�تلزم بررسیهای بلندمدت و
تطبیقی این پدیده در مقیاس جهانی آن اس�ت .براس�اس پایش س�االنه
رصدخانه مهاجرت ایران و پژوهش�کده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی
ش�ریف ،جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا در س�ال  ۱۹۹۰میالدی بیش از
 ۸۲۰هزار نفر بوده که این رقم در س�ال  ۲۰۲۰میالدی به  ۱.۸میلیون نفر
رس�یده است .در واقع در  ۳۰س�ال گذشته ،جمعیت مهاجران ایرانی ۲.۲
برابر شده است.
شاخص جهانی رقابتپذیری برای استعدادها
ک��ه در س��ال  ۲۰۱۳ایجاد ش��ده ،به مجموعه
سیاس��تها و روشهایی گفته میشود که یک
کش��ور را توانمند میسازد تا سرمایه انسانی را
که موجب بهرهوری میش��ود ،جذب و تقویت
کن��د .در س��ال  ،۲۰۲۰ایران در این ش��اخص
با کس��ب نمره  ۳۲.۶۸در رتب��ه ( ۱۰۲از بین
 ۱۳۲کشور جهان) قرار دارد .در صورت حذف
محدودیته��ا ،جمعی��ت کش��ور  ۱۶درص��د،

جمعی��ت اس��تعدادها  ۲۷درص��د و جمعیت
جوانان کش��ور  ۱۹درصد کاهش پیدا میکند.
نتایج یک گزارش پژوهش��ی نشان میدهد در
حالیکه س��هم ای��ران از جمعیت جهان حدود
 1. 07درصد اس��ت ،س��هم کش��ور از جمعیت
مهاجران جهان از س��ال  1990تا سال 2020
تنه��ا  0. 16درصد افزای��ش یافته که همچنان
پایینتر از سهم جهانی جمعیت ایران است.
به گزارش ایس��نا ،دومین سالنامه مهاجرتی

ایران که در س��ال  1400منتش��ر شده نیز به
بررس��ی وضعیت مهاجرته��ای بینالمللی در
ایران در مقایس��ه با وضعیت جهانی این پدیده
به تفکیک حوزههای مختلف کاری-اقتصادی،
دانشجویی و تحصیلی و مهاجرتهای اجباری
و پناهجویی پرداخته است .در ادامه چکیدهای
از یافتهه��ای این پایش که با اس��تناد به منابع
آماری داخلی و بینالمللی تهیه و تدوین و ذیل
شاخصهایی تنظیم شده ،ارائه میشود.

مهاجران ایرانی در مقایسه با میانگین جهانی
براس��اس آخری��ن آم��ار موج��ود (۲۰۲۱
می�لادی) ،جمعیت مهاجران جهان در س��ال
 ۲۰۲۰میالدی بیش از  ۲۸۱میلیون نفر است
ک��ه  ۳.۶درص��د از جمعیت جهان را تش��کیل
میده��د .جمعیت مهاج��ران ایران��ی در دنیا
براس��اس آخرین آمار موجود قابل اس��تناد در
س��ال  ۲۰۲۰میالدی ۱.۸ ،میلیون نفر اس��ت
ک��ه  ۲.۲۳درصد از جمعیت ایران را تش��کیل
میدهد.
در حالی که س��هم ای��ران از جمعیت جهان
ح��دود  ۱.۰۷درص��د اس��ت ،س��هم ای��ران از
جمعی��ت مهاجران جه��ان از رقم  ۰.۵۴درصد
در سال  ۱۹۹۰میالدی به رقم  ۰.۷۰درصد در
سال  ۲۰۲۰افزایش یافته که همچنان پایینتر
از سهم جهانی جمعیت ایران است؛ بنابراین با

در نظر گرفتن شاخص «سهم ایران از جمعیت
جهان»« ،س��هم ای��ران از جمعی��ت مهاجران
جهان» در طول  ۳۰س��ال گذشته همواره زیر
ی��ک درصد بوده و هیچگاه ب��ه یک درصد نیز
نرسیده است.
جمعی��ت مهاج��ران جه��ان براس��اس دو
معیار کش��ور محل تولد و شهروندی آمارهای
متفاوتی دارد .براساس آمار تجمیع شده منابع
بینالمللی (س��ال  ۲۰۲۰سازمان ملل و ۲۰۱۷
بانک جهانی) امارات ،امریکا و کانادا در ردههای
نخست پذیرش مهاجران ایرانی قرار دارند.
براساس آمار سازمان ملل ،در حالحاضر 4
کشور آلمان ،سوئد ،هلند و فرانسه در اتحادیه
اروپا میزبان بیشترین تعداد مهاجر متولد ایران
هس��تند .همچنین در س��ال  ،۲۰۲۰آلمان در

جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن کشورهای
سوئد ،هلند و فرانسه به ترتیب در جایگاههای
بعدی ایستادهاند.
در سال  ۲۰۲۰بیش��ترین درخواست ویزای
ثبت ش��ده و همچنین تعداد ویزای ش��ینگن
صادرش��ده ب��رای ایرانیان در اروپ��ا ،متعلق به
کشورهای آلمان ،فرانس��ه و ایتالیا بوده است؛
بنابراین آلمان نخس��تین مقصد ایرانیها برای
مهاج��رت به اروپاس��ت .همچنین انگلس��تان
دومی��ن مقصد مهاجرت ایرانیه��ا در خارج از
اتحادیه اروپاست .اس��ترالیا نیز همواره یکی از
مقصده��ای اصلی مهاجرت ایرانیه��ا در انواع
مهاجرت از جمله مهاجرت کاری بوده و تعداد
کل جمعیت ایرانیها در استرالیا در این سالها
روندی صعودی داشته است.

مهاجرتهای کاری -اقتصادی
نی��روی کار مهاج��ر در س��ال  ۲۰۱۹براس��اس
تخمی��ن س��ازمان بینالملل��ی کار  ۱۶۹میلی��ون
نفر تخمین زده ش��ده که  ۴۱.۵درص��د آن را زنان
و  ۵۸درصد را مردان تش��کیل میدهند .مهاجرت
اقتص��ادی و کاری ،مهمترین نوع و کانال مهاجرت
ایرانیان اس��ت .این پیمایش نشان میدهد بسیاری

از مهاجرتهایی که از س��ایر کانالهای تحصیلی یا
پناهجوی��ی نیز انجام میش��ود دالیل یا انگیزههای
اقتصادی دارد .میل به مهاجرت در میان گروههای
حرف��های و فعاالن اس��تارتآپها بن��ا بر اطالعات
رصدخانه مهاجرت ،در سالهای اخیر افزایش یافته
و تحوالت اقتصادی س��الهای اخی��ر از مهمترین

تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور
همراس��تا ب��ا افزای��ش کل جمعی��ت
دانشجویان کش��ور ،روند صعودی داشته و از
 ۱۹هزار دانش��جو در سال  ۲۰۰۳میالدی به
 ۵۶هزار دانشجو در سال  ۲۰۱۸رسیده است.
با این همه براس��اس نتای��ج این پژوهش،
نرخ بازگش��ت متخصصان و فارغالتحصیالن
ایرانی به داخل کش��ور از سال  ۲۰۱۵تا سال
 ۲۰۲۱روند صعودی و قابلتوجهی داش��ته؛
بهطوریکه براساس آمار اخذشده از معاونت
علمی-فن��اوری ریاس��تجمهوری ،جمعیت
متخصصان بازگشته به کشور از سال ۱۳۹۵
تا فروردین  ۱۴۰۰در مجموع به هزار و ۹۸۹
نفر (بهصورت تجمعی) رسیده که این میزان
از جمعیت متخصصان بازگشتی به کشور در
دوران اخی��ر (باوجود تحوالت اقتصادی چند
سال گذشته) در نوع خود کمنظیر است.
افزای��ش جمعیت دانش��جویان بینالمللی

در داخ��ل کش��ور و همچنین نرخ بازگش��ت
متخصص��ان ایران��ی باعث ارتقای ش��اخص
خالص چرخش نخبگان ایرانی از تراز (۰.۳۹
) در س��ال  ۲۰۱۰ب��ه ( )- ۰.۲۴در س��ال ۲۰۱۸شده است.
عواملی همچون افزایش نرخ دالر و بهدنبال
آن افزای��ش هزینههای مهاج��رت تحصیلی،
محدودیتهای ویزایی اعمال ش��ده ازس��وی
امریکا برای دانش��جویان ایران��ی و در نهایت
ش��یوع ویروس کرون��ا موجب ثاب��ت ماندن
ت��راز جمعیت دانش��جویان ایران��ی در خارج
از کش��ور در طول چند س��ال گذش��ته شده
است.
البت��ه عوام��ل ف��وق همچنی��ن موج��ب
افزای��ش تعداد دانش��جویان ایرانی در ترکیه
و کش��ورهایی چون آلمان ،کانادا و ایتالیا که
قوانین ویزایی سادهتری دارند ،شده است.

عوامل تشدیدکننده تمایل به مهاجرت بوده است.
اطالعات ویزاهای موقت یا دائم دریافتی ایرانیان
در کش��ورهای اصلی مقصد ایرانیان مهاجر نش��ان
میده��د دریافت ویزاه��ای کاری از امریکا ،کانادا،
اتحادی��ه اروپا و اس��ترالیا توس��ط ایرانی��ان پس از
ویزاهای تحصیلی و خانوادگی قرار دارد.

سخن پایانی

ای��ران بهدالیل مختل��ف سیاس��ی ،اقتصادی و
اجتماعی و همچنین موقعی��ت ژئوپلیتیک خاص
خ��ود از منظ��ر جابهجای��ی بینالملل��ی بهعنوان
یک کش��ور «فرس��تنده»« ،ترانزیت» و «گیرنده»
مهاجر شناخته میش��ود .این پژوهش تاکید دارد
ایران واجد ویژگی مهاجرفرس��تی و دارای جمعیت
چندمیلیونی دایاسپورای(بیوطن) ایرانی در خارج
از کش��ور است .همزمان این کش��ور دارای ویژگی
مهاجرپذیری است و جمعیت بزرگی از پناهندگان
و مهاج��ران قانون��ی و فاق��د مدرک افغانس��تان را
میزبانی میکند .دو ویژگی یادشده با در نظر گرفتن
این واقعیت که بس��یاری از مهاجران آسیایی تالش
میکنند از مس��یر ترانزیتی ای��ران و ترکیه خود را
به اروپا برسانند ،لزوم توجه به حکمرانی مهاجرت،
تدوین چارچوب سیاس��تی و تقویت س��اختارهای
نهادی در حوزه مهاجرت در کش��ور را بیش از پیش
برجسته ساخته است.

نگاه نو

چرا مهاجرت؟

مهری اس�کندری -روانش�ناس :پرندههای مهاجر
بالهایش��ان را به وسعت همه توانشان باز کرده بودند که
باور کنند بخشی از این زمین پهناور به آنها تعلق دارد ،اما هر
بار ک ه بهاقتضای نیازش��ان بالها را تکان میدادند ،از وسعت
داراییشان کم میشد تا جایی که دیگر حتی قادر به حرکت
دادن بالهایشان هم نبودند .دلشان از این همه فشردگی
و ناتوانی میگرفت و کمکم آنقدر عرصه بر آنها تنگ میشد
ی پرواز ،به خواب ابدی فرو میرفتند.
که سر در گریبان خود فرو کرده و در رویا 
چ��را روی��ایمهاجرت تااین ح د در میانجوانانپرتالشو نخب ه زیا د ش��ده و برخی
ی میکنند فرزندانشانرا ب ه امید سرنوشتیبهتر
خانوادههابا هر سختی و مشقتیسع 
ی را به جان بخرند؟ در این نوش��تار ابتدا تصمیم
ق و نگران 
تکنند و تلخی فرا 
ی غرب 
راه 
ی کنمو آنرا به بوته نقد بکشم ،امابهخاطر آوردم
داشتم ریشهنیازبه مهاجرترا بررس 
همین چند وقت پیش بود که در رس��انه ملی ،خانمیبهعنوان س��خنگوبا وقاحتتمام
در شبکه رس��می صداوسیما اعالمکرد« :مملکتهمینهک ه هست و هر کسیناراضیه
ت کنه»! یعن��ی توای جوان برومند و پرتالش ،ارزشانس��انیت تو در
میتون��همهاجر 
پذیرش بیچون و چرایی اس��ت ک ه من با حلقهای پوالدین بهعنوان بردگیبه گوشَ ��ت
میآویزمو تو یا میپذیر 
ی یا تن ب ه هجرت میس��پاری! دلم لرزید و شکس��ت؛ نهبرای
ق دانستند
ل یاوهگویانیک ه خود را مح 
ن فرزندانمن استوار و مقاو م در مقاب 
خودم ،چو 
چنین س��خنانی را بر زبان راندند ،ایس��تادگی کردند .دلمبرایآنهاییس��وختکه

و
ی جز هجرتدر مقابلش��ان نبود .دلم برای مسئوالنی سوخت
بیپش��توان ه بودند و راه 
ک ه باوجود قلب مهربان و نیت خیری که در راه حفظ جوانان و نیروی انسانی ارزشمند
میهن دارند ،توان ابرازهمراهی و همدلی با اینقشر جامعه را در خود نمیبینند و سکوت
اختیار میکنند؛ شاید روزی چرخ گردون بر وفق مراد به گردش و چرخش در آید!
ت یک بار دیدار مجدد با فرزندشان
ی حسر 
دلم برای پدران و مادرانی سوخت که گاه 
را ب��ا خود به گور بردند .دلم برای جوانانی س��وخت که با دس��ت خال��ی از ترس بیهوده
زیس��تن به فانی شدن پیوس��تند .دلم برای همهقصههای خوب زندگیهایی که شاید
شادی در آنها میتوانست به رقص آید ،سوخت و دیگر ترجیح دادم سکوت کنم به امید
روزی که از قصه یکی بود یکی نبود ،غیر از خدا خانوادههایی بودند که به خوبی و خوشی
ن خود به خوشبختی زندگی را تا آخر عمر سپری کردند ،بنویسم!
درکنار ه م با فرزندا 
Instagram: mehri_esk

«ی��ک تج��ارت  ۵۳۱میلیارد دالری»؛ گزارش جدید س��یپری نش��ان
میدهد  ۱۰۰تولیدکننده اصلی تسلیحات جهان همچنان افزایش فروش
داش��تهاند؛ حتی در س��ال  ۲۰۲۰که پاندمی کرونا وجود داشت و باوجود
انقباض اقتصاد جهانی.
همهگی��ری کووید ۱۹رک��ود اقتصادی عظیمی را در سراس��ر جهان به
همراه داش��ته است؛ با این حال ،یک بخش ثابت کرده تحت هر شرایطی
از حمله این ویروس مصون است :صنعت تسلیحات!
این را تازهترین گزارش موسس��ه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم با
نام س��یپری ( )SIPRIمنتش��ر کرده که ازسوی پایگاه خبری دویچه وله
منتشر شده است .براساس این گزارش  ۱۰۰تولیدکننده بزرگ اسلحه در
جهان این ادعا را تایید میکند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،به نق��ل از دویچهوله ،این گ��زارش میگوید گرچه
صن��دوق بینالمللی پول انقب��اض اقتصادی جهان��ی را  ۳.۱درصد اعالم
کرده اما فروش تس��لیحات این  ۱۰۰ش��رکت برتر افزایش یافته است؛ تا
آنجا که جهان ش��اهد افزایش کلی  ۱.۳درصدی در فروش تسهیالت بوده
است.
ف��روش  ۱۰۰تولیدکننده اصلی اس��لحه در س��ال  ۲۰۲۰بالغ بر ۵۳۱
میلیارد دالر ( ۴۶۹میلیارد یورو) بود که بیش��تر از تولید اقتصادی بلژیک
شد .حدود  ۵۴درصد این میزان ،متعلق به  ۴۱شرکت امریکایی در لیست
 ۱۰۰شرکت اصلی سیپری است.
ش��رکتهای اصلی در این صنعت در ایاالت متحده مس��تقر هس��تند؛
الکهید مارتین بهتنهایی بیش از  ۵۸میلیارد دالر سیستمهای تسلیحاتی
در سال گذشته فروخت؛ مبلغی بیشتر از تولید ناخالص داخلی لیتوانی.
 بازیگران بزرگ آسیایی
سیمون ویسوتزکی هم ارقام جدید سیپری را بررسی کرده است .او که
یک کارش��ناس کنترل تسلیحات در موسس��ه تحقیقات صلح فرانکفورت
( )PRIFاس��ت ،بهوی��ژه از این واقعیت که «ش��رکتهای تس��لیحاتی از
جنوب جهانی اهمیت فزایندهای پیدا میکنند» شگفتزده شد.
ویسوتزکی بهطور خاص به هند اشاره میکند .این کشور دارای  3شرکت
در میان  ۱۰۰شرکت اصلی فروشنده تسلیحات است که مجموع فروش آنها
به ۱.۲درصد میرسد .این رقم فروش همتراز با فروش تسلیحات کرهجنوبی
اس��ت .با این حال ،س�لاحهای بسیار بیش��تری از کارخانههای همسایه
شمالی هند یعنی چین خارج میشوند.
س��یپری از س��ال  ۲۰۱۵باوجود مش��کالت فراوان در زمینه شفافیت،
ش��رکتهای چین��ی را در مطالع��ات خ��ود گنجانده اس��ت 5 .ش��رکت
چینی موجود در فهرس��ت از برنامه نوس��ازی ارتش چین س��ود میبرند
و محمولههای آنها اکنون  ۱۳درصد فروش  ۱۰۰ش��رکت برتر را تشکیل
میدهد.

یادداشت

روابط عموم 
ی
عضو دهکده جهانی
قربانعلی تنگشیر
مدرس دانشگاه

روابط عمومی طی دهههای اخیر تحوالت بنیادین و پرش��تابی را پشت سر گذاشته
که این تحوالت در کل بهدلیل دسترسی به جوامع جدید یا شبکه اجتماعی و ابزارهای
ط عمومی را از یک انتقالدهنده
مرتبط با آن بوده است .ابزارهای نوین نقش فعاالن رواب 
ص��رف پی��ام به فردی که در یک گفتوگوی دوجانبه ش��رکت دارد ،ارتق��ا دادهاند .در
روابط عمومی نوین هدف گفتوگو و تعامل با مخاطبان در ارتباط دوس��ویه اس��ت .در
مدیریت کنونی ،استفاده از فضای مجازی بخش مهمی از دهکده جهانی است که روابط
عمومیها نیز عضوی از آن هس��تند .با استفاده از این ابزارهای نوین جهانی میتوان به
الگوهای جدید ارتباطی دس��ت یافت .از اطالعات جهانی بیانتها فرا روی بشر استفاده
کرد تا ارتباط عمیق و فراوانی نیز به کمک روابط عمومی الکترونیک شکل گیرد .امروزه
س��ازمانها و شرکتهای تجاری در سراس��ر دنیا برای دسترسی مستقیم به مشتریان
خود از انواع رس��انههای مختلف در روابط عمومی الکترونیک استفاده میکنند .روابط
عموم��ی خالق با تکیه بر مهارتهای روابط عمومی الکترونیک به کمک کارشناس��ان
مبتکر خود تصویرس��ازی مناسبی از س��ازمان و موسسه خود ارائه میدهد .در اینجا به
معرف��ی ابزارهای نوی��ن در روابط عمومیها میپردازیم که کارب��رد و نوع عملکرد آنها
بهطور کامل بهصورتهای مختلف ارائه ش��ده است .هر روابط عمومی باتوجه به اهداف
و ماموری��ت خ��ود میتواند از ای��ن ابزارها بهره ببرد تا بتوان��د در دهکده جهانی حضور
ارزشمندی داشته باشد .در معرفی این ابزار نوین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -۱ش��بکههای اطالعرس��انی -2/اینترن��ت -۳ /پس��ت الکترونیک��ی (ایمی��ل)/
 -۴وبالگه��ا -5/پادکس��ت -6 /خبرخوانه��ای اینترنت��ی -7 /RSSموتوره��ای
جس��توجوی اطالعات -8 /اتاقهای گفتوگو یا فروم -9 /خبرگزاریهای اینترنتی/
 -10کیوس��کهای اطالعرس��انی -۱1/وبس��ایتهای س��ازمانی (درگاه سازمانی)/
 -۱2فن��اوری تلفن هم��راه (موبایل ،اساماس و بلوتوث) -۱3/اکس��ترانت -۱4 /تلفن
گوی��ا  /البت��ه هر ک��دام از این ابزارها معایب و مزایای خودش��ان را دارن��د .در تمام این
س��الها اینترنت بیش��ترین نقش را در توسعه و اس��تفاده هر یک از این ابزارها داشته و
بهطور کل سیس��تم کاغذبازی را در دنیا حذف کرده است .پس از اینترنت ،تلفن همراه
کاربردهای زیادی در پروس��ه «اطالعرسانی» روابط عمومیها دارد .این ابزار باتوجه به
داشتن مزایایی مانند سرعت ،امنیت نسبی ،دسترسی دائم ،فراگیری مخاطبان و صرفه
اقتصادی یکی از بهترین ابزارهای اطالعرس��انی در روابطعمومیها اس��ت .تلفن گویا
با هدف پاس��خگویی به مشتریان بهصورت شبانهروزی و صرفهجویی در زمان و هزینه
و نیروی انس��انی از ابزارهای مفید دیگری اس��ت که میتواند ابزار کاری مناسبی برای
روابط عمومی سازمان باشد.

 روسیه جا میماند
در کنار فرانس��ه ،بیشترین کاهش در فروش تسلیحات متعلق به روسیه
اس��ت ۹ .شرکت روسی موجود در این فهرس��ت سال گذشته  ۶.۵درصد
سالح کمتری نسبت به سال  ۲۰۱۹فروختند.
مارکوس بایر معتقد اس��ت این کاهش بهطور مس��تقیم به هند و چین
مربوط میش��ود که کارخانههای تسلیحاتی خود را توسعه دادهاند .هر دو
کشور پیش از این خریداران بزرگ تسلیحات روسیه بودند.
 اروپا کجاست؟
صنعت تسلیحات اروپا در مجموع  ۲۱درصد فروش  ۱۰۰شرکت اصلی
را در سیپری دارد .در سال  ۲۶ ،۲۰۲۰شرکت اروپایی فهرستشده۱۰۹ ،
میلیارد دالر تس��لیحات فروختند 4 .شرکت تسلیحاتی آلمانی فقط کمتر
از  ۹میلیارد دالر از این کل را به خود اختصاص دادند.
همچنین شرکتهای فرااروپایی مانند ایرباس وجود دارند که معامالت
تس��لیحاتی به ارزش حدود  ۱۲میلی��ارد یورو انجام دادند؛ یعنی  5درصد
بیش��تر از س��ال  .۲۰۱۹اروپا بهطور فزاین��دهای به س��رمایهگذاریهای
مشترک مانند این متکی است.
 سود فروش تسلیحات
براس��اس گزارش س��یپری ،بزرگترین شرکتهای تس��لیحاتی جهان
ت��ا ح��د زیادی از رک��ود اقتصادی ناش��ی از کرونا در ام��ان بودهاند و در
س��ال گذش��ته میالدی برای ششمین س��ال متوالی رشد س��ود را ثبت
کردهاند .دولتها در سراسر جهان به خرید تسلیحات در طول همهگیری
ادام��ه دادند و برخی ه��م اقداماتی را برای کمک به ش��رکتهای بزرگ
تس��لیحاتی خود تصویب کردند .براساس یافتههای این گزارش  5شرکت
برتر تسلیحاتی همگی از ایاالت متحده بودند.
الکهید مارتین که جتهای جنگنده اف ۳۵-و انواع موش��کها را جزو
پرفروشترینهای خ��ود میداند ،با فروش  ۵۸.۲میلیارد دالر جایگاه اول
خود را تثبیت کرد .ش��رکت انگلیسی بیایای سیستمز در جایگاه ششم،
شرکتی اروپایی است که باالترین جایگاه را درست پیش از  3گروه چینی
ب��ه خ��ود اختصاص داد .همچنی��ن در حالی که فروش تس��لیحات چین
افزایش یافته ،آنها همچنان بعد از ش��رکتهای امریکایی و انگلیسی قرار
دارند و در مجموع  ۱۳درصد فروش تسلیحات  100شرکت اصلی در سال
 ۲۰۲۰را تشکیل دادند .فروش  5شرکت چینی در  ۱۰۰شرکت برتر در
سال  ۲۰۲۰در مجموع به  ۶۶.۸میلیارد دالر رسید که نسبت به سال قبل
 ۱.۵درصد افزایش داشت.

خبر
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کرونا هم فروش جهانی تسلیحات را
کم نکرد

