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ایران چه مقدار واکسن کرونا وارد کرده است؟

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :تا کنون  ۵۷۰هزار دوز واکسن کرونا از دو کشور وارد
ایران شده است .به گزارش فارس ،کیانوش جهانپور ،با بیان اینکه محموله سوم واکسن
«اسپوتنیک وی» شامل  ۲۰۰هزار دوز واکسن است ،افزود :این محموله ابتدا توسط
سازمان غذا و دارو کدگذاری و برچسبگذاری میشود و سپس تحویل معاونت بهداشت
وزارت بهداشت میشود تا تزریق آن بر اساس سند ملی واکسیناسیون آغاز شود.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2230این حق ماس��ت حداقل آمریکا در
گام اول بخشی از تحریمها را بردارد .آنها هیچ
حسن نیتی هنوز نشان ندادند)12/11( .
 -2220در مورد مقابله با ویروس انگلیس��ی
میتوانیم از تجربه انگلیس��ی در این زمینه
استفاده کنیم)12/11( .
 -2212ح��رکات اخیر اروپاییها و ش��ورای
حکام میتواند ب��ه احیای برجام لطمه بزند.
قطعنامه صادر کردن به روند بازسازی برجام
ضربه می زند)12/11( .
 -2205چ��را مدتهاس��ت خب��ری از آقای
علیالریجانی رئیس س��ابق مجلس نیست؟
انصافا ایش��ان یکی از مدیران منطقی و اهل
تدبیر بود)12/11( .
 -2135آقایان مس��ئول! در شرایط حاضر به
خاطر گرانیها مردم تغذیه مناس��بی ندارند.
عام��ل خیلی از بیماریها میش��ود.
همین
ِ
()12/11
 -2125با تصاویری که از شلوغی بازار تهران
دیدیم ظاهرا مردم دیگر از ویروس کرونا ترس
ندارند! ()12/11
 -2120ش��هرداری یک فک��ری برای برخی
خیابانهای تهران بکند .بیش��تر آسفالتها
خراب ش��ده .رفت و آمد خودروها را مختل
میکند .به خودروها آسیب می زند)12/11( .
 -2110در ای��ن جن��گ اقتص��ادی طبقات
ضعی��ف جامع��ه روز به روز ش��رایط بدتری
پی��دا کردند اما عدهای خ��اص به ثروتهای
افسانهای دست پیدا کردند)12/11( .
 -2051چه رس��م بدی است برخی مربیان
فوتبال هنگامی که تیمشان نتیجه نمیگیرد
به کنفرانس خبری نمیروند)12/11( .
 -2031اگر مجمع تش��خیص بخواهد لوایح
را مجدد به مجلس برگرداند که کار درستی
نیست .چند بار باید این لوایح به مجلس برود؟
()12/11
 -2020آیا جز این است کسانی که توانستند
وامهای کالن میلیاردی بگیرند از نفوذ و رانت
استفاده کردند؟ ()12/11
 -2012آیا برخی از اعضای مجمع تشخیص
نسبت به تصویب لوایح افایتیاف نگاهشان
مثبت شده؟ امکان دارد لوایح تصویب شود؟
()12/11
 -2011آی��ا روغن جامد تولید نمیش��ود یا
توسط عدهای احتکار میش��ود؟ چرا روغن
جامد دست مردم نمی رسد؟ ()12/11
 -1950آق��ای جهانگی��ری درح��ال حاضر
بازس��ازی امید و روحیه مردم ب��ا این وضع
موج��ود خیل��ی خیلی دش��وار اس��ت .مگر
گشایش��ی در زندگ��ی م��ردم ایجاد ش��ود.
()12/11
 -1931آیا ادعای یک امام جمعه صحت دارد
که گفته سه بار کرونا گرفتم و با طب سنتی
خوب شدم؟ ()12/11
 -1920چ��ه فای��ده هواپیماهایی که بعد از
برجام خریداری کردیم حاال به علت کمبود
قطعات و تحریمها نمیتوانیم از آنها استفاده
کنیم و هواپیماها زمینگیر شدند)12/11( .
 -1910آقای رضایی! این چه فرمایشی است
میگویید ایران باید وارد قرهباغ ش��ود؟ چرا
تنش ایجاد میکنید؟ ()12/11
 -1901آقای روحان��ی! برخی حرفهایتان
را قبول نداریم .این مردم بدترین فش��ارها را
تحمل کردند خودتان هم میدانید اما گاهی
طوری حرف می زنید انگار نگذاشتید مردم
عذاب بکشند)12/11( .
 -1845این برنامه خندوانه کی قرار اس��ت
مجددا پخش شود؟ ()12/11
 -1831آیا طبق دستور ستاد مقابله با کرونا
بوستانها و پارکها بسته میشوند؟ ()12/11
 4 -1820تا خیارش��ور خریدم ش��د  8هزار
تومان .آدم دردش را به که بگوید؟ ()12/11
 -1801وضعیت برجام که مشخص نیست.
قیمته��ا در بازار ه��م که بی��داد میکند.
فوتیهای کرونا هم که بیشتر شده .این مردم
به چه دلخوش باشند؟ ()12/11
 -1745آقای احمدینژاد انگار جنجالآفرینی
را دوست دارد .حاال ادعا کرده میخواهند مرا
ترور کنند)12/11( .
 -1730م��ن نمیدان��م االن بیش��تر مردم
پروتکله��ای کرونای��ی را رعایت میکنند
بیشتر مردم ماسک میزنند دائم دستها را
ضدعفون��ی میکنند اما باز چرا روند فوتیها
افزایشی شده؟ ()12/11
 -1712چ��را ب��ازار بورس یازده روز اس��ت
متوالی دچار نزول شده؟ چه عواملی باعث آن
شده؟ ()12/11
 -1710آیا میتوان به نشست اقتصادی ایران
و اروپ��ا برای راهان��دازی کانال مالی دلخوش
بود؟ ()12/11

 -1701آیا مبلغ و س��قف انتق��ال کارت به
کارت افزایش یافته؟ ()12/11
 -1620آمار فوتیهای ناش��ی از کرونا دوباره
 3رقمی شد؟ واقعا نگران کننده است کاری
هم از دست کسی برنمیآید .فقط تنها امید
مردم واکسن است)12/11( .
 -1612در ب��ازار بورس چه خبر اس��ت که
برخ��ی صحبت از افش��اگری در م��ورد بازار
بورس میکنند؟ ()12/11
 -1601آی��ا طبق گفته رئیس اتاق بازرگانی
ای��ران و چین ،ما هیچ طلب��ی از چین بابت
ف��روش نف��ت نداری��م و طلبم��ان را کاال
گرفتهایم؟ اگر چنین هم باشد چرا باید قیمت
کاالها در بازار گران باشد؟ ()12/11
 -1551آق��ای دکت��ر حریرچ��ی میگویند
فعال میگویم مردم س��فر نروند .ش��اید بعدا
تصمیممان را عوض کنیم .خواس��تم بگویم
سالی که نکوست از بهارش پیداست .مشخص
است برای نوروز هم با این وضع شیوع توصیه
به سفر نرفتن میکنند)12/11( .
 -1541خانم دکتر مین��و محرز قویا تاکید
میکند که مردم واکسن ایرانی بزنند .ما هم
حرفی نداریم ،اما کی به ما واکسن میزنند؟
()12/11
 -1531س��قف پرداخ��ت کارت ب��ه کارت
چقدر افزایش یافته؟ من بیشتر از  5میلیون
نتوانستم کارت به کارت کنم)12/11( .
 -1520اگ��ر ض��رورت دارد زودت��ر تعدادی
از مردم خوزس��تان را واکس��ینه کنند وضع
خوزستان از این بدتر نشود)12/11( .
 -1510چ��را بای��د در ع��رض  2ماه قیمت
داروهای بیماران قلبی  2برابر ش��ود این چه
وضعی است؟ ()12/11
 -2150دولت فکری به حال کارگران بدون
بیم��ه بکند .حق آنان اس��ت از مزایای بیمه
برخوردار شوند)12/9( .
 -2131دول��ت عراق اگر ادعا به دوس��تی با
ای��ران دارد فکری برای منابع مالی مس��دود
شده ما در عراق بکند)12/9( .
 -2121آنقدر قیمت میوه را هم گران کردند
که قدرت خرید میوه هم نداشته باشیم .این
یعنی ضرر به سالمت بدن)12/9( .
 -2112اگ��ر رفتاری که رئیسجمهور فعلی
آمریکا میکند شبیه رفتار ترامپ باشد پس
چه فرقی با ترامپ دارد؟ ()12/9
 -2110به نظر ما که اگر آقای مطهری وارد
انتخابات شوند حتما انتخابات از شور بهتری
برخوردار خواهد شد)12/9( .
 -2101ضعف و نداش��تن تشکیالت حزبی
درس��ت و حس��ابی حاال در انتخابات آینده
بیش از پیش خود را نمایان میکند)12/9( .
 -2045ماهیت نتانیاهو و رژیم غاصب کامال
نژادپرس��تانه و خصمانه است .این رژیم واقعا
یک غده سرطانی است)12/9( .
 -2035مث��ل نق��ل و نب��ات ای��ن ویروس
خطرناک جان مردم را میگیرد .از طرفی هم
معلوم نیس��ت کی مردم واکسینه میشوند.
()12/9
 -2021ای��ن خبر را لطفا تیتر کنید یا کرونا
یا گرانیها هر دو جان ما را تهدید میکنند.
()12/9
 -2011آیا پرس��نل کادر درمان واکس��ینه
ش��دند؟ پ��س از آنه��ا اولوی��ت ب��ا ک��دام
گروههاست؟ ()12/9
 -1945حق با آقای واعظی است .دولت که
هیچگاه نرخ ارز را عمدی باال نمیبرد)12/9( .
 -1921چرا دوباره در رسانهها بحث قتل این
روزنامهنگار عربستانی یعنی جمال خاشقچی
به میان آمده؟ چرا آنق��در روی این موضوع
مان��ور میدهند؟ خس��ته ش��دیم از بس از
خاشقچی گفتند)12/9( .
 -1910دول��ت ع��راق از م��دل پرداخ��ت
بدهیه��ای خود به ما رونمایی کنند ببینیم
میخواهند بدهیها را به صورت نقدی یا کاال
پرداخت کنند؟ طی چن��د مرحله پرداخت
میکنند؟ آیا اصال به وعدهها عمل میکنند؟
()12/9
 -1901با صحبتهای وزیر بهداشت نگران
شدیم که در موضوع واکسن هم بحث رانت
بازی و باندبازی به وجود آید)12/9( .
 -1840دولت س��عی کند تا قبل از سال نو
حداقل بخش��ی از جامعه را واکس��ینه کند.
()12/9
 -1810یعنی چی کاخ س��فید گفته آماده
گفتگ��و هس��تیم ام��ا تحریمه��ا را کاهش
نمیدهیم؟ این چه مس��خرهبازیای است؟
()12/9
 -1801چرا برخی رسانهها از کاندیدا شدن
آقای علی مطه��ری نماینده س��ابق دلخور
هستند؟ ()12/9
پیامهایمردمیدرصفحات8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
مدی��رکل دفتر خدمات بازرگان��ی وزارت صمت اظهار
داش��ت :در شرایط فعلی مسائلی مانند درآمد خانوار و
مصرفکننده بر می��زان تقاضا تاثیر میگذار د بنابراین
مصرفکنندگان به س��مت کاالها ارزانتر و با کیفیت
غذایی بیشتر میروند .وجود مشکالت را نمیتوان انکار
کرد ،اما فکر نمیکنم فروش قسطی گوشت با چک و غیره باشد .به
گزارش ایلنا ،صدیف بیکزاده در مورد خبر فروش قسطی گوشت
اظهار کرد :معموال کاالیی قسطی فروخته میشود که روی دست

فروش قسطی گوشت را تایید نمیکنیم

فروش��نده مانده است .اگر کاال مشتری داشته باشد
فروش��نده ترجیح نمیدهد کاالی خود را قس��طی
بفروش��د .بنابراین به هیچوجه خبر فروش قس��طی
گوش��ت را تایید نمیکن��م .وی افزود :در ش��رایط
فعلی مس��ائلی مانند درآمد خان��وار و مصرفکننده
بر میزان تقاضا تاثیر میگذار د بنابراین مصرفکنندگان به سمت
کاالها ارزانتر و با کیفیت غذایی بیشتر میروند .وجود مشکالت را
نمیتوان انکار کرد اما فکر نمیکنم فروش قسطی گوشت با چک

حشمت اهلل فالحت پیشه مطرح کرد

کاس��بان تحریم در حال حاضر روزگار خوشی را سپری
میکنن��د .در واقع ای��ن گونه پیشبینی میش��د که دولت
بایدن ادامهدهنده سیاس��ت خارجی دولت اوباما اس��ت اما
ش��اهدیم که دولت بایدن هم در حال کش��یده ش��دن به
یک س��ری دامهای افراطی و تلف ک��ردن وقت در پرونده
برجام است.

روزگار خوش کاسبان تحریم

حش��مت اهلل فالحت پیشه نماینده ادوار مجلس و کارشناس مسائل
سیاس��ت خارجی دریاداشتی نوشت :اخیرا در حالی که بنی گانتس،
وزیر دفاع اسرائیل این احتمال را مطرح کرد که پشت حمله به کشتی
باری این کشور در دریای عمان ،ایران قرار دارد روزنامه کیهان هم در
گزارشی نوشت این حمله از سوی «محور مقاومت» انجام گرفته است.
به گ��زارش خبرآنالین در ادامه این مطلب آمده اس��ت :فبرای بنده
جال��ب بود یکی از روزنامههای ایرانی ت�لاش کرده کاری انجام دهد
که حتی دس��تگاههای اطالعاتی امنیتی آمریکا رژیم صهیونیستی و
عربس��تان تالش بس��یاری انجام میدهند تا آن کار را انجام دهند و
چ��ون دادههای الزم را ندارند نمیتوانند به صورت رس��می موضعی
بگیرند.
ربط دادن سلسله تحوالتی که رخ داده از جمله حمله آمریکا به پایگاه
کتائب حزب اهلل عراق و گروههایی که تحت عنوان گروههای وابسته
به ایران مطرح هس��تند که بنده درباره این موضوع تردید بس��یاری
دارم از ی��ک س��و و در عین ح��ال ربط دادن آن ب��ه حوادثی که در
خلیج فارس و دریای عمان و یمن شکل میگیرد از جمله حملهای
که به خاک عربستان سعودی و به کشتی رژیم صهیونیستی صورت
گرفته از سوی دیگر از سوی روزنامهای که خود را متصل به مسئوالن
کش��ور میکند میتواند به عنوان یک سند مطرح شود و ایران را به

دامی بکشاند که برای آن طراحی شده است.
کاس��بان تحریم در حال حاضر روزگار خوشی را سپری میکنند .در
واقع این گونه پیشبینی میشد که دولت بایدن ادامهدهنده سیاست
خارجی دولت اوباما اس��ت اما ش��اهدیم که دولت بایدن هم در حال
کشیده ش��دن به یک س��ری دامهای افراطی و تلف کردن وقت در
پرونده برجام است.
واقعیت این اس��ت ک��ه در طول تاریخ پس از انقالب اس�لامی ایران
همواره بخشی از آسیبهایی که متوجه منافع ملی جمهوری اسالمی
ایران ش��ده است از سوی یک س��ری گروهها و افرادی بوده است که

با حضور معاون اول ریاست جمهوری صورت گرفت

تقدیر ویژه دولت
از مدیرعامل بانک مسکن

معاون اول ریاست جمهوری در جریان برگزاری
مراس��م تقدیر از بانکهای عامل مشارکتکننده
در طرحهای پرداخت تس��هیالت برای بازسازی
مسکن روس��تایی و مناطق آسیب دیده ،از بانک
مسکن تقدیر ویژه کرد .به گزارش پایگاه خبری
بانک مس��کن -هیبنا ،در جریان برگ��زاری این
مراسم با اش��اره به سهم بیشتر بانک مسکن در
پرداخت تس��هیالت برای بهس��ازی ،نوسازی و
مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی از یک
س��و و پرداخت تسهیالت به مناطق آسیب دیده
ناشی از حوادث غیرمترقبه مانند سیل وزلزله در
میان سایر بانک ها ،از مدیرعامل ،اعضای هیئت
مدیره و کارکنان مجموعه بانک مسکن به صورت
ویژه قدردانی کرد.
در این مراس��م ،اس��حاق جهانگیری ،معاون اول
ریاست جمهوری ،ضمن قدردانی از خدمات ویژه
بانک مسکن در این زمینه ،با اهدای لوح سپاس به
محمود شایان ،مدیرعامل بانک مسکن از خدمات
ایش��ان و مجموعه تحت مدیریت وی به صورت
وی��ژه تقدیر ک��رد .مع��اون اول رئیس جمهوری
در این مراس��م به اش��اره به اختص��اص  ۴۰هزار
میلیارد تومان از سوی نظام بانکی برای بازسازی
و مقاومسازی مسکن روستایی این اقدام را حرکتی
بزرگ و قابل تقدیر از س��وی ش��بکه بانکی برای
تأمین مس��کن برای محرومین در جهت تحقق
آرمانهای امام و ش��هدا اس��ت عنوان ک��رد و از

بدون دلیل ،آنها و رفتارهایش��ان را به جمهوری اسالمی ایران مرتبط
دانس��ته اند .گروهها و افرادی که هر اقدام��ی انجام دهند تحت این
عنوان که نزدیک به مقامات بلندپایه ایران هس��تند ،پس به حساب
ایران گذاشته میشود.
متاسفانه این ملت ایران است که تاوان این رفتارها را میدهند ،ملتی
که طی بیش از چهار دهه گذشته ،تاوان تحریمها و فضاهای سنگین
را میدهند آنهم در ش��رایطی که طی این مدت بیش��ترین توس��عه
نصیب  ۱۵کشور همسایه ما شده است.
نکته جالب این است که آمریکا و پنتاگون رسما اعالم میکنند برای
حمل��ه به دو گروه به اصطالح نزدیک به ای��ران از حمایت اطالعاتی
دولت عراق برخوردار بوده اس��ت .در کجای روابط مستشاری ایران و
عراق ،چنین موضوعی قابلیت گنجایش دارد؟ بنابراین ممکن است دو
اتفاق رخ داده باش��د .یکی اینکه به هر حال دولت عراق عمال ممکن
اس��ت همکاری تحت عنوان مستش��اری با ایران را رد کرده باشد که
اگر این گونه است جمهوری اس�لامی ایران باید حتما تدبیر تازهای
بیندیشد یا اینکه در شرایط کنونی که زمینه برای دیپلماسی فراهم
ش��ده تالش برای کش��اندن ایران به دور باطل ایضایی به ضرر منافع
ملی تمام میشود که باید در این رابطه تدبیر تازهای اندیشید.

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی مطرح کرد

بانکهای عامل پرداختکننده تسهیالت در این
زمینه قدردانی کرد.معاون اول رئیس جمهوری با
تقدیر از بانک مرک��زی و بانکهای عامل که در
طرح مقاومسازی و بازسازی واحدهای مسکونی
روستایی مشارکت داشته اند ،بر ضرورت استمرار
اینگونه طرحه��ا تاکید کرد .جهانگی��ری افزود:
اختصاص  ۴۰هزار میلیارد تومان برای بهس��ازی
و بازس��ازی واحدهای مسکونی روستایی توسط
نظام بانکی کاری بزرگ و ماندگار در کشور تلقی
میشود .در جریان برگزاری این مراسم مدیرعامل
بانک مسکن با اش��اره به عملکرد بانک در حوزه
تس��هیالت حوادث غیر مترقبه از اواخر دهه 80
تاکنون اظهار داشت :براس��اس آمارهای مربوط
به سرشمارینفوسومسکنس��ال،95از 80میلیون
نفرجمعیت کش��ور حدود  21میلیون نفر یعنی
 25درصد جمعیت کش��ور در مناطق روس��تایی
ساکنهستند.براساسهمینآمار،مقدارواحدهای
مسکونی کشور حدود  23میلیون واحد است که
حدود  5میلیون و  400هزار واحد آن یعنی تقریباً
در حدود  24درصد در مناطق روستایی قرار دارد.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن این در حالی است
که تولید محصوالت دامی و کش��اورزی مورد نیاز
جمعیت کشور عمدتا توس��ط همین  25درصد
جمعیت کشور انجام میشود؛ ضمن اینکه در تولید
سایر بخشها از جمله صنعت ،معدن و خدمات نیز
روستاییان تاثیر بسزایی دارند.

ادامه از صفحه اول:
...توسعه ،عمران و آبادانی «دلها» است .تا دلها آباد نباشند ،توسعه
و آبادانی میسور نخواهد بود .آبادی دلها ،بر زیرساختهای متعددی
متکی است .یکی از مهمترین این تکیه گاه ها ،عدالت یا دادگری
است .معلم اول (ارسطو) عدالت را الزمه سعادت میدانست و آن را
به دوگونه عام (شامل تمام فضایل) و خاص (دست یافتن هرکس به
هرچه حق اوست) تعریف نموده است.
باید دقت نمود که گاهی مفاهیم «عدالت» و «برابری» معادل هم یا
به جای هم ،به کار میروند .در حالیکه عدالت ،سیاست ،مکانیسم
و ابزاری برای رسیدن به برابری است .عدالت را ،گاه با رفع تبعیض
تعری��ف میکنند و گاه ،غنیتر از آن ،با تعاریفی «نوعی» توصیف
میشود:
 -۱عدال��ت در توزیع :مثال ب��ه روز آن ،توزیع عادالنه واکس��ن
کووید ۱۹-بین تمامی کشورهاس��ت .این مسئله از چنان اهمیتی
برخوردار است که سمینار چهارم مارس سال جاری دانشکده حقوق
دانشگاه آکسفورد مختص آن است.
 -۲عدالت در روال و رویه ها :دور شدن از رانت و رانت خواری و
بخشی نگری و توصیهپذیری.
 -۳عدالت در پاداش و کیفر :آنگونه که تعلق به دس��ته و گروه و
حزب و جناح و عقاید ش��خصی در میزان پاداش عمل درست و
سزای عمل خالف بیاثر باشد .نمود این عدالت آنجاست که موال
علی (ع) به عنوان رئیس یک حکومت در کنار فردی که سپری از
او سرقت نموده مینشیند و حکم قاضی را علیه خود ،میپذیرد.
 -۴عدالت مالیاتی :مانع رشد سرطانی مشاغل کاذب و سقوط آزاد
حقوق بگیران میشود.
 -۵عدالت محیطی :کنوانسیونهای جهانی برای حفظ منابع محیط
زیست و بهبود شرایط اقلیمی و جلوگیری از سودجویی غارتگران
بر پایه همین نوع عدالت است.
 -۶عدال��ت ترمیم��ی ( :)restorativeکه هرچند دیری اس��ت
مهجور مانده ،ولی برای ایجاد ارتباط س��الم و پایا بین بزهکاران و
خس��ارت دیدگان و ایجاد صلح و س��ازش و ریش س��فیدی و رفع
زمینههای جرم و خالف و اختالف ،بسیار کارآمد و حائز اهمیت است.
 -۷عدالت اجتماعی :شاید بتوان اذعان نمود که مهمترین راه آباد
کردن دلها ،ایجاد «دادگری اجتماعی» است .عدالت اجتماعی بر
محور حقوق بشر شکل میگیرد و «برابری در برخورداری با تکیه
بر شایستگی» از مهمترین اصول آن است .خوانندگان محترم دقت
فرمایند که وقتی از اولویتها سخن میگوییم ،میتوانیم با ارجاع
به سخن موال علی (ع)  ،اولویت اول را توسعه همه جانبه مبتنی بر
عدالت اجتماعی بدانیم که مهمترین پیامد آن رفع فقر خواهد بود.
رشد و توس��عه ،تنها با عدالت اجتماعی است که مقدور میشود

و غیره باشد .بیک زاده تصریح کرد :متولی اعالم آمار اینکه تولید
گوش��ت در حلقه عمده فروش��ی کاهش یا افزایش داشته ،وزارت
جهاد کش��اورزی است اما مس��تندات کارگروه تنظیم بازار نشان
میدهد که کاهش تولید نداش��تهایم .این مقام مسئول با اشاره به
حذف واسطهها از بازار گوشت گفت :برای حذف واسطهها و عرضه
مستقیم این کاال جلساتی تشکیل شد که به طور مستقیم از تولید
تا مصرف دام زنده با قیمت مشخصی در اختیار واحدهای کشتار
و بستهبندی قرار بگیرد.

کدام کشورها بحران اقتصادی کرونا را
پشتسرگذاشتند؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود
به وضعیت اقتصادی کش��ورهای توسعه یافته
جهان در فصل س��وم و چهارم سال  ۲۰۲۰پس
از شیوع ویروس کرونا پرداخت است .به گزارش
ایسنا ،با ش��یوع کرونا ،در کنار محدودیتهای
اجتماع��ی و درمان��ی ،دولتها مجبور ش��دند
محدودیتهای جدی نیز در مسیر فعالیتهای
اقتصادی ب��ه وجود بیاورن��د .حوزههایی مانند
خدم��ات و تج��ارت خارج��ی ،اصلیتری��ن
بخشهایی بودند که تحت تاثیر محدودیتهای
مسافرتی و تردد در مرزها آسیب دیدند و برخی
تحلیلها نش��ان از آن دارند ک��ه حتی پس از
نتیجه بخش ش��دن واکسیناسیون در ماههای
آین��ده ،بس��یاری از اقتصادها به زمانی نس��بتا
طوالنی برای بازسازی خود احتیاج دارند.
با وجود این تردیدها ،به نظر میرسد بر خالف
نگاه منفی ماههای گذش��ته ،اقتصاد بسیاری از
کشورها توانستند راهی جدید برای فعالیت در
زمان کرونا پیدا کنند و همین موضوع بخش��ی
از پیشبینیه��ای منفی ابتدای��ی را کنار زده
اس��ت .با این وجود گزارش اتاق بازرگانی تهران
نش��ان میدهد ،در ش��رایطی که در فصل سوم
س��ال  ،۲۰۲۰رشد اقتصادی کشورهای توسعه
یافته به شکل قابل توجهی مثبت شد ،در فصل
چهارم این سال بسیاری از آمارها بار دیگر نزولی
شدند .بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای عضو

عمارت و عمران دلها

وگرنه به تبعیض و گسترده شدن فقر و ریشه دواندن فساد میانجامد.
موال علی (ع) خود ،پیشقراول عدالت اجتماعی بود .امیر مومنان که
امام نخست شیعیان و خلیفه چهارم اهل تسنن است؛ به گواهی اسناد
معتبر هرچند بیت المال را به تمامی در اختیار داشت ،هیچگاه آن را
نه برای تبلیغ دین ،نه برای اثبات خود ،نه برای انتفاع خود استفاده
ننمود و همواره با دستمزد حاصل از کار شخصی گذران معیشت
میکرد و هرگز حقوقی برای خود مقرر نساخت .عالوه بر آن ،ایشان
هزینه کردن بیت المال و خراج را قانونمند س��اخته بودند و حتی
دستگیری از نیازمندان و مستمندان را نیز با دسترنج شخص خویش
عملیمیساخت.
باید توجه داشت که هرچند انفاق و ایثار و جود و بخشش به عنوان
رفتارهای مدنی و اخالقی توصیه شده اند ،اما «عدل از جود افضل
است» .در حکمت  ۴۳۷آمده است که عدل بهتر از جود است ،به
ای��ن دلیل که عدل و داد هرچیزی را در جای خود قرار میدهد و
هدف آن رساندن حق به ذیحق واقعی خود است .جود وبخشش
اما ،روال امور را از مدار اصلی خارج میکند .به عبارت دیگر ،جود
و بخشش یک حالت استثنایی و برای موارد خاص است .بنابرین،
عدالت در «مبنا» و سخاوت در «استثناهای اجرا» باید نهادینه شوند.
معنی این فراز مهم آن اس��ت که به ج��ای عریض و طویل کردن
سازمانهایی که بر صدقه و بخشش مردمان پایه ریزی شده اند ،باید
بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی متمرکز شد .با افزایش سرانه
درآمد مردم ،با رونق صنعت بیمه و ایجاد کارآفرینی و سودآوری
به جای س��وداگری و نهایتا با مهار تورم ،میتوان در سایه عدالت
اجتماعی به رش��د و توسعه رسید .عمل به دستورات اخالقی نیز
در بستر رشد و توسعه و عدالت اجتماعی تسهیل خواهد شد .برای
مثالی ملموس ،کسانی که در امر توصیه شده قرض الحسنه مشارکت
میکنند ،اگر پول مازاد نیاز خود را در کشوری مانند ژاپن با تورم
منفی قرض دهند ،ضرر چندانی نمیکنند .لیکن این افراد در کشوری
که تورم «چند ده و چند صد» درصدی دارد ،صدمه بزرگی خواهند
خورد .نکته دردآور در این میان ،دیدگاههای افراطی و تفریطی است.
در یک سو با افراط بسیار ،برخی ناآگاهان ،وضعیت فعلی حاکم بر
کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه را «جبر سرنوشت» آنها
میدانند .در سوی دیگر و به گونهای تفریطی ،آبادانی و توسعه همه
جانبه در سایه مبارزه و جنگ (های) تمام نشدنی سرد و گرم (که
هرلحظه ممکن است تمام زیرساختها و تالشهای سازندگی را
نابود س��ازد) «کم رنگ» جلوه داده میشود .این افراد ،متعلق به هر
مشرب فکری که باشند ،به طور صریح و ضمنی اعالم میکنند که
مردم در این خطه ها« ،جبر تاریخ و جغرافیا» هستند.
بله ،بالشک تاثیر فاکتورهای محیطی و عوامل متعدد خارج از قلمرو
یک کشور ،در سرنوش��ت مردمان آن کشور را ،نمیتوان انکار یا

 OECDنش��ان میدهد که این کش��ورها در
فصل سوم سال  ۲۰۲۰توانستهاند میانگین رشد
اقتصادی مثبت  ۹.۲درصد را به ثبت برسانند اما
این عدد در فصل چهارم همین س��ال به حدود
 ۰.۷درصد کاهش یافته است.
الگوی ط��ی ش��ده در میان این کش��ورها نیز
یکسان نیس��ت .برآوردها نشان میدهد که در
فصل چهارم س��ال  ،۲۰۲۰رش��د اقتصاد ژاپن
مثبت س��ه درصد ،کان��ادا مثب��ت  ۱.۹درصد
و آمریکا و انگلس��تان مثبت ی��ک درصد باقی
مانده اس��ت .در همین مدت اما رشد اقتصادی
ایتالیا و فرانسه به ترتیب منفی دو و منفی ۱.۳
درصد بوده است .در فصل سوم سال  ۲۰۲۰نیز
باالترین رش��د اقتصادی ثبت ش��ده مربوط به
فرانسه با مثبت  ۱۸.۵و انگلیس با مثبت ۱۶.۱
درصد بوده است.
صن��دوق بینالمللی پول برای بازگش��ت ثبات
اقتص��ادی به این کش��ورها و افزایش س��رعت
عب��ور از بحران پیش��نهاد کرده که کش��ورها،
رون��د واکسیناس��یون را با س��رعت بیش��تری
دنبال کنند ،حمایت از کش��ورهای آسیب پذیر
را افزای��ش دهن��د ،اس��تفاده از منابع عمومی
را در مس��یر ت��ابآور ک��ردن اقتص��اد خ��ود
اج��را کنن��د و از طرحهای این صن��دوق برای
بحرانه��ای اقلیمی و محیط زیس��تی حمایت
کنند.

رد نمود (حتی اثر پروانهای نظریه آش��وب هم قابل تامل اس��ت).
اما آموزههای راستین ملی و دینی ما ،هیچگاه اثرات عارضهای را،
حاکم مطلق بر تواناییهای مردم ندانسته اند .اندیشه و گفتار و رفتار
پیشوای پرهیزگاران ،خود بهترین دلیل و حجت است .در حکمت
 ۷۸نهج البالغه آورده ش��ده است که «قضای الهی» به معنای آنکه
از قبل تقویم شده باشد که چه پیش خواهد آمد ،نیست .به طریق
اولی ،بیفایده دانستن تالش بندگان در تغییر سرنوشت ،تفکری خطا،
خطرناک و نابودکننده است .در قرآن آمده است که تغییر سرنوشت
هر قومی توس��ط خداوند ،منوط و مش��روط به تغییر خود آنها و
تک تک آنهاس��ت .موال علی (ع) هم در رد این نگرش نادرست،
تاکید فرموده اند …“ :اگر چنین بود ،پاداش و کیفر ،بشارت و تهدید
الهی ،بیهوده بود! خداوند سبحان! بندگان خود را فرمان داد در حالی
که اختیار دارند و نهی فرمود تا بترسند( .او) احکام آسانی را واجب
کرد و چیز دشواری را تکلیف نفرمود و پاداش اعمال اندک را فراوان
قرار داد( .خداوند) با نافرمانی بندگان مغلوب نخواهد شد و با اکراه
و اجبار اطاعت نمیشود( .پروردگار) پیامبران را به شوخی نفرستاد
و فرو فرستادن کتابهای آسمانی برای بندگان بیهوده نبود و آسمان
و زمین و آنچه را در میانشان است بیهدف نیافرید“ .
کوتاهسخن،بایدتصریحنمودکهدادگرییعنیحقیکسییاکسانی
پایمال نشود .توجه و اصالح وضعیت معیشت و ایجاد آرامش روانی
مردمان با بهبود و مهندسی مجدد سیستمهای اقتصادی و اجتماعی،
حق عظیمی است که برعهده کارگزاران است .بازنگری شجاعانه
و متواضعانه سیاستهای کالن و رهیافتهای ناکارآمد اقتصادی
و اجتماعی ،ضرورتی غیرقابل انکار است .نسلی که ضرورتهای
یک زندگی آبرومند را نتواند با معیشت مشروع تامین نماید ،آرامش
و آسایش روحی نخواهد داشت .در چنین شرایطی ،تحصیلکردگان
ب��ه دیارهای دیگر رو میکنند؛ چون خون تازهای که از ش��اهرگ
مام وطن خارج ش��ود؛ و بازمان��دگان ،ناامیدانه گذران میکنند و
اینگونه« :دلها خراب خواهند شد ».بدیهی است که دلهای خراب،
از آبادانی ملک و مملکت عاجز خواهند بود .این نوشتار را با امید
شنیدن بوی بهبود از اوضاع جهان و میهن و با شعری از لسان غیب،
به پایان میبریم:
به میعمارت دل کن که این جهان خراب
بر آن سراست که از خاک ما بسازد خشت
وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد
چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت
مکن به «نامه سیاهی» مالمت من مست
که؟ آگه است که تقدیر برسرش چه نوشت؟!

