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ش��نبه گذش��ته دولت بریتانیا پس از بحث و جدل
پیرام��ون نح��وه جلوگی��ری از ایجاد م��وج دوم کرونا،
س��رانجام دس��تورالعملهای س��ختگیرانهای را برای
افزای��ش محدودیته��ای اجتماع��ی اع�لام ک��رد .از
طرف��ی دولتهای��ی مانند ایتالیا ،فرانس��ه و آلمان هم
می��زان محدودیته��ا را بهش��دت افزای��ش دادهاند و
حت��ی جمهوری چک ک��ه در امر کنترل ویروس کرونا
کارنامه نس��بتا خوبی داشت هم مجبور به وضع قوانین
محدودکننده جدید در این کش��ور مرکزی اروپا ش��د.
هم��ه این کش��ورها با اع�لام آمارهای مج��زا در طول
ماهه��ای اخیر لطماتی را که در پی وضع محدودیتها
متحمل ش��دهاند ،گ��زارش کردهان��د .در بریتانیا نرخ
بی��کاری بهطرز بیس��ابقهای رو به افزایش گذاش��ته و

دول��ت نیز برای جبران این مس��ئله مجبور به پرداخت
کمکهزینههای نقدی به مردم شده است .دولتهایی
ک��ه به لحاظ اقتصادی موقعی��ت ضعیفتری دارند نیز
ت��ا امروز نتوانس��تهاند از پس ی��ک قرنطینه تمام عیار
و سرتاس��ری برآین��د و با اعم��ال محدودیتهای گذرا
با دامنه گس��تردگی پایینتر نس��بت به سایر کشورها
س��عی در مدارا با این ویروس کش��نده داش��تهاند .در
ای��ران اما مش��کالت دامنه گس��تردهتری دارد ،چراکه
ع�لاوه ب��ر محدودیت ب��رای فعالیت برخی مش��اغل،
اقتصاد کش��ورمان با تحریمهای یکجانبه دولت دونالد
ترامپ نیز مواجه اس��ت .بهاعتقاد تحلیلگران اقتصادی
آنچ��ه بی��ش از کرونا مردم ایران را آزار میدهد ،تورم و
افزایش روزانه نرخ اجناس است ،اما برخی کارشناسان

 چه میتوان کرد؟

نظرات کارشناسان درباره راهکارهای حل این
بحران جهانی به چند دس��ته تقسیم میشوند
و هر کدام با ش��رط و شروطی با همنظران خود
تفاوتهایی دارند ،اما مهمترین و مش��هورترین
ای��ن راهکاره��ا اعالم دوب��اره قرنطینه ملی در
بریتانیا است .این دسته از صاحبنظران بر این
باورند که خطر موج دوم کرونا بهمراتب بیش��تر
از م��وج اول اس��ت و باید بیدرن��گ و بدون در
نظر گرفت��ن هزینهها بریتانیا را برای بار دوم و
ب��ه مدت  2ال��ی  3هفته به کلی تعطیل کرد تا
این بیماری کنترل شود.
اما برخی کارشناس��ان که برحس��ب اتفاق از
بین تحلیلگران اقتصادی هم هستند ،معتقدند
اغلب قربانیان کروناویروس از بین س��المندان
هستند و از طرفی هم قربانیان بیکاری ناشی از
ش��یوع ویروس را نیز جوانان تشکیل میدهند.
باتوج��ه به ای��ن دو گزاره ،باید از اقش��اری که
آس��یبپذیری بیش��تری در برابر این ویروس
دارند محافظت کرد و از طرفی به جوانان اجازه
داد که به کار و زندگی خود ادامه دهند تا چرخ
اقتصاد کشور نیز بچرخد.

ب��ر این باورند که هنوز راههایی برای حل این مش��کل
در کش��ورمان وجود دارد که اگر م��ورد توجه مقامات
دولتی قرار گیرد ،قطعا کارساز و تاثیرگذار خواهد بود.
اما مسئلهای که مورد بحث بسیاری از صاحبنظران
قرار گرفته ،قرنطینه سراسری در کشور است .از روزی
که ش��یوع کرونا در ایران به صورت رس��می اعالم شده
تا به حال کش��ور با هدف جلوگیری از تش��دید ش��یوع
ویروس به صورت سراس��ری تعطیل نشده است .البته
مخالف��ان اج��رای این ط��رح نیز به عواق��ب اقتصادی

قرنطین��ه اش��اره میکنند و دلیل اجرایی نش��دن این
ط��رح را جلوگیری از بروز مش��کالت معیش��تی برای
م��ردم میدانند ک��ه موافقان و مخالف��ان خود را دارد.
روز گذش��ته نیز محسن هاش��می ،رئیس شورای شهر
تهران با اش��اره به اینکه آمار روزانه فوتیهای کرونا در
تهران نزدیک  ۱۵۰نفر ش��ده ،توصیه کرد باید به فکر
تعطیل��ی کامل دو هفتهای تهران و برخی کالنش��هرها
باش��یم و اگر اینکار را نکنیم بهنظر میرسد نتوانیم از
پس موج سوم بربیایم.

موافقان و مخالفان چه میگویند
اگر تعطیالت
نوروز امسال به
اوایل زمستان
انتقال داده
شود .میتوانیم
در دی ماه
کشور را کامال
تعطیل کنیم

 به دولت حق میدهیم!

باتوجه به این دوراهی س��خت و طاقتفرسا،
میتوان گف��ت تمایل دولت برای جلوگیری از
تعطیلی کامل مش��اغل در انگلیس قابل درک
است .انقباض  ۲۵درصدی اقتصاد انگلستان در
ب��ازه زمانی فوریه  ۲۰۲۰تا آوریل  ۲۰۲۰منجر
به بروز مش��کالت بسیار جدی برای جوانترین
و آس��یبپذیرترین شهروندان و قشر کارگر در
این کشور شده است.
ام��ا مس��ئله دیگری هم در ای��ن بین مطرح
اس��ت؛ چه کس��ی میتواند تضمی��ن کند که
قرنطینه سراس��ری دوم ،قرنطینههای س��وم،
چهارم و پنجم را در پی نخواهد داشت؟ همگی
میدانیم که احتماال باید چندین سال برای در
دسترس قرار گرفتن واکسن کرونا صبر کنیم و
تا آن زمان اگر چارهای اساسی اندیشیده نشود
مشکالت امروز گریبان ما را رها نخواهند کرد.
ع�لاوه بر این ،بعضی از ناظران میگویند این
ایده که کل کش��ور باید در قرنطینه کامل قرار
گیرد و همه م��ردم در خانه بمانند چندان هم
منطقی بهنظر نمیرس��د؛ برای مثال یک هتل
در جنوب غربی انگلستان را در نظر بگیرید که
در آن نرخ عفونت بس��یار کمتر از سایر نقاط با
جمعیت پرتراکم اس��ت .اگ��ر ما رفتاری که در
لندن و منچس��تر میکنی��م را در این هتل در
جنوب بریتانیا هم انجام دهیم ،تیش��ه به ریشه
حس همبستگی ملی میزنیم .نمیتوان از همه
مردم انتظار داشت که بهدلیل مشکالتی که در
ش��هرهای بزرگ و پرجمعیت در جریان است،
هم��ه زندگی خود را تعطی��ل کنند و درآمدی
نداشته باشند.
ب��ه اعتقاد م��ن ،این کار که خودم��ان را در
ی��ک دوراه��ی خیر و ش��ر قرار دهیم درس��ت
نیس��ت .از یک طرف بس��یاری با پافش��اری بر
اجرای محدودیتهای گس��ترده توسط دولت
س��عی دارند حداقل برای  2هفته کش��ور را به
تعطیلی بکش��انند و از طرف دیگر نیز برخی بر
این باورند که اقداماتی مانند آنچه در کشورهای
اس��کاندیناوی انجام شد میتواند بسیار موثرتر
باشد.
منبع :روزنامه گاردین
ترجمه :سهند اینانلو

عکس :آیدا فریدی

ش��رایطی که جهان این روزها با آن دست به
گریبان است دقیقا ما را به یاد فردی میاندازد
ک��ه بین دو تخته س��نگ بزرگ گی��ر افتاده و
م��دام جایش تنگ و تنگتر میش��ود و کارش
برای نفس کش��یدن سیار سخت است .مسئله
زمانی اسفبارتر میشود که بدانیم دولتها نیز
گزینههای زیادی برای حل مش��کالت ناشی از
شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان ندارند.
بریتانی��ا یکی از چندده کش��وری اس��ت که
ش��دیدا با این مش��کل مواجه است؛ بهگونهای
ک��ه تعداد افراد مبتال به وی��روس کرونا که در
بیمارس��تانهای سراس��ر بریتانیا تحت درمان
هس��تند بهس��رعت در ح��ال افزایش اس��ت؛
بهعبارت��ی میت��وان گفت تع��داد مبتالیان به
کووی��د  ۱۹در انگلیس بهمراتب بیش��تر از ۲۳
مارس (زمان اعالم قرنطینه ملی ازسوی دولت
بوریس جانسون) است.
ام��ا زمانی اوضاع بدتر میش��ود ک��ه بدانید
تهدید بیکاری گس��ترده هر روز بیشتر و بیشتر
میشود ،چراکه در  3ماه منتهی به اوت ،۲۰۲۰
نس��بت به بح��ران مالی یک ده��ه قبل تعداد
کارگران بسیار بیشتری از کار بیکار شدهاند.

نرخ سود سپرده
قانونی به
وضعیت اولیه
بازگردانده شد

رئی��س کل بان��ک مرکزی اعالم ک��رد :نظر به پای��ش روند متغیرهای
اقتصادی ،از اول مهر با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد
نقدینگی ،نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد.
عبدالناصر همتی در حساب کاربری اینستاگرام خود چند نکته درباره
بازار س��رمایه بیان کرد و نوشت :بانک مرکزی بهعنوان مسئول سیاست
پولی و اعتباری عالوه بر ضرورتهای مهار تورم و کمک به خروج از رکود،
با اثرات اقتصادی ناش��ی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری

است .در این شرایط کامال پیچیده ،اگر مقاومت بانک
بودجه مواجه بوده
????
مرکزی در مقابل بس��یاری از درخواس��تها نبود ،وضعی��ت پایه پولی و
نقدینگی امروز بهگونهای دیگر رقم خورده بود.
وی در ای��ن متن میافزاید :بانک مرکزی مانند تمام بانکهای مرکزی
دنی��ا نمیتوانس��ت در زمینه نیازهای تامین مالی در اوایل ش��یوع کرونا
که اقتصاد طبقات کمدرآمد جامعه را متاثر س��اخته بود ،بیتفاوت باشد.
کاهش یک درصدی نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به

بانکه��ا برای تامین و اعطای وام ارزاننرخ به خانوارهای یارانهبگیر و نیز
کسب وکارهای آسیبدیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام شد.
در بخش دیگری از پیام همتی آمده است :نظر به پایش روند متغیرهای
اقتصادی ،از اول مهر با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد
نقدینگی ،نرخ س��ود س��پرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد.
اقدام��ات احتیاطی برای کاهش ریس��ک ترازنامه بانکها نیز طبق برنامه
پیش میرود.

کارشناس��ان مسائل بهداش��تی و اقتصادی در سراسر
جه��ان در واکنش به ش��یوع ویروس کرونا به دو دس��ته
تقسیم شدهاند؛ عدهای بر این باورند که دولتها موظفند
هرچه سریعتر کشور را تعطیل و ویروس را تا حد ممکن
کنترل کنند تا فاجعهای بدتر و دامنهدارتر از آنچه تاکنون
رخ داده ،اتفاق نیفتد .در مقابل اما برخی دانش��مندان و
صاحبنظ��ران معتقدند لطم��ات کرونا به اقتصاد جهانی
تا حدی اس��ت که احتماال س��الهای س��ال زم��ان نیاز
باش��د تا دولته��ا بتوانند آن را جب��ران کنند .این گروه

 در ایران چه خبر است؟

ای��رج حریرچ��ی صب��ح روز ش��نبه ب��ه
خبرگزاری صداوس��یما ،گفت :براساس نتایج
اولی��ه محدودیته��ای ایجاد ش��ده در  ۵اس��تان نتایج
قابلمالحظهای داش��ته است .در روز اول این محدودیت

آسیب تحریم بیشتر از کرونا است
آلب��رت بغزی��ان ،اقتصاددان و اس��تاد
دانش��کده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره
به لزوم اس��تفاده از تجارب سایر کشورها
در ام��ر مقابله ب��ا ویروس کرونا به
گفت :این مش��کل همه کشورها را درگیر
کرده و باعث شده هر کشوری تجربههایی
در زمینه مقابله و مبارزه با آن کسب کند؛
بنابراین ما باید از تجارب س��ایرین برای کنترل این
بحران جهانی استفاده کنیم.
وی ادامه داد :مشکل این است که اگر نتوانیم این
بیم��اری را مهار کنیم بدون ش��ک تمام بخشهای
اقتصادی هم درگیر میش��وند و مشکالت کماکان
ادامه خواهد داشت.
یادآور شد :تا
این استاد دانشگاه تهران به
زمانی که این بیماری مهار نش��ود ،همه کشورهای
دنیا با مشکل کاهش چشمگیر تقاضا در بخشهای
مختلف مواجه خواهند بود و طبیعتا در بخش تولید
نیز با مشکالت زیادی روبهرو میشوند .هیچ چارهای
جز یافتن هرچه زودتر واکس��ن وجود ندارد و تا آن
زمان هم تمامی سیاس��تها موقتی هستند و فقط
حالت تسکینبخشی خواهند داشت.
او با اشاره به برخی راههای تسکینی و موقتی ،ادامه
داد :دولتها هیچ چارهای ندارند ،جز اینکه تا زمان
تولید واکسن ،سعی در کاهش تبعات اقتصادی این
پاندمی داشته باش��ند .سیاستهای اقتصادی باید
بهگونهای تنظیم شوند که اقداماتی حمایتی از اقشار
مختلف بتواند بخشی از مشکالت مردم را کم کند؛
پرداخ��ت بیمه بیکاری یا ارائه بس��تههای حمایتی
بهمنظور تامین بعضی از نیازهای معیش��تی جامعه
میتوانند از جمله اقدامات گرهگشا باشند.

افزایش قیمتها روبهرو نیس��تند و اتفاقا
برعک��س در بس��یاری از جوامع بهدلیل
خرید نکردن مردم و بس��ته بودن بازارها،
بس��یاری از اجناس با کاهش بیس��ابقه
تقاض��ا مواجهند؛ بنابرای��ن همانطور که
گفته ش��د این بخش تولید اس��ت که در
این ممالک دچار بحران شده است .البته
در کش��ور ما نیز کاهش تقاضا دیده میشود اما این
مسئله بیشتر بهدلیل کاهش توان خرید مردم است،
نه بهدلیل شیوع ویروس کرونا!
وی ادامه داد :بنا بر آنچه گفته ش��د ،مس��ئلهای
ک��ه باید توجه ویژهای به آن داش��ته باش��یم ،مهار،
کاهش و تثبیت قیمتها اس��ت .حتی ش��اید بتوان
گفت اقتصاد کشور ما بسیار کمتر از سایر نقاط دنیا
درگیر کرونا است .درست است که بحث قرنطینه یا
تعطیلی کامل در کشورهای دیگر مطرح است اما در
ایران مشکل اصلی ما تحریمها است و باید فکری به
حال کنترل عوارض و تبعات تشدید تحریمها شود؛
در غیر این صورت کرونا اوضاع را بدتر خواهد کرد.
این اقتصاددان با یادآوری مس��ئله اهمیت بیشتر
تحریمها نس��بت به کووید  ،۱۹به
گفت :در
حالحاضر ش��اهد این هستیم که دولتهای سایر
کشورها در پی یافتن مسکنهای اقتصادی هستند
تا باالخره بتوانند واکسن و داروی موردنظر را کشف
کنند ،اما در ایران مش��کل اصلی تحریمها اس��ت و
حتی اگر واکس��نی هم برای بیماری کووید  ۱۹پیدا
شود نیز چشمانداز مثبتی پیش روی اقتصاد کشور
ما نخواهد بود؛ البته شاید کمی از مشکالت ما حل
ش��ود اما معضالت اقتصادی ای��ران ربط چندانی به
ش��یوع ویروس کرونا ندارد .کس��انی که این مسئله
را مطرح میکنند آدرس غلط به مردم میدهند!

بغزی��ان ضم��ن تاکید بر نقش مهمت��ر تحریمها
در بیثباتی اقتصاد ایران نس��بت ب��ه عوامل دیگر،
عن��وان کرد :در ایران با مش��کل بزرگ دیگری هم
مواجهی��م و آن بحث تحریمها اس��ت .لطماتی که
کرونا به اقتصاد ما زده در برابر بالیی که تحریمها بر
س��ر اقتصاد ایران آورده ،بهمراتب کمتر است .بهنظر
من اگر این دو مس��ئله را با هم یکی بگیریم اش��تباه
بزرگی مرتکب ش��دهایم .نباید فراموش کرد که در
هیچ یک از کش��ورهای درگیر با معضل کرونا ،تورم
افزایش نیافت��ه و قیمتها روز به روز باال نمیروند،
بلکه مش��کل اغلب کش��ورهای جهان در این روزها
نبود تقاضا در حوزههای مختلف است که باعث شده
تولی��د هم زمی��ن بخورد ،اما ما هر روز با قیمتهای
عجیب و فوقالعاده باالتر از روز قبل روبهرو میشویم
و تورم هم مدام در حال تش��دید است .قدرت خرید
م��ردم کاه��ش یافته و ن��رخ ارز و طال هم که دقیقه
ب��ه دقیقه تغییر میکن��د و رکورد میزند ،در حالی
که س��ایر کش��ورها با مشکل کاهش قدرت خرید یا

عض��و هی��ات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه
تهران در پایان با اش��اره ب��ه گزارش جدید صندوق
بینالملل��ی پ��ول درباره آینده اقتص��اد ایران ،بیان
ک��رد :این نهادهای بینالمللی گزارشها را از دولت
م��ا میگیرن��د؛ خب طبیعی اس��ت ک��ه وقتی نرخ
تورم هم بهدرس��تی اعالم نمیشود بررسی شرایط
بس��یار س��خت خواهد بود .بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول باید ش��اخصهایی را بررسی کنند
ک��ه بهص��ورت موث��ق و دقیق در اختیارش��ان قرار
گرفته اس��ت .میدانیم که میزان صادرات ،واردات،
ن��رخ تورم و ...بهدرس��تی در اختیار این نهادها قرار
نمیگیرد؛ خب در چنین شرایطی طبیعی است که
تحلیلهای غیردقیق و نادرس��تی هم داشته باشند.
باید دقت داش��ت که مرجع اطالعات این تحلیلها،
بانک مرکزی ایران است ،در حالی که بانک مرکزی
حتی نرخ تورم را نیز اعالم نمیکند و ش��کی نیست
که آمار اعالم ش��ده به بانک جهانی هم مخدوش و
غیردقیق است.

 تقاضا در جهان کم شده است

لطماتی که کرونا
به اقتصاد ما زده
در برابر بالیی که
تحریمها بر سر
اقتصاد ایران
آورده ،بهمراتب
کمتر است

از کارشناس��ان بر ای��ن باورند که یک تعطیلی
احتمال��ی دیگر میتوان��د عواقب جبرانناپذیر
و فاجعهباری برای سیس��تمهای اقتصادی در
کشورهای عمدتا جهان سومی داشته باشد.

 ایران یک مشکل مضاعف دارد!

 گزارش صندوق بینالمللی پول

در بیش��تر این اس��تانها چه در می��زان ورود
به اس��تان و چ��ه در میزان خروج از اس��تان و
تردد داخل اس��تانی بیش از  ۲۰درصد کاهش
مالحظه ش��ده است .معاون کل وزیر بهداشت
با اش��اره به اعمال سیاستهای محدودسازی
در برخ��ی کش��ورهای جه��ان ،اف��زود :یکی
از سیاس��تهای موقت��ی در بعضی کش��ورها
محدودس��ازی کاری ،حملونق��ل و اش��تغال در مراک��ز
دولتی بهصورت ش��دید و سپس بازگشت به حالت عادی

اس��ت .از تجربه این کش��ورها میتوان استفاده کرد و اگر
این تجربه محدودسازی تردد تاثیر خوبی در میزان ابتال و
مرگومیر روزانه داشته باشد ،در هفتههای آتی با بررسی
در ستاد کرونا مجدد تکرار خواهد شد .حریرچی خواستار
تصمیمگیریه��ای س��ختگیرانهتر در زمینه ش��هرهایی
همچون تهران ش��د و گفت :ش��رایط کرونا در کالنش��هر
تهران نگرانکنندهتر است و ضرورت دارد محدودیتهای
کرونایی در تهران و  ۴۵شهر دیگر که شرایط مشابه تهران
را دارند ،سختگیرانهتر باشد.

طرح بحث تعطیلی کرونا در مجلس؟!
سارا فالحی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت مسئله کرونا برای
نمایندگان به
گفت :قطعا باتوجه به وضعیتی که در کش��ور بهدلیل ش��یوع گسترده کرونا وجود
دارد ،این مس��ئله یکی از مسائل مهم مورد بررسی نمایندگان محترم خواهد بود .جلساتی هم تشکیل
شده و با دولت رایزنیهایی صورت گرفته است .نماینده مردم ایالم ،ایوان ،شیروان ،چرداول و مهران با
اشاره به طرح بحث تعطیلی سراسری با هدف جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر کرونا ،خاطرنشان کرد:
سالمت مردم برای مجلس در اولویت قرار دارد ،به همین دلیل در رایزنیهایی که با برخی نمایندگان
صورت گرفته ،مقرر ش��د بحث تعطیلی کشور در صحن مجلس نیز مطرح شود ،اما در نهایت باید دید
که هیات رئیسه باتوجه به نتیجه بررسیهای کارشناسانه کمیسیونهای مختلف و نهادهای ذیربط چه تصمیمی اتخاذ میکند.

 3راهکار پیشنهادی برای مقابله با کرونا
علی س��عدوندی ،اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه در
گفتوگ��و ب��ا
 ،ضم��ن تاکید ب��ر تغییر نگرش
مس��ئوالن کش��ور به برخی مس��ائل ،اظهار کرد :برای
حل این مش��کل باید در پی یافتن راهکارهای جبرانی
باش��یم .البته اگ��ر برخی گرههای ذهن��ی را باز کنیم
میتوانیم تغییرات عمدهای را بهوجود بیاوریم.

 تعطیالت را یککاسه کنیم!

این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به تعداد باالی روزهای تعطیل
در تقویم ایران ،گفت :یکی از مهمترین مسائل این است که ما
باالترین تعداد روزهای تعطیل رسمی را در جهان داریم .البته
برخی مدعیاند که کشور ما کمترین تعداد روزهای تعطیالت
را دارد اما مرغ پخته هم با شنیدن این حرف به خنده درمیآید!
به هر حال توصیه بنده این است که تعطیالت ساماندهی و در ۳
مقطع زمانی در س��ال متمرکز شود .وی در ادامه افزود :بهطور
ویژه پیشنهاد میکنم تعطیالت نوروز امسال به اوایل زمستان
(شروع فصل سرما) انتقال داده شود .در این صورت میتوانیم
در دی ماه کشور را کامال تعطیل کنیم .البته در صورت اجرای
این طرح نیز همه مشکالت حل نخواهد شد اما مقداری کاهش
مییابد .اما بعد از پایان این دوره تعطیالت باید با قدرت سعی
در جبران آن داشته باشیم .بهنظر من این راهکار بسیار موثری
است و اگر اجرا شود ،میتواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد.

 دورکاری را جدی بگیریم

س��عدوندی دورکاری را یکی از مهمترین راههای جلوگیری
از شیوع هرچه بیشتر این ویروس در کشور دانست و بیان کرد:
راهکار دوم این است که تمامی صاحبان مشاغلی را که امکان
انج��ام آنها از من��ازل کارمندان وجود دارد ،ملزم به اجرای این
طرح کنیم .البته برای این کار باید زیرس��اختهای ارتباطی را
توس��عه دهیم؛ مش��خصا باید وضعیت اینترنت را در کشورمان
بهب��ود ببخش��یم .او گفت :البته برای توفی��ق در این طرح نیز
باید در  ۲تا  ۳ماه آینده یک جهاد عملی در زمینه گس��ترش
زیرس��اختهای اینترنتی در کش��ور صورت بگیرد؛ بهویژه اگر

اجازه داده ش��ود که جمعی��ت مقداری پراکندهتر
ش��ود و برای مثال افرادی که در شمال ویال دارند
بتوانند در همان مناطق تفریحی اس��کان داش��ته
باش��ند و از همانج��ا اقدام به انج��ام کارهای خود
کنند.

� انحصارزدایی در بخش درمان

ای��ن اقتصاددان با اش��اره به وج��ود انحصارات
گس��ترده در حوزه بهداش��ت و درمان و لزوم حل این مش��کل
به
گفت :متاسفانه بهدلیل انحصارات گسترده در بخش
سالمت کشورمان ،س��رویسدهی بسیار پایینی در این بخش
در سراس��ر کش��ور داریم .با کمال تاس��ف باید یادآور شوم که
تبعیض بهداش��تی در آمار کرونا هم بهوضوح قابللمس است،
چراک��ه ن��رخ تلفات ما ح��دود  2برابر می��زان تلفات در جهان
اس��ت .وی ادامه داد :برای حل این مش��کل نی��ز باید در چند
م��اه آینده اقدامات گس��ترده و همهجانب��های صورت گیرد تا
بتوانیم س��طح کمی و کیفی خدماترسانی در حوزه بهداشت
و درمان را از آموزش پزشکی گرفته تا مجوزهای خدماتدهی
(خصوصا مجوزهای داروخانه) افزایش دهیم .البته باید در این
زمین��ه برنامهریزیهای��ی در  3س��طح کوتاهمدت ،میانمدت
و بلندم��دت انجام ش��ود .در کوتاهمدت میت��وان اقداماتی را
سازماندهی کرد که بالفاصله تاثیرات مثبتی در جامعه داشته
باش��د .این اس��تاد اقتصاد در پایان با یادآوری جو انحصاری در
زمینه صدور مجوزها ،عنوان کرد :میدانیم که داروخانهها یکی
از اماکنی بهشمار میروند که محل تجمع باالی مردم هستند.
اگر انحصاری که وزارت بهداش��ت در زمینه داروخانهها ایجاد
کرده ،برداش��ته ش��ود ،میتوان تعداد مراکز دارویی را افزایش
داد .در این صورت تجمع کمتری شکل میگیرد و امکان شیوع
بیم��اری نیز خ��ود به خود کاهش خواهد یاف��ت .بنده توصیه
میکنم حتی برای کوتاهمدت هم که شده برخی مجوزها برای
تاس��یس مراکز پزشکی لغو ش��ود تا مردم برای مراجعه دچار
مشکل نشوند.

سخن پایانی...

باتوجه به اظهارات نمایندگان مجلس و همچنین مقامات دولتی ،کارشناسان معتقدند فعال برنامهای برای تعطیلی سرتاسری
در کشور در دستور کار قرار ندارد و قرار است به محدودیتهای رفتوآمدی و تعطیلی اماکنی مانند پاساژها ،رستورانها ،سینما
و تئاتر ،کافیشاپها و ...بسنده شود .اگر این امر درست باشد باید انتظار داشت کماکان نرخ شیوع ویروس کرونا در کشور روند
افزایش��ی داش��ته باش��د که تنها راه مقابله با آن رعایت بیشتر و دقیقتر پروتکلهای بهداش��تی ازسوی شهروندان است .از سوی
دیگر نمیتوان از مسئله معیشت و معضالت اقتصادی ناشی از کرونا نیز بهراحتی گذشت و در این بین محدودیتها و مشکالت
تحریمها نیز پابرجاست .در این شرایط جدا از نقد و بررسی عملکرد دولت راهی جز کنترل جدی شیوع این مهمان ناخوانده نیست.

