
50 نفر از اقتصاددانان و متخصصان مالی در نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور یک بسته سیاستی برای انجام اقدامات عاجل در 
۳ ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی 

و اجتماعی را پیشنهاد دادند.
50 نفر از اقتصاددانان و متخصصان مالی در نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور یک بسته سیاستی برای انجام اقدامات عاجل در 
۳ ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی 
و اجتماعی را پیشــنهاد دادند. در نامه ای که 50 اقتصاددان و 

متخصص مالی آن را امضا کرده اند آمده است:
»جناب حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی

رییس جمهور محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام

ما نگارندگان این نامه ضمن تشکر از جنابعالی و تمامی دست 
اندرکاران مقابله با بحران کووید 2019، و حســب وظیفه ملی 
خود، پیشــنهاداتی برای افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و 
تصمیمات دولت در این خصوص به شرح زیر تقدیم می داریم. 
این موارد که در قالب »بســته اقدامات عاجل« به پیوست این 
نامه آمده است، با هدف ارایه رویکردی همه جانبه و به منظور 
کنترل موثر شیوع بیماری از طریق »فاصله گذاری اجتماعی«، 

افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات 
درمانــی،  اطمینــان از تامین حداقل معیشــت آحاد جامعه و 
جلوگیری از افزایش شــدید بیکاری و تشــدید رکود پیشنهاد 
شده اند. همه گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه 
و تقاضــای کل اقتصاد و همچنین به بودجــه و مخارج دولت 
وارد می نماید که اندازه آن وابســته به نحوه عکس العمل کشور 
در هفته هــا و ماههای آتی خواهد بود. بــا توجه به محدود و 
نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره 
اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اوال با هوشمند سازی 
سیاست های »فاصله گذاری اجتماعی« شیوع بیماری را در طول 
زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش ســالمت قابل تحمل شود. 
ثانیا با اتخاذ سیاست های انبساطی مالی و اعتبارِی اختصاصی 
شــده و همراه نمودن آنها با سیاســت پولی مناسب، از تامین 
حداقل معیشت اقشار آسیب پذیر اطمینان حاصل کرد و نهایتا 
اینکه احتمال تشــدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا 

را به حداقل رساند.
بــه منظور کاهش اثــرات مخرب این بحران بــر فعالیت های 
اقتصادی نیازمند بکارگیری دو دسته از سیاست های اقتصادی 
هستیم: بسته اقدامات عاجل برای ۳ ماهه اول امسال به منظور 

جلوگیری از بروز بحران اقتصادی )و اجتماعی( بسته ی اقدامات 
اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشــد پایدار برای نه ماه پایانی 
ســال 99. در اینجا تنها به بررســی »بسته ی اقدامات عاجل« 
می پردازیم و بســته دوم را به زمانی دیگر موکول خواهیم کرد. 
محورهای پیشــنهادی در این بسته پیوست به منظور برآورده 

کردن چهار دغدغه کلیدی زیر ارائه شده اند:
تامین معیشت خانوار: جبران فشارهای معیشتی و رفاهی وارد 
بــر خانوارها و خصوصا دهک های پایین درآمدی باید به نحوی 
کارا، موثر، عادالنه و غیرفســادزا انجام شود. به این منظور، باید 
هر گونه حمایــت از این افراد به صورت مســتقیم و در قالب 
پرداخت های مســتقیم یا اعطای اعتبار با پشتوانه یارانه نقدی 
و سهام عدالت خانوارها باشد. مشخصا پیشنهاد میشود در بهار 
1۳99 به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان »اعتبار خرید کاال« 
داده شــود و نیز با تعیین سه ســطح حمایتی برای کمک به  
اقشار آســیب دیده و سه دهک پایین، پرداختهای بالعوض به 
ایشان صورت پذیرد. فاصله گذاری اجتماعی: غلبه بر این بحران 
بدون متقاعدسازی و همراهی مردم برای رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی امکانپذیر نیست. بر این اساس، باید ستاد ملی کرونا 
برنامه ویژه ای برای جلب حداکثری اعتماد مردم و همراهی آنها 

با فاصله گذاری اجتماعی تعریف نماید و فعالیت های اقتصادی 
با حداکثر دورکاری ادامه یابد. در عین حال ســتاد ملی کرونا 
باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتکل های مشخص بهداشتی 
به تدریج بخشهای ضروری و کم ریسک تر اقتصاد را به حرکت 
درآورد. حمایت از اشــتغال: در ســمت بنگاه ها در مواردی که 
دولــت به دلیل الزام بــه اجرای پروتکل هــای »فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند« فعالیت کســب وکارها را محدود می کند، 
بخشی از زیان وارده به کارگاه با پرداخت های بالعوض و بخشی 
دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. کمک به 
سایر بنگاه های اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمه ی 
کارفرما و مالیات باشــد. تامل در تبعــات اقتصاد کالن: اجرای 
برنامــه های فوق الجرم هزینه هایــی از قبیل تورم  را بر کل 
اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تمهید منابع مورد نیاز و راهکارهای 
مورد اســتفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید به 
گونه ای باشــد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشــته باشد. در 
پایــان ضمن دعوت از مردم عزیزمان بــرای رعایت حداکثری 
فاصله گــذاری اجتماعی، و آرزوی توفیق برای تمامی دســت 
اندارکاران فداکار این عرصه، از درگاه خداوند توفیق کشــور در 

گذار از این بحران را خواستاریم. فارس

مدنی در حاشیه پویش سالمت احسان در مازندران خبر داد:
تولید و توزیع روزانه ۲۰۰ هزار ماسک در 

مناطق محروم توسط بنیاد برکت

مدیرعامل بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام از تولید و توزیع روزانه 
200 هزار ماســک تنفسی توسط این بنیاد در مناطق محروم خبر داد. 
امیرحسین مدنی در حاشیه مراسم  پویش »سالمت احسان« در استان 
مازندران با اعالم این خبر افزود: بنیاد برکت به شــکل روزانه 200 هزار 
ماسک تنفسی را در شرایط کاماًل بهداشتی و استرلیزه تولید و در مناطق 

محروم و کمتر برخوردار کشور توزیع می کند.
وی ادامــه داد: بنیــاد برکت همچنین از طریــق کارگاه ها و واحدهای 
تولیدی طرف مشــارکت خود، روزانه ۶500 دست پوشاک بیمارستانی 
)گان( و لباس ایزوله مخصوص پزشــکان و پرستاران را تولید و تحویل 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی می دهد. مدیرعامل بنیاد 
برکت با اشاره به تولید و توزیع 2 میلیون ماسک تنفسی توسط این بنیاد 
تا به امروز تصریح کرد: در این مدت، ۷0 هزار دست پوشاک بیمارستانی 
و لباس ایزوله مخصوص پزشکان و پرستاران معالج بیماران کرونایی نیز 

تولید و در بیمارســتان ها و مراکز بهداشتی و درمانی توزیع شده است.  
مدنی خاطرنشان کرد: این تعداد ماسک تنفسی و پوشاک بیمارستانی 
در میان خانوارهای ســاکن در مناطق محروم و مراکز بهداشــتی تمام 
اســتان های کشور توزیع شده اســت. وی گفت: با سرمایه گذاری بنیاد 
برکت برای ســاخت و راه اندازی یک دســتگاه تولید ماسک در یکی از 
واحدهای صنعتی مشــارکتی بنیاد، روزانه ۶0 هزار ماســک تنفسی به 
شــکل کاماًل ماشینی، بهداشتی و اســترلیزه تولید می شود. مدیرعامل 
بنیاد برکت با اشــاره به سفرش به اســتان مازندران اظهار داشت: تا به 
امروز اقدامات و فعالیت های خوبی در مازندران انجام شــده اســت که 
از آن جمله می توان به تولید و توزیع یک میلیون و 100 هزار ماســک 
تنفســی در این اســتان اشــاره کرد. همچنین یک هزار دست پوشاک 
بیمارستانی )گان( در مراکز بهداشتی و درمانی استان توزیع شده است. 
وی ادامــه داد: یکی از واحدهای صنعتــی دانش بنیان طرف قرارداد با 
بنیاد برکت در اســتان که قباًل در حوزه تولید شــامپو فعالیت داشت، 
با تغییر خط تولید خود تاکنــون ۳0 هزار محلول ضدعفونی کننده را 
تحویل سیستم بهداشت و درمان مازندران داده است. مدنی با اشاره به 
توزیع 100 هزار بسته لوازم بهداشتی در مناطق محروم کشور در قالب 
پویش »ســالمت احسان« گفت: در این پویش که توسط ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( و بنیاد احســان راه اندازی شــده، تاکنون 100 
هزار بسته لوازم بهداشتی شــامل محلول ضدعفونی کننده، ژل دست 
و ماســک تنفسی در مناطق محروم کشور توزیع شده است. مدیرعامل 
بنیاد برکت با اشاره به سهم 10 هزار بسته ای استان مازندران از پویش 
سالمت احســان خاطرنشان کرد: امروز و در مراسمی با حضور نماینده 
ولی فقیه، معاون عمرانی اســتاندار و رئیس بهداشت و درمان و جمعی 
دیگر از مسئوالن اســتانی، 5 هزار بسته لوازم بهداشتی برای توزیع در 

استان مازندران تحویل داده شد. 

تماس تلفنی روحانی با ۷ عضو کابینه؛
صدور دستورات جدید برای 

مدیریت کرونا
رئیس جمهــور در تماس هــای تلفنی بــا هفت عضو 
کابینه و رئیس کل بانک مرکزی دســتوراتی را درباره 
موضوعات مختلف و به ویژه مبارزه و مدیریت بیماری 
کرونــا و ارزیابی دقیق طــرح فاصله گذاری اجتماعی 
صادر کرد. حجت االسالم حســن روحانی در تماس 
با ســعید نمکی و عبدالرضا رحمانــی فضلی وزیران 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور دستور داد 
به ســرعت از روند اجرا و میزان تأثیر و موفقیت طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، ارزیابی های دقیقی تهیه کنند 
تا در جلســه ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا برای 
هرگونه تصمیم گیری درباره روند مدیریت و پیشبرد 
مبــارزه با کرونا مورد بهره برداری قرار گیرد. جلســه 
آتی ســتاد ملی مبارزه با بیماری کرونا قرار است روز 
یکشنبه برگزار شود. رئیس جمهور در گفت وگوهایی 
با محسن حاجی میرزایی و منصور غالمی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز برای انجام بررسی های دقیق 
جهت طراحی و تدوین پروتکل های بهداشتی در دوره 
بازگشــایی مجدد مدارس، دانشگاه ها، مراکز علمی و 
آموزشــی و خوابگاه ها و نحوه اجــرای این پروتکل ها 
دســتوراتی صادر نمود. روحانــی همچنین به آقای 
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

اداری و استخدامی کشور نیز دستور داد دستورالعملی 
را برای طراحی، تدوین و اجرای پروتکل های بهداشتی 
در محیط های سازمان ها و ادارات دستگاه های دولتی، 
آمــاده کند. رئیس جمهور در تماس با مهندس بیژن 
زنگنه وزیر نفت نیز در خصوص تأمین انرژی و فعالیت 
مؤثر در تولیدات پتروشــیمی و فضای جهانی نفت و 
موضوعات پیرامون این موضوع، دســتوراتی را صادر 
نمود. روحانــی به محمدباقر نوبخــت معاون رییس 
جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور نیز 
دســتور داد در خصوص اختصــاص ۷5 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به رســته های مختلف شــغلی و 
گروههای واجد شــرایط تعریف شــده از طرف ستاد 
اقتصادی دولت، ســریعاً رونــدی طراحی و به مرحله 
اجرا گذاشــته شود. وی همچنین در گفتگوی تلفنی 
بــا عبدالناصر همتــی رئیس کل بانــک مرکزی در 
جریان برنامه های بانک مرکــزی برای اعطای اعتبار 
۷5هزارمیلیارد تومانی برای کسب وکارهای آسیب دیده 
از شیوع کرونا و شــیوه اجرای آن قرار گرفت. رئیس 
جمهور بر ضرورت حمایت هرچه سریعتر از واحدهای 
تولیدی و خدماتی آسیب دیده تأکید و از خدمات بانک 
مرکزی و نظام بانکی خصوصاً کارکنان شعب بانکها در 
این روزهای ســخت قدردانی نمود. در این گفتگوی 
تلفنــی دکتر همتــی، رئیس جمهــور را در جریان 
برنامه های بانک مرکزی برای تأمین ارز سامانه نیما و 
مدیریت بازار ارز در روزهای آتی قرار داد.پایگاه اطالع 
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مدیریت کرونا
1

ایران عید متفاوتی را ســپری کرد،  ســال 
1۳98 بــا شــیوع ویروس کرونا بــه پایان 
رســید و به ســال 1۳99 متصل شد. همه 
دنیا درگیر این ویروس است،  افراد زیادی به 
خاطر بیماری ویروس کرونا جان باخته اند و 
هموطنــان ما نیز در میان این جانباختگان 
وجود دارند. هر کشــوری به فراخور حال و 
ظرفیت خود با این ویروس مقابله کرده اما 
هنوز کرونا در حــال در نوردیدن تک تک 
کشــورها اســت. همه کشــورهای دنیا در 
مدیریت مهار کرونا اقداماتی انجام داده اند،  
ضعف هایــی نیز درنــوع مدیریت و تصمیم 
گیری های مسئولین در دنیا دیده می شود. 
پیشــرفته ترین کشورهای دنیا که از لحاظ 
پزشــکی و تجهیزات بیمارســتانی خود ر ا 
سرآمد می دانند، در مقابل این ویروس عاجز 
شــده اند. تعداد کشــته های چندین کشور 
اروپایی و حتی آمریکا از تعداد کشــته های 
ایران بسیار بیشتر است. این در حالی است 
که ایران تحت تحریم های اقتصادی آمریکا 
است که تحریم دارویی و تجهیزات پزشکی 
را نیز شامل می شود. قیمت نفت نیز تحت 
تأثیر کرونا بسیار کاهش یافته و عالوه بر آن 

تحریم های نفتی نیز حاکم است.
بــا همه ایــن مشــکالتی که پیــش پای 
جمهوری اســالمی ایران قــرار دارد، همه 
دســت به دســت داده اند و مقابل ویروس 

کرونا ایستادگی می کنند.
در صف مقدم جنگ با کرونا، کادر پزشکی 
و درمانی کشــور حضور دارد که تاکنون در 
این را شــهدای زیادی را در راه حفظ جان 

مردم فدا کرده است.
نیروهای مسلح کشورمان نیز تمام قد پای 
کار هســتند و اگر نبود یاری و درایت آنها، 

اوضاع و شرایط بسیار وخیم تر می شد.
شــرایط به شــدت ایجاب می کنــد که در 
جامعــه همدلی و همبســتگی به اوج خود 
برســد، همدلی مردم با مسئولین و متقابال 
مسئولین با مردم، نکته بسیار مهمی است 

که باید نسبت به گذشته افزایش یابد.
مشارکت اجتماعی، انجام وظیفه شهروندی، 
نوع دوســتی و وحدتی که در دوران دفاع 
مقدس وجود داشــت، اکنون نیز در جامعه 
حاکم شــده و همین رفتار درخور است که 
باعث شده تا مردم ایران اسالمی برای دیگر 

کشورهای کرونا زده الگو شوند.
همــگان دیدنــد که مــردم بســیاری از 
کشــورهای دنیا به ویــژه اروپــا و آمریکا 
چه رفتار ناپســندی از خود نشان دادند و 
برای خریــد نیازهای خود به فروشــگاه ها 
هجوم بردند و یا بر ســر اقالم بهداشــتی 
بــه منازعه پرداختند. امــا در ایران نه تنها 
چنین صحنه هایی دیده نشد، بلکه برعکس 
آن اتفاق افتاد، گروه های مردمی دســت به 
کار شــدند و با اقدامات خود نیازهای الزم 
مــردم را تولید و تهیه کردند تا کمبودها به 
حداقل برســد. گرچه در ایــن میان برخی 
بودند که ســوء استفاده کردند تا به سودی 
برسند اما تعداد آنها اندک بود و قوه قضاییه 
نیز برخورد شدیدی با این متخلفان داشت.
در چنین شــرایطی انتقادی که بوی انتقام 
سیاسی می دهد، هیچ جایگاهی ندارد، حتی 
اگر مسئولین ضعف هایی داشتند، که البته 
دارند، باز هم اگر قرار بر انتقاد باشــد، این 
انتقاد اگر ســازنده و راهگشــا باشد، باید از 
سوی مسئولین با جان و دل پذیرفته شود، 
که اگر غیر از این باشــد، این چرخه انتقاد 
انتقــام گونه ادامه خواهد داشــت و در این 
شــرایط حســاس، افکار عمومی که درگیر 
این ویروس و تبعات آن است، ضربه خواهد 
خورد. ویروس کرونــا و تبعات آن به اندازه 
کافــی فضای روحی روانــی را درگیر خود 
کرده اســت و قطعاً در چنین شرایطی هر 
فرد، رســانه، جریان سیاسی و حزبی با هر 
گرایشــی، بخواهد انتقادات تندی را نسبت 
به عملکرد مســئولین در مقابله با ویروس 
کرونا ادامه داده و تشــدید کنــد، نه تنها 
کمکی به این مســیر نکرده اســت، بلکه با 
رفتار خود مانعی بر سر راه مسئولین نهاده 
و حتی بهانه ای هم به دست آنها خواهند داد.

همدلی و تصمیمات علمی 
دو راهکار مقابله با کرونا

ادامه صفحه 2

سیاست روز نقش جهش تولید در عبور از بحران کرونا را بررسی می کند؛

سردار شریف: 
دستاوردهای جدید بهداشتی- درمانی 
سپاه در روزهای آینده رونمایی می شود
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در نامه ای به رئیس  جمهور منتشر شد

بسته پیشنهادی 5۰ اقتصاددان برای جلوگیری از بحران اقتصادی ناشی از کرونا

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

کدام عاقلی کمک آمریکا را که متهم 
به تولید ویروس است قبول می کند

رهبر انقالب در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت 
ایران به مناسبت عید مبعث و سال نو:
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