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پیرو مصوبه شورای سیاستگزاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشکیل کمیته علمی بررسی مسائل 

 فعالیت های انجام شده در این کمیته به شرح ذیل می باشد:اقتصادی مرتبط با کرونا، این کمیته تشکیل شد. 

 گزارش کاری
 الیت های انجام شده در این کمیته:فع

جهت برنامه ریزی های اولیه متشکل از آقایان: قنبرزاده، معلی، عبادی، صفا، تشکیل یک گروه ستادی  .1

 مظهر.

 )قنبرزاده(تهیه طرح علمی جامع جهت بررسی علمی ابعاد اقتصادی مساله کرونا .2

ی )در جلسه شورای سیاست گذارتعیین اولویتهای پژوهش و ارائه تحلیل در میان موضوعات تعیین شده. .3

 با سرگروه های کارگروه های تشکیل شده( و گروه ستادی و مشورت

 )قنبرزاده(تعیین پیش فرض های تحقیقات جهت راهبری علمی و همسان سازی پژوهش ها  .4

)قنبرزاده و معلی( تا کنون هشت تشکیل کارگروه های تخصصی حول هر یک از موضوعات تعیین شده .5

مشکات و یک کارگروه در مدرسه کار گروه تشکیل شده)سه کارگروه در مرکز جامع و یک کارگروه در 

علی فقه و یک کارگروه در موسسه طیبات و یک کارگروه از دوستان موسسه امام و یک کارگروه از 

 دانشجویان امام صادق ع(

 )قنبرزاده(دریافت متن اولیه تحلیلی از کارگروه ها .6

 )قنبرزاده(ارزیابی اولیه و بازارسال برای کارگروه ها برای اصالح و تکمیل .7

 )قنبرزاده(جمع آوری مجدد محتواهای نهایی کارگروه ها .8

 )قنبرزاده(اصالح و تکمیل مجدد محتواهای جمع آوری شده .9

 )قنبرزاده(تجمیع محتواها در یک متن تحلیلی جامع .11

 )در دست اقدام(ارسال متن جامع برای اساتید شورای سیاست گزاری جهت ارزیابی و تکمیل .11

 ای سیاستگزاری برای تصمیم گیری جهت ادامه کار.تشکیل جلسه شورای هماهنگی و شور .12

کارگروه  ،بر اساس اولویت های تعیین شده در میان موضوعات متعدد مرتبط با ابعاد مختلف اقتصادی مساله کرونا

 های تخصصی در هر یک از این موضوعات تشکیل شد:

 الف: تاثیرات کرونا بر اقتصاد جهانی
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 ب: تاثیر کرونا بر اقتصاد دولت

 : تاثیر کرونا بر وضع اقتصادی اصنافج

 د: تاثیر کرونا بر وضعیت اقتصادی اقشار آسیب دیده یا آسیب پذیر

 ه: تاثیر کرونا بر وضعیت معیشتی طالب

 و: رفتارهای اقتصادی نادرست متاثر از کرونا

های اقتصادی، در هر یک از این موضوعات پنج گانه تالش شده است در سه محور مطالبی ارائه شود: آسیب 

 فرصت های اقتصادی، راه کارها.

بدیهی است که همه محتواها در مدت کوتاه یکی دو روزه تهیه شده و قابل تکمیل می باشد. با این حال جهت 

راهبری علمی و همسان سازی پژوهش ها مسائلی به عنوان پیش فرض همه تحلیل ها و فعالیت های علمی تعیین 

 شد.

 گزارش محتوایی
 ضمن تبیین پیش فرض ها، مطالب ارائه شده توسط کارگروه ها تجمیع و تکمیل شده است.ن پیش رو در مت

 های مباحثتعیین پیش فرض 

به نظر می رسد نکاتی وجود دارد که هم کمیته عملیاتی و هم کمیته علمی و هم همه کاشناسان و صاحب نظران 

 احث مرتبط با کرونا مورد توجه قرار دهند:و فعاالن رسانه ای باید به عنوان پیش فرض هر نوع مب

فرض بر این است که این بیماری تا سه ماه آینده کشور را درگیر خود خواهد کرد. بنا بر این در تحلیل  -1

ها و ارائه راهکارها باید توجه داشت که اوال سخن از یک یا دو هفته نیست ثانیا مساله همیشگی نبوده 

ز چند ماه پایان می پذیرد. با توجه به گزارش های جهانی و همچنین و ان شاء اهلل ظرف مدت کمتر ا

 نظر متخصصان پزشکی شیوع این بیماری تا رسیدن فصل گرما کنترل خواهد شد.

به فرمایش مقام معظم رهبری نه می خواهیم مساله را خیلی کوچک جلوه دهیم و نه می خواهیم خیلی  -2

ط و تفریط در بسیاری از تحلیل ها وجود دارد. برخی این به نظر می رسد این افرا بزرگ جلوه دهیم.

بیماری را در حد یک سرما خوردگی ساده می بینند که می گویند هر گونه تعطیلی اجتماعات و مدارس 

و غیره کاری غیر ضروری بوده و برخی در مقابل مطالبه قرنطینه همه شهر ها و مسدود شدن همه راه ها 
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در شهر ها می شوند. حال انکه راه صحیح راه میانه است که اوال اصل  و حتی ممنوعیت تردد عادی

بیماری جدی گرفته سود و نکات بهداشتی با دقت دنبال شود و هر کاری که موجب شیوع بیماری می 

شود محدود شود اما در عین حال این مساله نباید منجر به تعطیلی سه ماهه همه فعالیت های اجتماعی 

 شود.و اقتصادی کشور 

راهکارهای عملیاتی اگر چه برای کوتاه مدت و عملیاتی شدن ظرف چند روز آینده تدوین می شود اما  -3

می تواند تبدیل شود به مدل کاملی برای مواجهه با اتفاقات و بحران های مشابه بنا بر این برای دراز 

ر یکی از محو ارد و اساسمدت نیز قابل استفاده است و الزم است این نگاه حتما مورد توجه قرار بگی

 های اصلی اقتصاد مقاومتی وجود راهکارهایی برای مواجهه با همین تکانه های اقتصادی است.

با توجه به اینکه دشمن مدتهاست در صدد سلب اعتماد مردم از دولت و حاکمیت است، الزم است در  -4

دولت و مسئولین خدشه دار شود  تحلیل ها این مساله مورد توجه قرار بگیرد که نباید اعتماد مردم به

حتی اگر نواقص و کاستی هایی هم مشاهده می شود. اما در عین حال دولت نیز نیاز به تذکر و کمک 

بنا بر این اظهارات غیر کارشناسانه و صرفا مبتنی بر برخی احتماالت که  دارد که مورد توجه قرار بگیرد.

د که متاسفانه از برخی نیروهای خودی نیز مشاهده موجب سلب اعتماد عمومی مردم از حاکمیت می شو

 می شود، بازی کردن در زمین دشمن محسوب می شود.

آنچه که در مراکز تصمیم گیری مرکزی به عنوان تصمیم اتخاذ می شود الزاما یک تصمیم جامع و کامل  -5

از  ارند و از سایر آثنمی باشد و این احتمال وجود دارد که تنها به جنبه کنترل بیماری متمرکز شده باش

بنا بر این با توجه به تخصصی بودن و   غافل مانده باشند که الزم است تذکر داده شود. جمله اقتصادی

کارشناسی بودن این پروژه می توان برخی از تصمیمات مسئولین حتی ستاد ملی مبارزه با شیوع کرونا را 

 نیز بررسی نمود.

ده و بخشی متاثر فعالیت تبلیغی و رسانه ای دشمن است که باید همه مشکالت ناشی از خود بیماری نبو -6

 ضمن تفکیک این دو از هم برای مقابله با هر دو راهکارهایی ارائه گردد.

در ارائه تحلیل ها و پیشنهادات باید به این نکته توجه داشت که ممکن است در توان دولت نباشد و یا  -7

د با باالبردن سطح توقعات مردم، زمینه یک نارضایتی و یا اقدامات دولت نخواهد انجام دهد. بنا بر این نبای

اساسا در عین حال که باید به دنبال حمایت از اقشار و اصناف آسیب  خالف امنیت ملی را به وجود آورد.

دیده بود، نباید زمینه افزایش مطالبات مردمی در شرائط کنونی به گونه ای فراهم شود که قابل پاسخ دادن 

 شد.نبا
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در تعیین اولویت ها ممکن است یکی از موضوعات اهم باشد اما بدون داشتن تحلیلی از موضوعات  -8

دیگر نتوان به راه حل درستی دست یافت. به عنوان نمونه اگر تحلیل درستی از وضعیت درآمد ها و 

هزینه  ت که برهزینه های دولت نداشته بشیم نمی توانیم راه کارهایی را پیشنهاد دهیم برای رفع مشکال

به هر حال در شرائط کنونی خود دولت نیز بار مالی زیادی را متحمل  های دولت بار بسیاری اضافه نماید.

خواهد بود. بنا بر این اگر پیشنهادی مطرح می شود باید منابع مالی آن نیز در نظر گرفته شود و تاثیر آن 

 بر سایر فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی سنجیده شود.

م اسالمی است و در نظام اقتصادی اسالم و اقتصاد مردم و نیروهای جهادی رکن اصلی حمایت از نظا -9

مقاومتی به عنوان نقش محوری مورد توجه است. بنا بر این در حل مشکالت کنونی نیز باید بیشترین 

 توجه به راهکارهای مردمی باشد.

 بررسی اقتصادی بعد جهانی کروناالف: 

کرونا بر اقتصاد جهانی اشاره شده و در ادامه مباحی در این قسمت ابتدا به برخی از آمار ها و اطالعات در اثرات 

 مرتبط با آسیب ها و فرصتها و راهکارها برای اقتصاد ایران می پردازیم.

 1اقتصادی در مساله کرونا همراه با جمع بندی و ارائه تحلیل مختصر برخی آمارهای

 ایران و جهانبرخی لینکها جهت بررسی آثار و پیامدهای منفی اقتصادی کرونا در سطح 

 11)اقتصاد دنیا در شوک کرونا/ نگاهی آماری به خسارتهای کرونا به اقتصاد جهانی. 1

 ()سایت تسنیم(89اسفند
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/12/2215221/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%%D-AF8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-

%D8%AF%D8%B1%D-8%B4%D9%88%DA%A9%DA%A-9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D-9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8-C

%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8%D-C8%A8%D9%87%D-8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8-C

%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D-8%A8%D9%87%D-8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%%D-AF8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C 

 :برخی نکاتخالصه 

 یک هک  اند. گردشگریتعطیل یا نیمه تعطیل درآمده در حال حاضر بسیاری کارخانجات در کشور چین به حالت -

  هشد مواجه سنگین افت با دهد،می تشکیل را چین اقتصاد کل دهم

                                                
 مدرسه مشکات. . تهیه شده در کارگروه1

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/12/2215220/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/12/2215220/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/12/2215220/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/12/2215220/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 و فروش مالیات افزایش تأثیر رفتن بین از از پس  9102 پایانی ماهه سه در دنیا بزرگ اقتصاد سومین ژاپن، -

 9102ز سال ا آن از قبل ماهه سه به نسبت رکود بزرگترین این. شد تر کوچک درصد 0.1 قدرتمند توفان یک

 .تا حاال بود

دالر  01با کاهش تقاضا به خصوص در اقتصاد چین، قیمت نفت به شدت کاهش یافته و هر بشکه نفت به زیر  -

سقوط کرده است. برخی تحلیل گران معتقدند در صورت تداوم این شرایط احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت حتی 

 .ز وجود دارددالر نی 01تا 

تریلیون دالر از ارزش بازار سهام دنیا کم کرد که  0ترس از ویروس کرونا  رویترز هفته گذشته اعالم کرده است، -

بر این اساس در اثر بی ثباتی ایجاد شده در اقتصاد جهانی شاخص  .سابقه استبی 9112از زمان بحران مالی 

 .بورس در بسیاری از کشورها سقوط کرده است

 دالر میلیارد هزار 0.2بالغ بر  صندوق بین المللی پول هزینه ناشی از انتشار ویروس کرونا روی اقتصاد دنیا را -

 اقتصاد به میالدی 9191 سال اول فصل پایان تا ویروس کنترل صورت در که است ضرری این و شود می متضرر

تحمیل می شود. صندوق بین المللی پول با هشدار در مورد شیوع سریع این ویروس در دنیا نوشت: اقتصاد دنیا 

با چالشی بسیار جدی روبرو است و به نظر می رسد مداخالت بانکهای مرکزی و تزریق به اقتصاد برای حمایت 

 .استاز اقتصاد دنیا در شرایط فعلی ضروری 

 کرونا به آسیا با افت صنعت توریسم میلیارد دالری 000ضرر  -

  کرونا ابر کمپانیهای جهانی را به تعطیلی کشاند/سامسونگ و ال جی در کما -

بزرگترین معامله کنندگان خودروی چین در  یکی از: و کارهای کوچک بازنده بزرگ اقتصاد کرونا زده  کسب -

شعبه این شرکت حدود یک ماه است به خاطر شیوع ویروس کرونا بسته شده و  011حال ورشکستگی است. 

ذخایر مالی آن رو به اتمام است. بانک ها هم تمایلی به تمدید مهلت بازپرداخت میلیون ها یوان بدهی این شرکت 

 .ندارند

 ()سایت مرکز خدمات فوالد ایران(89بهمن 19قتصاد جهان). تاثیر کرونا بر ا1

Global Economic Research (ف. اسکندرخو)ترجمه 
https://www.irsteel.com/fa/news/00202/%D2%AA%D2%A7%D2%AB%DB%2C%D2%B0-

%DA%A2%D2%B0%D2%22%D2%21%D2%A7%D-2%A2%D2%B0%D-2%A7%D2%29%D2%AA%D2%B0%D2%A7%D2%-AF

%D2%AC%D2%27%D2%A7%D2%21 

 خالصه برخی نکات:

https://www.irsteel.com/fa/news/53834/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irsteel.com/fa/news/53834/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irsteel.com/fa/news/53834/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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محدودیت مسافرتی که صنعت توریسم را تحت تاثیر قرار داده و تعطیلی گسترده کارخانه ها، نمایانگر شوک  -

عرضه و تقاضای منفی است. طی دو هفته گذشته، پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای فصل اول 

 .ران مالی جهانی باشددرصد رسیده است. که می تواند ضعیف ترین رقم پس از بح 1.3نصف و به  9191

در این نوشته دو سناریو برای میزان تغییر تولیدات چین ارائه شده است. سناریوی خوش بینانه و بدبینانه. در هر  -

کدام عمق کاهش تولید چین و همچنین مدت زمان نوسانات تولید در طی ماههای آینده را بررسی کرده است و 

 ید در هر بازه زمانی به چه شکلی خواهد بود.مشخص میکند که این کاهش یا افزایش تول

پیمان نفتی اوپک پالس منحل شد/قیمت نفت سقوط کرد : با شکست مذاکرات اوپک و روسیه. 3

 )سایت اقتصاد نیوز(

https://www.eghtesadnews.com/%D2%A2%D2%AE%D2%B2%D-2%A7%D2%29%D2%AA%D2%B0%D2%A7%D2%-AF

%D2%AF%D2%B0%D-2%B0%D2%B0%D2%A7%D2%21%D2%27%D-2%27%D2%A7-17/092990-

%D2%BE%DB%2C%D2%20%D2%A7%D2%21%D-2%21%D2%20%D2%AA%DB%2%D-C2%A7%D2%22%D2%BE%DA%A2-

%D2%BE%D2%22%D2%A7%D2%B0%D-2%20%D2%21%D2%AD%D2%22%D-2%B2%D2%%D-AF2%29%DB%2C%D2%20%D2%-AA

%D2%21%D2%20%D2%%D-AA2%B0%D2%29%D2%22%D2%B7%DA%A-2%D2%B0%D2%AF 

 )سایت اقتصاد نیوز(اسفند(  11تا11گذشته)یعنی نرخ دالر در هفته  افزایش و سپس کاهش. نمودار 4
https://www.eghtesadnews.com/%D2%A2%D2%AE%D2%B2%D-2%A7%D2%29%D2%AA%D2%B0%D2%A7%D2%-AF

%D2%AF%D2%B0%D-2%B0%D2%B0%D2%A7%D2%21%D2%27%D-2%27%D2%A7-17/092907%D-2%B0%D2%20%D2%-AA

%D2%A2%D2%B0%DA%AF%D2%B2%D2%%D-AA2%21%D2%B0%D2%%D-AE2%AF%D2%22%D2%A7%D2%B0%D-2%AF%D2%B0-

%D2%27%D2%20%D2%AA%D2%27%D-2%AC%D2%A7%D2%B0%DB%2C 

 

 های زلزله ویروسها درباره خسارتآورد؛ اولین گمانه زنیکرونا چه برسر اقتصاد جهان می. 1

 اسفند( )سایت اقتصادنیوز( 11)چینی بر اقتصاددنیا+جدول و نمودار 

https://www.eghtesadnews.com/%D2%A2%D2%AE%D2%B2%D-2%A7%D2%29%D2%AA%D2%B0%D2%A7%D2%-AF

%D2%AF%D2%B0%D-2%B0%D2%B0%D2%A7%D2%21%D2%27%D-2%27%D2%A7-17/092902-

%DA%A2%D2%B0%D2%22%D2%21%D2%A7%DA-%21%D2%27%D-2%A2%D2%B0%D2%B0%D2%B0-

%D2%A7%D2%29%D2%AA%D2%B0%D2%A7%D2%%D-AF2%AC%D2%27%D2%A7%D2%21%D-2%20%DB%2-C

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328223-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328223-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328223-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328223-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328223-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328217-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328217-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328217-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328217-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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%D2%A9%D2%22%D2%B0%D2%%D-AF2%A7%D2%22%D2%22%DB%2C%D2%21%DA%AF%D-2%20%D2%A7%D2%21%D2%27-

%D2%B9%D2%21%DB%2%D-C2%27%D2%A7%D-2%AF%D2%B0%D2%A2%D2%A7%D2%B0%D2%27-

%D2%AE%D2%B0%D2%A7%D2%B0%D2%%D-AA2%27%D2%A7%DB%2%D-C2%B9%D2%22%D2%B9%D2%22%D2%27-

%D2%22%DB%2C%D2%B0%D2%22%D2%B0%DA-%21%DB%2C%D2%21%DB%2%D-C2%A2%D2%B0-

%D2%A7%D2%29%D2%AA%D2%B0%D2%A7%D2%AF%D2%AF%D2%21%DB%2C%D2%A7%D-2%AC%D2%AF%D2%22%D2%22-

%D2%21%D2%20%D2%22%D2%AF%D2%A7%D2%B0 

 

 

 

 خالصه برخی نکات:

بینی پژوهشکده اقتصادی آکسفورد، با توجه گسترش این ویروس به مناطق خارج از قاره آسیا براساس پیش -

میلیارد دالر از کل درآمد  0011ترتیب، درصد اقتصاد جهانی چندان دور از ذهن نیست. به این  0/ 0امکان نزول 

دهد که می سازی این پژوهشکده از تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان نشانجهانی کاسته خواهد شد. مدل

یاری ها مواد اولیه بساکنون نیز اثرات مخرب از چین به سایر نقاط دنیا سرایت کرده است. با تعطیلی کارخانههم

ها شده های وابسته به مواد در سایر قارهتمام رسیده و منجر به تعطیل شدن خط تولید کارخانهها نیز به ااز شرکت

 .است

درصد سال گذشته در  1بینی کرده است نرخ تولید ناخالص داخلی چین از پژوهشکده اقتصادی آکسفورد پیش -

آسیا با این ویروس درگیر  درصد کاهش پیدا خواهد کرد و در صورتی که مناطق بیشتری در 0/ 2سال جاری به 

درصد افت اقتصاد جهانی است، افت  1/ 0میلیارد دالر،که معادل  211شوند تولید ناخالص داخلی جهان حدود 

های آسیا گسترش پیدا کند و تبدیل به یک اپیدمی جهانی شود آنگاه کند. چنانچه این ویروس در ورای مرزمی

درصد از کل تولید دنیا است. این حجم  0/ 0زول خواهد کرد که معادل میلیارد دالر ن 0011تولید ناخالص دنیا 

از کاهش درست به اندازه محو شدن تولید ساالنه کشوری مانند اندونزی است که شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان 

افرت سکلی، مای از کاهش مصارفهای این پژوهشکده، ضربه وارد بر اقتصاد جهان را نتیجهشود. سناریوتلقی می

د، شوگذاری میهای سهام که باعث کاهش حجم سرمایههای شدید در بازارو توریسم و همچنین مقادیری از تکانه

 داندمی

 09تا  1کامال ملموس است.در حالی که تولید واکسن حداقل  9191خطر رکود آشکار جهانی در نیمه اول سال  -

ر توان انتظاکننده میوا در نیمکره شمالی و با اقدامات مهارگویند گرم شدن هماه زمان خواهد برد، متخصصان می

داشت که طی چند ماه آینده میزان شیوع ویروس ابتدا به اوج و سپس فروکش کند، اما پاسخ اقتصادی بدون 

ای هها و محدودیتاندازد، زیرا برداشته شدن قرنطینهشک منحنی پایین آمدن عفونت ویروس را به تاخیر می

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/328254-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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تواند امکان شیوع دوباره را فراهم کند. اقدامات محرک اخیر چین که عمدتا دلیل مضرات اقتصادی آن میسفر به 

 .کندهای فعلی را جبران نمیشود، محدودیتبه بازگشت دوباره پس از قرنطینه انجام می

 جمع بندی:

ی در کوتاه مدت بسیارمجموعه اطالعات منتشر شده از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف می توان گفت که 

دقیقتری  از فعالیت های اقتصادی شاهد رکود بوده و آسیب دیده اند. اگر چه در دراز مدت نیازمند تحلیل

است.روشن است که برخی از بخش های اقتصادی از قبیل شرکت های حمل و نقل و تورسیم بیشترین آسیب 

 (میباشدتکمیل  در حال)را دیده اند.

 1صاد ایران از ناحیه تبعات اقتصادی کرونا بر اقتصاد جهانآسیب های متوجه اقت

تعطیلی کارخانه های بزرگ چینی که صادر کننده قطعات یا مواد اولیه به ایران بوده اند سبب کاهش تولید یا  .0

خورو 0111خودرو به  9111تعطیلی کارخانه های ایران می شود. مثال کاهش تولید صنعت خودروسازی ایران از 

 ر کمبود قطعات وارداتی از چین. همچنین تعطیلی شرکتهایی مثل سامسونگ و ال جی و ... در چین.به خاط

کاهش قیمت نفت اگر امری ادامه دار باشد درآمدهای نفتی دولت ایران را کاهش داده و این کاهش بودجه دولتی  .9

ود پتروشیمی ها و ...( به خاطر کمبموجب میشود که شرکتهای اقتصادی دولتی یا نیمه دولتی)مثل پاالیشگاهها، 

بودجه، تولیداتشان کاهش یابد. و در نتیجه زنجیره تولید کاالهای بعدی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. البته به نظر 

میرسد همچنان که گفته اند با افزایش گرمای هوا این بیماری کنترل شود لذا این کاهش درآمدها امری موقتی و 

 باالخره یک نوسان در بازار اتفاق خواهد افتاد که تا چند ماه ممکن است جبران نشود. چند ماهه باشد اما

 نفت: یو تقاضا متیکاهش ق

کارخانه ها و  یلیبه جهت تعط یجهان یناخالص داخل دیبه تبع کاهش تول روسیو نیآثار مخرب ا گرید از

 نیرگتراز بز یکیکه  نیمثل چ ینفت است. اقتصاد یو تقاضا متیکاهش ق ،یاقتصاد یها تیاز فعال یاریبس

بوجود آمده  یرکود جد بعمواجه است و به ت یروزها با چالش جد نیا د،یآ یوارد کنندگان نفت به حساب م

که  ییکشورها یمسئله برا نیخواهد شد و ا دینفت دچار افت شد متیتقاضا و به تبع آن ق ن،یدر اقتصاد چ

 رانیبه حساب خواهد آمد. البته آنچه که در ا یچالش جد کیوابسته به نفت است،  یاقتصاد آنها به صورت جد

ه ب ریاخ یاست که در سالها نیباشد ا یاقتصاد یها میتحر اتاز برک یبه گونه ا دیدارد و شا یدواریام یجا

متر شده است. ک اریبا آن مواجه شده است، اتکاء آن به نفت نسبت به گذشته بس رانیکه اقتصاد ا ییمهایجهت تحر

 خواهد داشت. رانیبر اقتصاد ا یکمتر ریآن، تاث متیآمدن ق نیینفت و پا یلذا کاهش تقاضا

                                                
 . تهیه شده در کارگروه دوره سوم اقتصاد مرکز جامع علوم اسالمی.2
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 :یخارج یها یگذار هیسرما زانیآمدن م نییپا .0

 چند یدر اقتصاد کشور است. شرکت ها یخارج یگذار هیسرما زانیکاهش م ،یبحران نیتبعات چن گرید از

 نیا وعیبوجود آمده و ش طیهستند، با توجه به شرا یاقتصاد تیمشغول فعال رانیکه در درون اقتصاد ا یتیمل

نشدن به  یمبتل یخود را برا رانمنصرف خواهند شد و هم کارگ رانیدر ا یگذار هیهم از اقدام به سرما روس،یو

وارد کردن  یبرا یا زهیبحران، انگ نیهم در ا یگذار خارج هیاز کشور خارج خواهند کرد. لذا سرما یماریب نیا

 هیمامسئله سبب خروج سر نینخواهند کرد، چه بسا ا یگذار هیبه کشور ندارد. بلکه نه تنها اقدام به سرما هیسرما

 از کشور گردد.

 کاهش درآمد حاصل از صنعت تورسیم. .2

 فرصت های اقتصادی به وجود آمده از ناحیه تبعات اقتصادی کرونا بر اقتصاد جهان

چینی که صادر کننده قطعات برای کارخانجات ایرانی بوده اند از یک طرف تهدیدی برای تعطیلی شرکتهای  -0

تولیدات ایرانی است اما از طرف دیگر فرصتی است برای اینکه قطعه سازان داخلی بتوانند خود را جایگزین 

د خودرو و هم تولیکارخانجات چینی کنند و بدین وسیله هم بازار قطعه سازی به دست قطعه سازان داخلی بیفتد 

 متوقف نشود.

کما اینکه با تعطیلی شرکتهای سامسونگ و ال جی، فرصت خوبی برای شرکتهای مشابه داخلی است تا با ارائه  -9

 تولیدات خود، جایگزین تولیدات چینی شوند.

جه امو یماریب نیکه به صورت گسترده با ا ییو کشورها نیها را از چ هیاز سرما یاریبس یماریب نیا وعیش -0

 یسهام کارخانه ها و شرکت ها در ط دیتوان در افت شد یمسئله را م نیکند، نشانه ا یهستند، خارج کرده و م

لبته . اافتیها  هیاز برگشت سرما ییکایگران آمر لیتحل یو اظهار خوشحال ریدرگ یدو ماه گذشته در کشورها

شرائط مشابهی در ان کشورها نیز رخ خواهد داد. با توجه به شیوع این بیماری در اروپا و خود امریکا احتماال 

طبیعی است در چنین شرائط بحرانی تحریم ها رنگ باخته و چه بسا ایران بتواند در این شرائط برخی از مشکالت 

 اقتصادی خود را ترمیم نماید.

 یاز نظر احکام اسالم زیمد نظر ن یداشته و غذا ییمنشا غذا یماریب نیکنند ا یآنچه که در رسانه ها مطرح م -2

و بستر  هنیزم نیالخصوص در چ یو عل ایبتوان گفت امروزه در دن دیمسئله شا نیحالل نبوده است، با توجه به ا

ن درست و فعال کرد یکار رسانه ا کیتواند با  یشده است که م جادیا یحالل اسالم یاقبال نسبت به غذا یبرا

 داد. شیو سطح صادرات را افزا افتیبازار دست  نیبه ا دیلدر کنار فعال کردن تو یاقتصاد یپلماسید

 مقابله با آسیب ها و استفاده از فرصت ها راهکارهای

 )در حال تکمیل(
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 ب: بررسی مساله کرونا بر اقتصاد دولت

کند و  یم یرا باز یو اساس ینقش اصل ،یاقتصاد استگذاریدولت به عنوان س ماتیدر بحران بوجود آمده، تصم

 ماتید. تصموضع اقتصاد داشته باش تیفیدر ک یمنف ایمثبت  راتیتواند تاث یآن، م هیاتخاذ شده از ناح یاستهایس

 یینارسا شتر،یت موجود باشد تا بتواند هر چه بیاز وضع یو واقع یقیدرک حق کیبر  یمبتن دیکه با ییو عملکردها

 یرا کنترل و جبران کند. لذا قدم اول، بررس ریفراگ دهیپد نیبوجود آمده در اثر مواجهه با ا یها و کمبودها

 .میبر یاست که در آن بسر م یطیموجود و شرا تیوضع

 3آسیب های مساله کرونا بر اقتصاد دولت

خواهد کرد.  دایپ شیها و مخارج دولت افزا نهیبحران، هز نیاست که بواسطه مواجهه با ا نیمسلم است ا آنچه

 شود، عبارتند از؛ یمتحمل م دهیپد نیکه دولت در مقابله با ا ییها و خسارتها نهیهز ،یبرآورد اجمال کیدر 

 :یماریاز گسترش ب یریجلوگ یها نهیهز .1

از  یریاقدام، کنترل و جلوگ نیشود، اول یمواجه م یریفراگ یماریب نیبا چن یجامعه ا یوقت یعیصورت طب به

بر دولت  میمستق ریو غ میرا به صورت مستق ییها نهیمسئله هز نیاست و خود ا یماریآن ب شتریهرچه ب وعیش

حفاظت  یاه تیک لیاز قب یو درمان یبهداشتاقالم  نیتام مارستانها،یبه ب مارانیب ندهیکند. رجوع فزا یم لیتحم

کردن  یونضد عف د،یجد یمارستانهایب جادیدست، اسطوح و  یکننده ها یو ضدعفون یتنفس یها یماریدر برابر ب

است که در قدم اول دولت با آنها مواجه خواهد بود.  ییها نهیهمه هز ،یشهر یعموم یفضاها ییمعابر، گند زدا

خواهد  یماریب نیبه ا یفراوان آن، مختص به افراد مبتل وعیبه جهت ش مارستانهایب یهاتخت  ،یطیشرا نیدر چن

 موظف مارستانهایبار مصرف، باال خواهد رفت و ب کیخاص و مواد  زاتیبه تجه ازیدوره درمان ن یبود و در ط

 هیبه حاش یدرمان ینهادها ییدرآمد زا ،یطیشرا نیبا وجود چن نکهیخواهند بود. کما ا مارانیبه ارائه خدمات به ب

با توجه به اینکه دولت در ایران همه هزینه های درمانی را به عهده گرفته است این  معنا خواهد شد. یرانده و ب

 امر نمود بیشتری برای دولت خواهد داشت.

 :یناخالص داخل دیو تول یدرآمد مل زانیکاهش م .2

 تاسیس امدیاست. پ یدر آمد مل زانیبحران با آن روبرو است، کاهش م نیکه دولت در مواجه با ا یمسائل از

 یاداقتص یو بنگاه ها یدیکارخانجات تول یلیجز تعط یزیو شلوغ، چ یو عدم حضور در اماکن عموم نهیقرنط

                                                
 . تهیه شده در کارگروه دوره سوم اقتصاد مرکز جامع علوم اسالمی.3
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 ییجامعه و عدم توانا یو رفاه عموم یدرآمد مل زانیآمدن م نییآن، پا میکه اثر مستق ستیوابسته به دولت ن

 به مخارج دولت است.  ییپاسخگو

 :رانیها بر اقتصاد ا یلیتعط ریتاث .3

 713به رقم  1397در سال  1391ثابت سال  متیبه ق یمحصول ناخالص داخل ران،یگزارش مرکز آمار ا براساس

اد آمار و تعد نیبود. با توجه به ا دیتومان بدون احتساب نفت رس اردیلیهزار م 573تومان با نفت و  اردیلیهزار م

اقتصاد  یبرا نهیتومان هز اردیلیم 458و  ارهز 2 حدود یلیهر روز تعط رسدی، به نظر م97سال  یکار یروزها

خود با معضل و مشکل رکود و عدم رونق مواجه  یکه اقتصاد کشور به خود یطیکشور خواهد داشت. در شرا

 یها ممسافرت شیباعث افزا هایلیتعط کهنینخواهد کرد؛ کماا یکمک موردیب یهایلیاساس، تعط نیاست، بر ا

 ساز خواهد بود.مشکل یماریب وعیشود که از نظر ش

 یوکارها به بخش خدمات و کسب تواندیموضوع م نیدارد و ا GDPدر  یخدمات سهم قابل توجه نیهمچن

 بیونقل و... است، آسحمل ،ییرایپذ ،یگردشگر یهاکوچک و متوسط که در حوزه خدمات و به خصوص بخش

 مشکل مواجه شوند. مشاغل با معضل و نیاز ا یاگسترده فیوارد کند و ط یجد

 نفت: یو تقاضا متیکاهش ق .4

کارخانه ها و  یلیبه جهت تعط یجهان یناخالص داخل دیبه تبع کاهش تول روسیو نیآثار مخرب ا گرید از

 نیزرگتراز ب یکیکه  نیمثل چ ینفت است. اقتصاد یو تقاضا متیکاهش ق ،یاقتصاد یها تیاز فعال یاریبس

بوجود آمده  یرکود جد بعمواجه است و به ت یروزها با چالش جد نیا د،یآ یوارد کنندگان نفت به حساب م

که  ییکشورها یمسئله برا نیخواهد شد و ا دینفت دچار افت شد متیتقاضا و به تبع آن ق ن،یدر اقتصاد چ

 انریبه حساب خواهد آمد. البته آنچه که در ا یچالش جد کیوابسته به نفت است،  یاقتصاد آنها به صورت جد

ه ب ریاخ یاست که در سالها نیباشد ا یاقتصاد یها میتحر اتاز برک یبه گونه ا دیدارد و شا یدواریام یجا

متر شده ک اریبا آن مواجه شده است، اتکاء آن به نفت نسبت به گذشته بس رانیکه اقتصاد ا ییمهایجهت تحر

 خواهد داشت. رانیبر اقتصاد ا یکمتر ریآن، تاث متیآمدن ق نیینفت و پا یاست. لذا کاهش تقاضا

 :یخارج یها یگذار هیسرما زانیآمدن م نییپا .5

 یتیمل چند یدر اقتصاد کشور است. شرکت ها یخارج یگذار هیسرما زانیکاهش م ،یبحران نیتبعات چن گرید از

 روس،یو نیا وعیبوجود آمده و ش طیهستند، با توجه به شرا یاقتصاد تیمشغول فعال رانیکه در درون اقتصاد ا
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 نینشدن به ا یمبتل یخود را برا رانمنصرف خواهند شد و هم کارگ رانیدر ا یگذار هیهم از اقدام به سرما

وارد کردن  یبرا یا زهیبحران، انگ نیهم در ا یگذار خارج هیاز کشور خارج خواهند کرد. لذا سرما یماریب

 هیرمامسئله سبب خروج س نینخواهند کرد، چه بسا ا یگذار هیبه کشور ندارد. بلکه نه تنها اقدام به سرما هیسرما

 از کشور گردد.

 کاهش صادرات: .6

تالل دچار اخ یصادرات یتهایاز فعال یاریبس ،یمسائل بهداشت تیو به جهت رعا یداخل دیآمدن تول نییتبع پا به

 در آمد دولت خواهد شد. زانیآمدن م نییپاسبب شده است. کاهش صادرات هم 

 :یکاریب شیاافز .7

از  یاریبس یاقتصاد تیفعال یلیاست که سبب تعط یبه گونه ا ط،یشرا نیدر ا یبهداشت نیمواز تیرعا یمقتضا

 ایروزها  نیو ارباب رجوع است، در ا انیکه اساس آن در ارتباط با مشتر یاصناف و مشاغل خواهد شد. مشاغل

 یلیعطت شگران،یرستوران ها، رانندگان، آرا دمانن یرونق سابق را نخواهند داشت. مشاغل نکهیا ایشده اند و  لیتعط

 نیچن جهیمواجه هستند. نت یروزها با مشکالت جد نیا گریاز مشاغل د یاریو بس نماهایو س یمراکز فرهنگ

از آن  مسبب یو بزهکار یکاریاز ب یناش یاقشار جامعه و ضررها و خسارتها نیدر ب یکاریب شیافزا ،یمسئله ا

مسئله به رکود  نیآمدن درآمد اقشار مختلف خواهد شد که خود ا نییجامعه سبب پا رد یکاریخواهد بود. هم ب

 اندتویم ،یو عدم درآمد مکف یکاری. هم نفس بدیخانوار ها خواهد انجام هیآمدن تقاضا از ناح نییو پا یاقتصاد

 یم لیرا بر دولت تحم یدینه جدیهز کیو مبارزه با آن خود  یریلوگکه ج مشکالت باشداز  یاریساز بس نهیزم

 کند. 

 سمیصنعت تور یلیکاهش ورود گردشگر و تعط .8

 ییباال اریبس لیفراوان در آن، پتانس یو وجود مظاهر اسالم نهیریتمدن د کیبا وجود دارا بودن  رانیبزرگ ا کشور

در این صنعت دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم درآمدهای خوبی داشته که فعال در جذب گردشگر دارد. 

لغو  وارد خواهد کرد. سمیبه صنعت تور یجامعه ما، ضربه بزرگ انیدر م روسیو نیا وعیشقابل تجهیز نیست. 

 یشبخ ،یجاز هتل ها از مسافران خار یاریشدن بس یاز پروازها و عدم جذب گردشگر و به تبع آن خال یاریبس

 وارد کرده است.  رانیا یو به تبع اقتصاد داخل یبر صنعت گردشگر روسیو نیاست که ا یاز ضربات

 یبانک یبدهکار شیافزا .9
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و باالرفتن  شیخواهد کرد که آن افزا جادیدر اقتصاد ا یگریکارخانجات و بنگاه ها، اثر د یلیو تعط یکاریب شیافزا

ها خود، مجبور به وام گرفتن از بانک یاقتصاد تیادامه فعال ایارتقاء  یکه برا یخواهد بود. افراد یبدهکاران بانک

عاجز  یبانک یشان، از پرداخت بده یبنگاه اقتصاد یلیبحران و تعط نیمواجه شدن با ا لیشده اند و االن به دل

عی بیاندازد اما طبی بانک مرکزی اگر چه از بانکها خواسته است تا مطالبات را بدون جریمه به تعویقشده اند. 

است که مجبور به جبران خسارت بانکها در شرائط کنونی خواهد بود همانگونه که در مصاحبه رئیس کل بانک 

 مرکزی بیان شد.

 اینها گوشه ای از مواردی بود که منجر به کاهش درامدهای دولت و یا افزایش هزینه های دولت می شد.

 4یب هافرصتهای به وجود آمده برای جبران آس

در کنار مواردی که در بخش قبل ذکر شد مواردی نیز وجود دارد که تا حدودی هزینه های دولت را کاهش داده 

 و در بخش هایی درآمد دولت را افزایش می دهد.

مراکز اموزشی و اموزشگاههای دولتی همچنین سربازخانه ها و مراکز متعددی با توجه به تعطیلی بسیاری از  -1

 هزینه های دولتی اداره می شدند. بنا بر این در این بخش بار هزینه ای دلوت کاهش خواهد یافت.که از 

در کنار رکود موقت حاصل از مساله کرونا برخی مشاغل نیز از رونق فوق العاده ای برخوردار شده است.  -2

سته ه بندی شده و صنعت بمانند تولید کاالهای بهداشتی و ضد عفونی و شوینده ها و حتی همه محصوالت بست

بندی و موارد دیگری که در چنین شرائطی با توجه به وجود درامدهای هنگفت دولت می تواند از مالیات های 

 این بخش بخشی ار هزینه های خود را تامین نماید.

زینه طبیعة هکاهش بسیاری از موارد استفاده از ارز دولتی مانند مسافرتهای خارجی و واردات برخی کاالها که  -3

 های دولت را کاهش خواهد داد.

کاهش مراجعات پزشکی در مورد سایر بیماری ها. با توجه به شرائط موجود بسیاری از مردم ترجیح می دهند  -4

فعال از خدمات پزشکی غیر ضروری استفاده ننمایند و ان را به وقت دیگری موکول نمیاند. بنا بر این با وجود 

رمانی در بخش کرونا، در سایر بخش ها به علت مراجعه کمتر هزینه های دولتی نیز کاهش افزایش هزینه های د

 خواهد داشت. 

                                                
 . تهیه شده در کارگروه دوره یک اقتصاد مرکز جامع علوم اسالمی.4
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 1ظرفیت های قانونی برای مقابله با آسیب ها

( باید از 7/5/1398بحران مصوب  تیریقانون مددر شرائط بحرانی با توجه به قوانینی که در این باره وجود دارد)

که به علت مفصل بودن قانون به ذکر خالصه ای از این  حل مشکالت استفاده شود. ظرفیت این قوانین برای

 قانون و ظرفیتهای مرتبط با مساله کرونا اکتفا می شود.

 قانون هستند. نیو ... مشول ا یتیو امن ینظام یروهاینهادها، ن ،یعموم ،ی: همه قوا اعم از دولت2ماده خالصه

 (فی)تعار 3ماده  خالصه

مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی )به جز موارد نظامی ـ امنیتی و اجتماعی( که در صورت الف ـ  •

 وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.

اطره است و منجر به مخ وقوع از ناشی که جامعه یک عملکرد جدی گسیختگی مه ب ـ بحران: از •

 از راترف آن با ههو اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی می شود، به طوری که مواج خسارات

 .باشد قانون این( 2) ماده موضوع مسؤول یههادستگا و متأثر جامعه توانایی

 ی،نبی پیش دفھاتی است که با اقدام و ھا برنامه ا،ھرویکرد راھبردھا،ث ـ مدیریت بحران: نظام حاکم بر  •

 تصور به سوانح، و حوادث وقوع از پس بازسازی و بازتوانی و کارآمد پاسخ و آمادگی خطر، شھکا و پیشگیری

 .گیرد می صورت ای چرخه

 لیه،تخ سریع، شدارھ شامل و شده آغاز حادثه وقوع با که است اقداماتی و اھح ـ پاسخ: مجموعه فعالیت  •

 .باشد می بحران رھ ایھ ویژگی با متناسب ا،ھامداد، تأمین امنیت و نظایر این و نجات جستجو،

 دماتخ بودھخ ـ بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود که برای ترمیم و ب •

ه وی کحن به شود؛ می انجام سوانح و حوادث از متأثر جوامع زندگی شرایط و توانمندی معیشت، ا،ھساختار و

 .شود آتی حوادث خطر شھکا تھج در اھموجب ارتقای توانایی و ظرفیت آن

د ـ تاب آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری  •

 در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته می شود.

 :شود می تدوین و یهھـ اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر ت4ماده  خالصه

                                                
 . تهیه شده در کارگروه مشکات.5
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 تھج مقررات، و قوانین سایر و قانون این ارچوبھچ در که است سندی: بحران مدیریت ملی بردھـ سند را الف

ازسازی انی و ببازتو و پاسخ آمادگی، خطر، شھکا و پیشگیری بینی، پیش ایھروش و اھمعیار اصول، ا،ھ گیری

 عظمم مقام ابالغی کلی ایھ یاستس با نگھماھ را مردم مشارکت نحوه و قانون این مشمول ایھھتوسط دستگا

 .رسد می الیع شورای تصویب به ملی ستاد تأیید با سند این. کند می مشخص کشور توسعه ایھ برنامه و بریھر

 شود.[ هیته دیکه با گریسند د 6]و 

 ـ وظایف سازمان عبارت است از: 9ماده  خالصه

 جمله از اھ]بند[ چ ـ ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحران •

 با ازسازیب و بازتوانی نیاز مورد ایھاستاندارد و اھفرآیند ، ضوابط تدوین و الزم ایھ ساخت زیر ایجاد پیگیری

 قانون. نای( 2) ماده موضوع ایھھگادست سایر و استاندارد ملی سازمان مکاریھ

 مهبی از استفاده نظیر خسارت جبران ایھروش ارتقای و ایجاد تھج حمایت و دایتھح ـ برنامه ریزی،  •

 قوانین رچوبچها در حمایتی ایھ صندوق و ویژه یالتھتس تشویقی، ایھکار و ساز و مالی ایھ حمایت ا،ھ

خ ـ کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج  •

 طریق از علمی بانی دیده نظام ایجاد و یھپژو آینده ا،ھساز و ساخت در پیشگیرانه نوین ایھبه کارگیری فناوری 

 شیھپژو مؤسسات و اھھدانشگا با چندجانبه یا دوجانبه ایھ مکاریھ

 رد ایمنی نگھیریت بحران جامعه محور و ترویج فرمد تقویت برای مردمی ایھذ ـ توسعه مشارکت  •

 مردمی، ایھتشکل ظرفیت از استفاده و یھسازماند آموزش، برای نگیھماھ و ریزی برنامه طریق از جامعه

بحران،  ریتمدی در خصوصی بخش و مردمی داوطلب ایھنیرو ورزشی، ایھ فدراسیون غیردولتی، ایھادھن

 بحران برابر در مردم آمادگی ارتقای و آموزش تھیقی جتشو و حمایتی ایھتدوین ساز و کار

 غیردولتی عمومی ایھادھن و مؤسسات و اھ تعاونی غیردولتی، دولتی، ایھھسوم : وظایف دستگا فصل

 :کنند اجراء را ذیل اقدامات موظفند قانون این(  2) ماده موضوع ایھھـ کلیه دستگا13ماده  خالصه

 در را دخو موجود یزاتھان، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجبحر به پاسخ نگامھ]بند[ خ ـ  •

 شرح داده شد[ 11بحران که در ماده  تیرمدی ستاد= ستاد. ]ندھد قرار ستاد اختیار

 :از است عبارت بحران مدیریت در مسؤول ایھادھن و اھھـ وظایف دستگا14ماده  خالصه
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 ن موظف است:ایرا اسالمی وریھجم احمر اللھب ـ جمعیت  •

o [ ]شور،ک زیستیھب سازمان مستضعفین، بسیج سازمان ،(ره)خمینی امام امداد کمیته مکاریھـ با 3بند 

 دایتھ جذب، زمینه در الزم اقدامات قانون، این( 2) ماده موضوع مرتبط ایھھدستگا سایر و خارجه امور وزارت

 رگونهھ. دھد انجام اساسی قانون( 81) شتادمھ اصل رعایت با را خارجی و داخلی غیردولتی ایھکمک توزیع و

 منوعم غیرمجاز صورت به حقوقی و حقیقی اشخاص توسط یادشده ایھکمک تصاحب و استفاده تصرف، و دخل

 انونق برابر مرتکب و شده محسوب دولتی یا عمومی اموال در غیرقانونی تصرف مجرمانه عمل عنوان به و است

 .شود می مجازات اسالمی مجازات

 :است موظف رسازیھث ـ وزارت راه و ش •

o []برای مناسب ایھکار و ساز ایران اسالمی وریھجم انتظامی نیروی و کشور وزارت مکاریھـ با 1بند 

 ایھقطار سازی ایمن مچنینھ و مواصالتی ایھ شریان( ترانزیت)عبور و نقل و حمل یکپارچه مدیریت اعمال

 .کند عملیاتی و ریزی برنامه را اضطراری شرایط در ریھش

 :است موظف کشاورزی ادھج ـ وزارت ج •

o [ ]و یھگیا ایھ بیماری و آفات( اپیدمی)گیری مهھـ به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه 1بند 

 انیحیو و یھگیا ایھ بیماری و آفات( اپیدمی) گیری مهھ شدارھ و پایش مراکز دام، و انسان مشترک و جانوری

درمان و آموزش پزشکی، وزارت  ،داشتھب وزارت واشناسی،ھارکت سازمان مش با را دام و انسان مشترک و

 .کند ایجاد قانون این( 2) ماده موضوع با مرتبط ایھادھن و اھھنیرو و سایر دستگا

 مکاریھ و سازمان نگیھماھظف است با ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی)بیمه مرکزی( مو •

 با سوانح و حوادث بیمه گسترش تھج الزم ایھین قانون، ساز و کارا( 2) ماده موضوع با مرتبط ایھھدستگا

 .کند مھفرا را زلزله و سیل سوزی، آتش اولویت

 د ـ وزارت کشور موظف است: •

o []دھد انجام را ذیل اقدامات کشور ایھ یاریھد و اھ رداریھـ از طریق سازمان ش2بند: 

 مدیریت اعمال برای الزم ایھکار و ساز رسازی،ھش و راه وزارت و انتظامی نیروی مکاریھـ با 1ـ 2 

 .کند اجراء و اتخاذ را دیده آسیب ایھروستا و اھرھش در( ترافیک) تردد



19 

 

 مھدوازد اصول موضوع بیھمذ و دینی متولیان و انتظامی نیروی قانونی، پزشکی سازمان مکاریھـ با 2ـ 2 

 رعایت اب بحران وقوع از ناشی متوفیان تدفین و ویتھ تشخیص انتقال، برای اساسی قانون( 13) مھسیزد و( 12)

 .کند اقدام ایشان بیھمذ و محلی آداب

 کشور وزارت مکاریھ با و سازمان نگیھماھذ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است با  •

ز بی سیم اعم ا و مراهھ تلفن باسیم، ای، وارهھما) ارتباطات تأمین تھج الزم ایھ ساخت زیر ایجاد به نسبت

 ایھاز ابتداء تا انت رتباطاتصوتی و تصویری( در شرایط اضطراری اقدام کند؛ به گونه ای که قادر به حفظ ا

 .باشد مذکور شرایط

 :است موظف پزشکی آموزش و درمان داشت،ھر ـ وزارت ب •

o [ ]( اپیدمی)ریگی مهھر زمینه د پیشگیرانه اقدامات انجام و موقع به شدارھـ به منظور پیش بینی دقیق، 3بند

 تحفاظ سازمان و کشاورزی ادھج وزارت مکاریھ با شدارھ و پایش مراکز ایجاد به نسبت انسانی، ایھ بیماری

 .کند اقدام زیست محیط

o [ ]کل ستاد و کشور زیستیھب سازمان ایران، اسالمی وریھجم احمر اللھ جمعیت مکاریھـ با 4بند 

 شرایط در دیدگان آسیب( روحی و جسمی) درمان و داشتھب تأمین تجھی الزم اھ کار و ساز مسلح، ایھنیرو

 .کند اعمال و ریزی برنامه را اضطراری

 و دولتی ایھادھن و اھھـ در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگا15 ماده

وده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و ب زمانبر اھآن ارائه یا و نبوده کافی اییھتن به غیردولتی عمومی

موجودشان را به درخواست  اناتامک و خدمات موظفند تعاونی و خصوصی ایھمادی وجود داشته باشد، بخش

 صورت در و قانونی ایھ تعرفه طبق شده ارائه امکانات و خدمات زینهھ موارد، این در. ندھرئیس ستاد ارائه د

 .شود می پرداخت ندهھسوی دستگاه سفارش د از عرف، اساس بر وجود، عدم

 چهارم : اعتبارات فصل

 خطر شھـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کا16 ماده

 ایجاد «ورکش بحران مدیریت» عنوان تحت فصلی سنواتی، بودجه در اقتصادی امور ذیل بحران، برابر در آمادگی و

 اھھتجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگا فصل این در را فعلی ایھکند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه 
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 کشور وزارت ادھپیشن به بنا فصل این در مشخصی ایھ برنامه ذیل قانون این( 2)ماده موضوع ایھادھن و

 .شود می منظور ساالنه بودجه الیحه در( بحران مدیریت سازمان)

 در ا،ھ بحران و حوادث به پاسخ نگامھ مجازند استان و ملی سطح در اجرائی ایھھـ مدیران دستگا18 ماده

 تملک و ای زینهھ اعتبارات ششم و اول فصول موضوع «دستمزد و حقوق» استثنای به جاری اعتبارات ارچوبھچ

 کنند زینهھ)در سطح استان(  ستاندارانا و( ملی سطح در) کشور وزیر تأیید با اختیار تحت ای سرمایه ایھ دارایی

 .شود تأمین کشور وزارت طریق از اضطراری شرایط رفع از پس بالفاصله تا

 پنجم : جبران خدمات و تخلفات فصل

 سازمان درخواست به یا داوطلبانه که اشخاصی و قانون این( 2) ماده موضوع ایھھـ کارکنان دستگا21 ماده

 ند،کن می مکاریھ نحو رھ به سازمان این مدیریت تحت ا،ھحوادث و بحران  به پاسخ در کشور بحران مدیریت

 ایھ زینهھشناخته می شوند.  «تخدم فداکار» عنوان به محوله وظایف انجام از ناشی فوت یا آسیب صورت در

 یم پرداخت ذیل شرح به ایشان، خانواده یا خود مستمری و فوت عضو، نقص جسمی، صدمه غرامت و پزشکی

 :شود

 ششم : پایش و ارزیابی فصل

 ایھادھن و اھھدستگا مکاریھ با است موظف سازمان قانون، این دافھـ به منظور نظارت بر تحقق ا25 ماده

 اشین میر و مرگ میزان شامل کشور در بحران مدیریت اثربخشی ارزیابی کالن ایھشاخص قانون، این مشمول

یم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش مستق اقتصادی خسارات میزان سوانح، و حوادث از

 طریق از گزارش این از نسخه یک. کند منتشر و یهھت مذکور ایھادھن و اھھدستگا مکاریھساالنه آن را با 

 .شود یم ارائه اسالمی شورای مجلس به کشور ساالنه بودجه الیحه تقدیم نگامھ و ورھجم رئیس به کشور وزیر

 یبند جمع

جز  فرض گرفته شده و شیزلزله و ... پ ل،یمانند س یعیطب یایاست که عمدتا باال نیقانون ا نیضعف مهم ا -1

 است.  نپرداخته میو جبران آثار آن به صورت مستق یدمیو اپ رداریواگ یها یماری( به ب14مورد )بند ر ماده  کیدر 

و  یازبازس یآن برا تیتوان از ظرف یداده شده که م صیبحران تخص تیریبه سازمان مد یاعتبارات مناسب -2

 بند ح(  9در بحث کرونا استفاده کرد. )ماده  یبازتوان
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 نهیازخواست کرد که چرا مطابق بند ب زمکرونا ب دهیتوان سازمان هالل احمر را در پد یم 14بر اساس ماده  -3

 جذب کمک ها را فراهم نکرده است.

 یاس پ یموظف است اوال آ 15بند ذ و ماده  14مردم، وزارت ارتباطات مطابق ماده  ینیبا توجه به خانه نش -4

 ها پرداخت کند. یاس پ یخدمت را به آ نیا نهیها را مجبور به ارائه خدمت به مردم کرده و خودش هز

ها را که دچار فوت  مارستانیحاضر در ب یجهاد یروهایتوان پزشکان و پرستاران و ن یم 21با توجه به ماده  -5

 غرامت پرداخت کرد. شانیخانواده ها ایشوند، فداکار خدمت محسوب کرده و به آنان  یم یمشکل جسم ای

بحران کرونا  یو چه بسا برا دهیآنها خط کش ریکه ز اجماال در قانون وجود دارند زین یگرید یها تیظرف -6

 باشند. دیمف

 6راهکارهای مقابله با آسیب ها

ه بوجود آمده را ب طیفضا و شرا ،یمترقبه ا ریحوادث غ نیاقتصاد آن است که بتواند در مواجهه با چن کیهنر 

عال ف یاقتصاد یاز وارد شدن خسارت به اقتصاد و بنگاه ها دکه امکان دار ییکند و تا جا تیرینحو احسن مد

خود  ها، به حرکت یاقتصاد، با وجود همه مشکالت و کاست یرا اتخاذ کند که چرخ ها یاستیکند و س یریجلوگ

 ل؛یاز قب ییها استیس که در حقیقت یمی از اساسی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است. ادامه بدهد

 موجود: تیوضع عیسر و قیدق یبررس .1

ه خسارت بوجود آمد زانیموجود و برآورد م تیوضع عیو سر قیدق یبحران، بررس نیمواجه با ا یقدم برا نیاول

هه که در مواج یاقتصاد یخسارت و بخشها زانیاز م یکه شناخت درست یاست. تا زمان قیارائه راهبرد دق یبرا

هم  یعدب یاقتصاد یاستهایو اتخاذ س یریگ میدچار اختالل شده اند، وجود نداشته باشد، تصم روسیو نیبا ا

الزم است تا هرچه سریعتر کمیته ای برای این منظور از طرف مراجع قانونی تشکیل  چندان مثمر ثمر نخواهد بود.

 شود.

 جهت بازگشت به شرائط تعادلی: جانب تقاضا تیتقو .2

کاهش تقاضا به جهت مسائل پیشگیری از شیوع مثل  یکیط فعلی به دو جهت است. کاهش تقاضا در شرائ

تعطیلی تجمعات و مسافرت ها و خرید های غیر ضروری و دیگری کاهش درامد افرادبه علت رکود به وجود 

                                                
 سوم اقتصاد مرکز جامع علوم اسالمی. . تهیه شده در کارگروه دوره6
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اقتصاد  یخانوارها محرک چرخها هیاز ناح یکه تقاضا نیآنچه که روشن است ا امده در بسیاری از مشاغل.

 شود.  یدچار اخالل م یوجود نداشته باشد، چرخه اقتصاد ییاهد بود و اگر تقاضاخو

از طرفی ایجاد زمینه برای بازگشت تقاضا با شرائط ایمن از قبیل فرهنگ سازی  دولت، وظیفه یطیشرا نیدر چن

 ستایاتخاذ س و ضد عفونی کردن ها و مانند ان و همچنین حمایت از عرضه اینترنتی کاال هاست. از طرف دیگر

حمایتی از اقضار آسیب پذیر می تواند به خروج از رکود کمک کند و در نهایت هزینه های دولت نیز جبران  یها

در  ییمساعدتها ایو  یاجتماع نیتام ،یاتیمال یها تیآوردن نرخ بهره، معاف نییپا لیاز قب ییها استیس شود.

 ینگینقد انیتواند بر جر یم روس،یو نیا وعیآمده در اثر ش بوجود یکسب و کارها. شوک اقتصاد یرابطه وام بانک

 نیامالزم در جهت ت ینگینقد دیبا یگذاران اقتصاد استیس جهیمشاغل کوچک و متوسط فشار وارد کند. در نت

 ریشوک، تاث نیا ییشده دراثر بزرگنما جادیمسئله در کنترل استرس ا نیکنند که خود ا نیمشاغل را تام نیاعتبار ا

 دارد. ییبسزا

همچنین خود دولت یک مصرف کننده بسیار بزرگ است که می تواند در شرائط کنونی اقالم مصرفی خود را از 

 اصنافی تامین نماید که احتماال آسیب بیشتری دیده اند.

 :دیتول یها نهیآوردن هز نییپا .3

و  ماتیمتص نیبتواند بهتر یبحران طیو مقاوم آن است که در شرا ایاقتصاد پو کیکه گفته شد، هنر  همانطور

وجود کند. حوادث ب لیخود تبد یفرصت مناسب برا کیرا به  دیبحران و تهد طیها را اتخاذ کند و شرا استیس

کرده  جادیرها اکشو گریدراقتصاد د یاریبس یمنف راتیتاث ا،یاقتصاد دن نیبه عنوان بزرگتر نیآمده در اقتصاد چ

با معضالت  بحران نیداشته اند، در ا ینیبه محصوالت چ یادیز یوابستگ ،یاقتصاد که به لحاظ ییاست و کشورها

خود  نیخواهند شد. ا دیدچار ترد نیدر چ ندهیآ یها یگذار هیسرما یمواجه خواهند بود و قطعا برا یبزرگ

 تواندیاتخاذ شود، م نهیزم نیدر ا یحیدرست و صح تیخواهد بود که اگر درا رانیاقتصاد ا یبرا یفرصت خوب

 باشد.  رانیکشورها در ا نیا هیاز ناح یگذار هیسبب جلب سرما

 نهیبودن هز نییکشورها از پا ریشد، استقبال سا ایقدرت اقتصاد دن نیبه بزرگتر نیشدن چ لیکه سبب تبد آنچه

ب هستند. لذا هر آنچه که سب دیتول یها نهیهز نیتر نییبود. شرکت ها همواره به دنبال پا نیدر کشور چ دیتول

 کیه عنوان ب رانیانتخاب ا یکشورها برا گرید لتواند سبب استقبا یباشد، م دیتول نهیهز زانیتر آمدن م نییپا

 نییپا و یدیتول یاز بنگاه ها تیو حما یدیتول یها ارانهی یو اعطا نییپا اتیمهم باشد. نرخ مال یهمکار اقتصاد

 مسئله کمک کند. نید به اتوان یم دیتول نهیآوردن هز
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 :یرضروریغ یها نهیاز هز یریجلوگ .4

 یسائلاز م یکی. کندیم لیرا به دولت تحم یقابل انکار ریغ یها نهیهز یماریب نیا وعیشد، ش انیکه ب همانطور

و  جایب یها نهیاز هز یریبه جلوگ شتریشود توجه هر چه ب یبدان دو چندان احساس م ازین ط،یشرا نیکه در ا

آن،  حیصح یدر جا هیها و صرف کردن ثروت و سرما نهیهز تیریمورد دولت است. مد یب یو پاش ها ختیر

 دولت یها نهیدر مخارج و هز یجد یبازنگر ازمندیاست که ن یطیشرا نیدولت در چن یاساس یازهایاز ن یکی

 است. 

 اولویت بندی هزینه ها: .5

برخی از مخارج عمرانی خود را نیز کاهش داده و یا بدیهی است که در چنین شرائطی الزم است دولت 

 به تاخیر بیاندازد.

 یبر اقتصاد مقاومت شتریتمرکز هر چه ب .6

اقتصاد  ن،یباعث شده که بحران بوجود آمده در چ ن،یبه اقتصاد چ ایدن یاز کشورها یاریبس یاقتصاد یوابستگ

بحران و هر چه کمتر  نیبرون رفت از ا یما برا یلاص یاز راهبردها یکیآنها را هم تحت الشعاع قرار بدهد. لذا 

 کی یعظم رهبرمقام م ریکه به تعب یاست. اقتصاد یبه اقتصاد مقاومت شیاز پ شیکردن اثر آن بر اقتصاد، توجه ب

 یتکانه ها کرد، دایتحقق پ یاقتصاد نیشد و چن نگونهیاست که اگر ا یداخل یروهایبه ن یاقتصاد درون زا و متک

ها  میحرو وجود ت رانیبسته بودن اقتصاد ا نکهیدر آن داشته باشد. کما ا یادیز اریبس ریتواند تاث ینم یخارج

 کرونا را تحمل کند. روسیو یاقتصاد یآثار منف رکشورها،یاز سا مترسبب شده ک

 :انیدانش بن یاستفاده از شرکتها .7

 کی واندتیخود م روس،یو نیکشور، در مواجهه با ا یو دانشگاه یعلم تیو ظرف انیدانش بن یاز شرکتها استفاده

د رو به گسترش است و تعدا ایدر تمام دن یماریب نیا وعیکه ش ییکند. از آنجا جادیا رانیا یرا برا یدیبازار جد

کشور  یعلم تیهستند، استفاده از ظرف روسیو نیا نبدست آوردن درما ازمندین ندهیدر آ ایدن یاز کشورها یادیز

 فراهم کند.  رانیا یبرا دیبازار جد کی جادیمقدمات ا تواندیم روسیو نیمواجهه با ا یاروو کشف د

 :یاقتصاد یپلماسیبه د ژهیتوجه و .8

با آن مواجه شده است، دچار بحران اقتصاد  نیکه چ یدر اثر بحران یعرب یمنطقه و کشورها یاز کشورها یاریبس

خواهد کرد. استفاده درست  یعرب یدالر خسارت متوجه کشورها ونیلیروزانه صدها م تیوضع نیشده اند. ادامه ا
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ماد باید زمینه اعتکند.  یاریبحران کمک بس نیاز ا یناش یتواند در جبران خسارتها یم رانیو حضور به موقع ا

چه بسا اگر شرائط کشورهای دیگر منطقه نیز هم به  حث بهداشتی فراهم شود.اکشورهای منطقه با تاکید بر مب

هت پیشگیری از شیوع بیماری هم به جهت تامین کاالها از چین دچار اسیب شود ایران می توان با تشکیل یک ج

شورای منطقه ای از این ظرفیت جهت کمک به کشورهای همسایه و تامین ما یحتاج آنها و همچنین کسب 

 بازارهای جدید استفاده نماید.

 :یرسانه ا یده از جانب بنگاه هاش تیریهدف دار و مد ییمقابله با بزرگ نما .9

 یماریاز حوادث و ب یناش یو مرگها یعیطب یهزار نفر بر اثر مرگها 32ساعت  24به طور متوسط در هر  نیچ در

ز کدام ا چیکه ه ی. در حالرندیم یم یکشور بر اثر آنفوالنزا م نینفر در ا 511روند و روزانه حداقل  یم نیها از ب

جهان در حال  ونیزیو تلو ویو راد یمجاز یها شبکه یشود. اما در مورد کرونا تمام ینم یموارد رسانه ا نیا

 یه اساسنکت کیکند. لذا  یم شتریپشت پرده را ب یمسئله احتمال وجود نقشه ها نیمانور دادن هستند که خود ا

که  یترس و واهمه ا از موارد، یاریدر بس دیجامعه است که شا یروان تیامن تیریبحران، مد نیدر مواجهه با ا

 د،یآ یبوجود م یمجاز یو فضا یرسانه ا تیاز ظرف یریجامعه، با بهره گ یعموم یدرفضا روسیو نینسبت به ا

باشد. لذا  بر دولت یشتریب یها نهیتواند متحمل کننده هز یباشد و م روسیو نیبه ا یخود خطرناکتر است ابتال

، بوجود آمده است انهصاحبان رس یبعض هیکه از ناح یمسموم یو کنترل فضا یرسانه ا یدر فضا یحضور جد

 داشته باشد. یانیبحران کمک شا نیا تیریتواند در کنترل و مد یم

 :یاقتصاد یها تیانجام فعال یبرا یمجاز یاستفاده از فضا .11

 گریکدیشده است، اجتماعات گسترده و ارتباطات افراد با  یمعرف یماریب نیانتقال ا یکه به عنوان سبب اصل آنچه

 جهت هر آنچه که بتواند موجبات نیشده است. به هم یاقتصاد یتهایمسئله باعث کند شدن فعال نیاست که هم

 یادتواند در کنترل معضالت اقتص یکند، م نیمافراد تا یکیزیرا بدون ارتباط ف یاقتصاد یتهایادامه روند فعال

ز تجارت و استفاده ا یمجاز یفرصتها قطعا استفاده از فضا نیاز ا یکیداشته باشد که  یانیمده، کمک شابوجود آ

 یبرا ینظارت یدستگاه ها یو همکار هیبازار، مستلزم ورود قوه قضائ نیبه ا شتریاست. البته توجه ب کیالکترون

تواند مشوقهایی برای استفاده از فضای دولت می عرصه است.  نیو نقائص موجود در ا عضالتاز م یریجلوگ

 مجازی برای کسب و کارها قرار دهد. همچنین می تواند کسب و کارهای مجازی موجود را ترویج نماید.

 :رخواهانهیاستفاده از بخش خ .11
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ر آسانتر و ممکن ت اریو بخش سوم، بس رخواهانهیبا کمک گرفتن از بخش خ روس،یو نیشکست دادن ا قطعا

ا حد تواند ت یبخش، م نیموجود در ا یها تیظرف یریو به کار گ گریکدیمردم به کمک به  بید. ترغخواهد بو

 )این قسمت در ادامه با تفصیل بیشتری بررسیرا از دوش دولت بر دارد. روسیو نیمقابله با ا نیبار سنگ یادیز

 می شود.(

 مبارزه با بر هم زنندگان اقتصاد جامعه: .12

ثروت  به دنیوجود داشته اند که با سوء استفاده از فرصت، در صدد رس یافراد ،یبحران طیاشر نیدر چن همواره

 یذائبه مواد غ ازیو ن یمردم به اقالم بهداشت یعموم ازیخواهند بود. ن گرانیاز دست رفتن جان د متیفراوان به ق

مردم، اسباب  ازیو اقالم مورد ن یو غذائ یبهداشت وادکند که با احتکار م یرا مجاب م یعده ا نده،یآ یدر روزها

از  یتواند بخش یاز احتکار کاالها، م یریکاالها را فراهم کنند که قطعا مقابله با آنان و جلوگ متیباالرفتن ق

 بحران را کاهش دهد. نیمعضالت مواجهه با ا

 ار گرفته است.. توجه به افزایش درامدهای مالیاتی دولت از اقالمی که مورد تقاضای مضاعف قر13

. صادرات خدمات پزشکی و حتی اقالم بهداشتی پس از عبور از پیک شیوع ویروس نیز می تواند درآمد خوبی 14

 برای دولت در بر داشته باشد.

ده ورود تقاضا کنن کیمثل پوشاک، خودش به عنوان  ییتواند در صورت نبود تقاضا در بازار کاالها یدولت م. 15

 جادیا ییکاالها نیچن یتقاضا برا ،یماریبعد از کنترل ب نکهیبازار را حفظ کند و با توجه به ا یکرده و سطح تقاضا

 کاالها را به بازار عرضه کند. نیشود، در آن برهه ا یم

 دیخر شیشده پ لیمشکل تعط نیبخاطر وجود ا دشانیکه تول یاز کاالها و خدمات یتواند درصد یحکومت م. 16

 کمک کند. یکاریکار در زمان ب یرویکرده و به گذران معاش ن

 ،یبه فرصت از نگاه اقتصاد اسالم دیتهد نیکردن ا لیموجود و تبد تینجات دولت از وضع یراهبرد کالن برا. 17

 امور به مردم است. یو واگذار تیریمد

 یسع دیکند، با دایها خودش ورود پ نهیزم یو کامل در همه  یآنکه بخواهد به صورت حداکثر یدولت به جا

 ند!استفاده ک نهیبحران کشور به طور به تیریجهت مد یو جهاد نیجوان، متد یروهایو ن یمردم یروهایکند از ن
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ردوستانه به اصطالح بش یتهاینسبتا سکوالر فعال یکردیکه بارو ییاو ها یکشور اعم از ان ج یفرهنگ یمجموعه ها

دس (، سپاه، آستان قییدانشجو جیاصناف، بس جیکشور)بس جیبس یروهاین ه،یعلم یتا حوزه ها دهندیانجام م

و  قیوو تش روهاین نیا حیصح تیریهستند که تنها با مد یبزرگ تیو .... ظرف یمذهب یئتهایاوقاف، ه ،یرضو

 انجام داد. نهیهز نیاز کارها را با کمتر یاریبس شودیآنان م یجهت ده

 کرونا بر اصناف اقتصادیج: بررسی آثار اقتصادی 

اصناف متعددی از فعاالن اقتصادی در مساله پیشگیری از شیوع کرونا دچار آسیب شده اند که در یک بررسی 

اولیه اصنافی که آسیب جدی دیده اند به بیش از پنجاه صنف میرسند. البته این امر علل متعددی داشته که برخی 

ان و پیشگیری و برخی به خاطر ترس و واهمه بیجا از این بیماری به خاطر خود بیماری و برخی به خاطر درم

است. لذا الزم است ضمن بررسی علل این آسیب ها و همچنین شناخت اصناف آسیب دیده و میزان خسارت 

 انها به راهکارهایی برای مقابله با آن پرداخته شود.

 ن فعاالن اقتصادی در اصناف مختلفعوامل آسیب دید

از  ییدرصد باال ن،یدر کنار صادرات به چ رانیاهای تولید و کمبود مواد اولیه وارداتی:  افزایش هزینه .1

 یرویبخاطر ارزان بودن ن نیدر چ دیتول نهیبودن هز نییکند و به جهت پا یم نیتأم نیوارداتش را از چ

ته و قرار داش یتر نییدر سطح پا گرید ینسبت به کشورها یواردات یکاال متیکار در کشور مزبور، ق

 دیولبا مشکل ت نیاقتصاد چ یوقت ریمس نیکرده است، در هم یتر م رفهکشور ما به ص یواردات را برا

 کند که باعث هیته یگرید یاز جا شتریب یمتیشود، کشور مجبور است همان اقالم را با ق یمواجه م

 خواهد بود. یگزاف یها نهیهز لیتحم

کار در جامعه را در  یرویآمدن عرضه ن نییر عرصه اجتماع که پاحضور د یکار برا یرویکاهش رغبت ن .2

 عیو توز دیتول نهیباال رفتن هز یعنی نیخواهد داشت و ا یپ

 یاز بازار آذوقه و وسائل بهداشت ریغ ییتوان کاهش عرضه و تقاضا در بازارها یآثار مخرب م گریاز د .3

 یه معرص نیدر ا دیتول دیامر باعث کاهش شد نیبازار پوشاک، ا ایلوکس  یرا نام برد مثل بازار کاالها

 دنبال خواهد داشت که از هکنندگان را ب دیاز کارگران و تول یاریشدن شدن بس کاریب تیشود و در نها

 محروم خواهند شد. زیهمان حقوق ثابت ن

تعطیلی تجمعات و مسافرتها اعم از درون شهری و برون شهری به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر  .4

 بسیاری از کسب و کارها اثر منفی می گذارد.
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عدم اطمینان مردم از امنیت بهداشتی کاالها موجب این می شود که تقاضا به سمت کاالهای بسته بندی  .5

شده شیفت کند و کاالهای محلی و خانگی و روستایی و غیر بسته بندی با کاهش شدید تقاضا روبرو 

 شود.

ماری مردم از مصرف بسیاری از کاالها و به خصوص خدمات غیر به جهت ترس از شیوع و ابتال به بی .6

 ضروری اجتناب می کنند.

 1شناسایی و طبقه بندی اصنافی که دچار آسیب اقتصادی شده اند

در یک بررسی ساده می توان متوجه شد که اصناف فراوانی در شرائط کنون دچار مشکالت اقتصادی شده اند که 

یا عدم امکان عرضه و توزیع می باشد. اما باید توجه داشت که برخی از مشاغل عمدتا به علت کاهش تقاضا و 

بیش از مشاغل دیگر متضرر شده اند. بنا بر این الزم است جهت حمایت از این مشاغل بتوان به لحاظ میزان 

تقسیم  دسته، آنها را طبقه بندی نمود. در این تحلیل تالش شده تا مشاغل به سه آسیب وارد شده به این مشاغل

 شوند:

 مشاغلی که دچار آسیب خیلی شدید شده اند.

 مشاغلی که دچار آسیب شدید شده اند.

 مشاغلی که دچار آسیب نسبی شده اند.

 مشاغلی که دچار آسیب خیلی شدید شده اند

ارشان کمراد مشاغلی است که در این مدت تقریبا به کلی فعالیتشان تعطیل شده است. آن دسته از اصناف که 

وابسته به تجمعات و یا مسافرت ها بوده است در این دسته جای می گیرند. همچنین مشاغلی که به دلیل عدم 

 اطمینان از سالمت کاالها و همچنین وجود کاالی جایگزین تعطیل شده اند.

 به عنوان نمونه می توان مشاغل زیر را نام برد:

خدمات همه اصناف مربوط به صنعت تورسیم و گردشگری اعم از حمل و نقل بین شهری و هتل ها و  .1

 مسافرتی.

 و تجمعات مثل رستوران ها و آرایشگاههای عروس و مزون ها و ... شغل های خدماتی برای مراسمات .2

 سالن های سینما و تئاتر و ... .3

                                                
 . تهیه شده در کارگروه دوره دوم اقتصاد مرکز جامع علوم اسالمی.7
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 سالن های ورزشی و استخر ها و ... .4

 روستایی و یا خانگی بدون بسته بندی که مشتری خود را از دست داده اند. تولیدات کشاورزی .5

 مراکز اموزشی خصوصی که در صورت تعطیلی در آمد خود را از دست می دهند. .6

 مشاغلی که دچار آسیب شدید شده اند

ناف که ز اصمراد مشاغلی است که به تعطیلی کشیده نشده ولی با کاهش شدید تقاضا مواجه بوده اند. آن دسته ا

به علت غیر ضروری بودن کاال و یا خدمتشان در کوتاه مدت مردم ترجیح داده اند از مصرف آن خود داری 

 نمایند. در این میان مشاغلی که ایام پایانی سال برایشان شرائط ویزه ای داشت آسیب جدی تری دیده اند.

 مسافر برهای درون شهری .1

و شیرینی  دویچی ها و بستنی فروش ها و آبمیوه فروش هاهمه غذا خوری ها و فست فود ها و سان .2

 فروش ها

فروشندگان لوازم خرید سال نو مانند پوشاک و کفش و آجیل و ... که سرمایه گزاری خاصی برای شب  .3

 عید انجام داده بودند.

 اندازند.یکلیه خدمات لوازم خانگی و کامپیوتری و تعمیراتی چرا که مردم فعال ترجیح می دهند به تاخیر ب .4

 آرایشگاه ها و آتلیه ها و خدماتی از این قبیل .5

 همه عرضه کنندگان حیوانات خانگی اعم از تزئینی و مصرفی و همچنین صیادان .6

 شرکتهای خدمات نظافت و همچنین کارواش ها و مانند آن .7

 شرکت ها و شاغلین در صنعت حمل بار مخصوصا در مناطق بیشتر درگیر .8

 ر مصرفعرضه کنندگان ظروف یکبا .9

 سوقات فروش ها و صنائع دستی  .11

 مشاغلی که دچار آسیب نسبی شده اند

مراد مشاغلی است که نسبت به حالت عادی در شارئط کنونی از تقاضای کمتری برخوردار شده اند اما همچنان 

 به فعالیت های اقتصادی خود ادامه می دهند.

 فروش لوازم منزل و آشپزخانه .1

 مانند آن فروش کامپیوتر و موبایل و .2

 فروش کتاب و لوازم التحریر و غیره .3
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 چاپخانه ها .4

 طال فروشی ها .5

 همه عرضه کنندگان لوازم لوکس و زینتی .6

 خدمات اتومبیل اعم از انواع تعمیرات و خرید لوازم .7

 کشاورزان عرضه کنندگان محصوالت کشاورزی اعم از مرغ و گوشت و میوه .8

 نانوایی ها .9

پزشک های غیر مرتبط یازمند حضور است مانند مشاوره و وکالت و نها نآمشاغلی که ارائه خدمت در ا .11

 با بیماری کرونا

 هاراهکار

 یجامعه است که توسط رسانه انجام م یآرام کردن جو روان یمعضالت نیکنترل چن یاول برا تیاولو .1

 اریبس مردم، نقش نیدر ب شانیمعنو گاهیاعالم با توجه به جا یالخصوص علما یعل رگذارانیشود و نخبگان و تأث

ضور با ح ای ینوشتار ای یدارید یها انهتوانند با حضور پررنگ و فعال در رس یدارند آنها م نهیزم نیدر ا یموثر

توانند  یداشته باشند، به عنوان مثال م ییمسئله نقش بسزا نیدر عرصه بهداشت و درمان در آرام کردن ا یاتیعمل

 کیدر نقش  ایکنند  قیرا به جامعه تزر ثاریو ا یو همدل یفرهنگ همکار شان استفاده کرده و یمعنو گاهیاز جا

مشکل نقش  نیجلب کرده و در هرچه زودتر حل شدن ا یدرمان ستمیرا نسبت به س یمواسطه، اعتماد عمو

شود که حضور علماء و بزرگان به خصوص مراجع عظام  یمسائل مشاهده م نیا رغمیداشته باشند،عل ییبسزا

 در رسانه ندارند. یرینقش کم رنگ است و حضور چشمگ نیا یفایدر ا دیتقل

هرک ش یتواند برا یدولت م ،یدیتول یکسب و کار و مجتمع ها یها طیدر مح یخدمات بهداشت شیافزا .2

قرار دهد تا با نظارت مستمر و  یدرمان یخاص بهداشت یها پیبزرگ، اک یدیتول یمجتمع ها ای یصنعت یها

 .کندکمک  یدیتول یروهاین یو بهداشت یروان تیبه باالتر رفتن سطح امن مداوم یریگیپ

ونق مردم، ر یو کم کردن دغدغه ذهن یو بهداشت یروان تیامن نیتأم نیتواند در ع یکه م یاز مسائل یکی .3

تواند با  یاست، دولت م ینترنتیو فروش ا دیداشته باشد مسئله بازارها و خر یبازار و عدم کاهش تقاضا را در پ

به  ازیه نک یکاالها سوق دهد به صورت ینترنتیمشوق ها و بستر مناسب، عرضه کننده را به سمت عرضه ا جادیا

کاال نشود  یینها متیق شیباعث افزا عیتوز نهیهز شیمراقبت کند که افزا دینباشد البته با یمشتر یکیزیحضور ف

 هد.کننده و نظارت درست انجام د عیتوز یبرا ارانهیتواند با اختصاص  یکار را م نیتا سطح تقاضا حفظ شود و ا
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و  دجایموثر است ا اریسطح درآمد خانوار و جبران معضالت به وجود آمده بس شیکه در افزا یاز مسائل .4

 تیعالف یکار برا یروین یو کاربرد حیآن آموزش صح نیدارد : اول یاست که دو رکن اساس یتوسعه مشاغل خانگ

با  ینهاد اجتماع نیا ،یدارید یرسانه هاست به خصوص رسانه ها فیاز وظا نیخانه است که ا طیدر مح

 اریآموزش را در اخت نیشتریزمان ممکن ب نیتالش کند در کمتر دیکند با یم افتیکه از دولت در یاطالعات

هده به ع زیرکن ن نیکند. دوم جادیدر او ا ییها تیفعال نیانجام چن یرا برا یکاف زهیمخاطب خود قرار داده و انگ

مواد  نیمثل تأم شیدکاالیتول یکننده برا دیهرآنچه را که تول آموزش،دولت است، دولت موظف است در کنار 

تر او قرار دهد و در کنارش بس اریشکل در اخت نیبه راحت تر یاعتبار بانک نیتأم ای متیق نیتر نییخام در پا

قدار م ینگخا یو عرضه کاالها دیدو رکن و تول نیفراهم کند با در کنار هم قرار گرفتن ا او یبرا زیرا ن عیتوز

 شود. یاز مشکالت خانوارها حل م یادیز

ننده تقاضا ک کیمثل پوشاک، خودش به عنوان  ییتواند در صورت نبود تقاضا در بازار کاالها یدولت م .5

 ییکاالها نینچ یتقاضا برا ،یماریبعد از کنترل ب نکهیبازار را حفظ کند و با توجه به ا یورود کرده و سطح تقاضا

 کاالها را به بازار عرضه کند. نیا ههشود، در آن بر یم جادیا

 شیشده پ لیمشکل تعط نیبخاطر وجود ا دشانیکه تول یاز کاالها و خدمات یتواند درصد یحکومت م .6

 کمک کند. یکاریکار در زمان ب یروینکرده و به گذران معاش  دیخر

کار  یوریکند، آموزش و سوق دادن ن یکار کمک م یرویشدن ن کاریکه به کمتر ب ییزهایاز چ گرید یکی .7

 دیه تولمشغول ب یدر کارگاه روزیکه تا د یکار یرویاست که هنوز در بازار تقاضا دارد مثال ن یداتیبه سمت تول

لک سوق و امثال ذ ماریلباس ب ای مارستانیبلباس  دیپوشاک بهاره بوده و االن بازارش رونق ندارد، به سمت تول

 داده شود.

 9پیگیری مشکالت به وجود امده در بخش توزیع

شود تحلیلی مرتبط با موضوع مورد بررسی ارائه شود و سپس راهکارهایی درباره آن ارائه گردد. ابتدا سعی می

مدت بودن، مجموعه اقدامات و تدابیر جزئی به منظور جلوگیری از مباحث مطرح شده در ادامه به علت کوتاه

 های کلی همانطور که اشاره شد، موضوع بررسی این نوشته نیست.کاهش عملکرد اقتصاد است و سیاست

                                                
 . تهیه شده در کارگروه موسسه عالی فقه و علوم انسانی.8
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لی برخی از عملکردها کند وبینی است که حجم اقتصاد در مجموع مقداری کاهش پیدا میاگرچه قابل پیش

شود لذا راهکارهای موقتی نیز بخشی از چاره خواهد بود. شود بلکه به زمان دیگری موکول میمطلقا حذف نمی

 کند.شود و به زمان اطمینان انتقال پیدا میبرای مثال خریدهای پایان سال به شکل مطلق حذف نمی

ذیر در پهم آخرین حلقه آن تحلیل کنیم، اولین گروه آسیباگر بخواهیم مسأله را از زاویه زنجیره توزیع و آن 

خریدهایی برای آخر سال انجام داده بودند و با کاهش تقاضا، اقتصاد از این بحران، مشاغل خرد هستند که پیش

 شوند.دچار رکود می

س قبلی باز پهای تولیدی لغو و تولیدات های جدید کارگاهبا افزایش موجودی انبار در مشاغل خرد، سفارش

شود. در این صورت، تولیدکنندگان در بازپرداخت تعهدات خود فرستاده شده و یا مطالبات مرتبط با آن معوق می

شوند. در عین حال، چون با تغییرات قیمتی حاکم بر بازار، اکثر خریدها نقدی انجام گرفته، دچار مشکل می

 کند. ها کاهش پیدا میر بنگاهمعوقات نسبت به حالت عادی کمتر است ولی قدرت مانو

ها، پرداخت عوارض، حق بیمه از های برگشتی، مالیات در این سه ماه، اجاره واحدها، چکمشکل اقساط وام

هاست. در حال حاضر با توجه به دیگر مشکالتی است که نیازمند تدابیر محلی و بعضا کشوری برای حل آن

ای مات بهداشتی و مبارزه با ویروس کرونا، بهترین تدابیر، تدابیر منطقهتمرکز نهادهای کالن کشور بر تأمین ملزو

ری شود. برای مثال پیگیاستانی است. ولی در عین حال راهکارهای کالن در صورت دسترسی همزمان پیگیری می

 دیپلماسی اقتصادی برای ایجاد راههایی برای برقراری صادرات  و واردات ضروری است.

شود ستادی متشکل از وزارت صنعت و بازرگانی، ت پیش آمده در شبکه توزیع، پشنهاد میبا توجه به مشکال

وزارت کشور و وزارت راه و مسکن در هر استان تشکیل شود و مدیریت موجودی انبارهای تاکتیکی، بنکداری 

طراری ن شرائط اضو شبکه توزیع را بر عهده گیرد. وظیفه اصلی این ستاد، تولید و تأمین مایحتاج مردم در ای

شود. این امور نیازمند هماهنگی جدی در شرائط ها ارسال میهای همجوار و سایر استاناست. مازاد تولید به استان

 حاضر است. 

در ایام نوروز به کار خود ادامه دهند و شبکه توزیع در  هاشود فروشگاهنین پیشنهاد میدر بخش توزیع همچ

رسی معمول پایان سال به پایان بحران موکول شود. این مسأله از بارگردانی و حسابایام نوروز تعطیل نشود و ان

 ها اعالم شود.رسانه
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ها فروکش کرده و خریدها با حوصله بیشتری در طول در این صورت هجوم و تجمع گسترده در فروشگاه

 یابد.شود و امکان انتقال ویروس نیز کاهش میزمان انجام می

مدت ایجاد شبکه توزیع اینترنتی مشترک زیر نظر استانداری و با حمایت وزارت کشور است  یک راهکار کوتاه

بلکه امکان  های زنجیره بزرگ در هر شهر مانند جانبازان در قم، رفاه، افق و....محصوالت فروشگاه نه تنها که

تواند می که توزیع اینترنتی. کاهش و یا به صفر رساندن هزینه شبتوزیع برای سایر فروشندگان نیز فراهم شود

کاال و های اینترنتی موجود مانند با سالم، اکاال، دیجیمشوقی برای روی آوردن به آن توسط مردم شود. فروشگاه

 رسد. تر به نظر میدهی و ایجاد اطمینان از تأییدیه بهداشتی راهکار در دسترس... در صورت سامان

ای برای های شبکهزادیی و هماهنگی برای تخفیفاصناف خرد برای تجمعدر کنار آن، استفاده از شبکه توزیع 

های اقتصادی ناشی از کرونا را تقلیل رسد و خسارتدارها ضروری به نظر میحفظ تقاضا در اصناف خرد و مغازه

 توانند خدمات غیر حضوری محلی برای مناطق خود را به شکل تلفنی ارائهدهد. اصناف خرد همچنین میمی

های بومی و هر محله است. بنابر این، همچنان بر راهکارهای دهند. البته این نیازمند آموزش و استفاده از ظرفیت

 شود. های بومی هر منطقه تأکید میاستانی و شناسایی ظرفیت

تری از مشاغل دیگر خواهند داشت و خأل تحلیل فوق درباره مشاغل خدماتی است که وضعیت نامناسبت

 بررسی و تحلیل جداگانه است.  نیازمند

ها از آن اند محتمل است زودتر از سایر استانهایی مانند قم که زودتر با بحران درگیر شدهاز سوی دیگر استان

به این  ها باشد وتواند همیار صنعتی و توزیعی سایر استانریزی میفارغ شوند. در این صورت با داشتن برنامه

 وط به دوره بحران را جبران کند.شکل، خسارت اقتصادی مرب

برای  تر برای شبکه توزیعریزی جدیادامه بحران تا اردیبهشت ماه در اکثر نقاط کشور حاکی از نیاز به برنامه

 ماه رمضان است که معموال با افزایش تقاضا همراه است.

 د: بررسی آثار اقتصادی کرونا بر اقشار آسیب دیده یا آسیب پذیر

ه در رابطه با اصنافی سخن گفتیم که دچار آسیب اقتصادی شده بودند. در این قسمت از اقشاری در قسمت گذشت

سخن می گوییم که تحت تاثیر این بیماری دچار آسیب شده اند. یعنی مبتالیان به بیماری و اطرافیانشان و همچنین 

ی ص. بدیهی است در چنین اوضاعاقشاری که بیشتر در معرض خطر بیماری هستند مانند کهنساالن و بیماران خا

رسیدگی به خانواده کسانی که مبتال به این بیماری شده اند یکی از وظائف غیر قابل انکار مسلمین محسوب می 
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شود. باید به گونه ای عمل شود که این افراد غیر از رنج بیماری دشواری دیگری را احساس ننمایند. همچنین 

ند نیز یاری شوند تا بتوانند با ماندن در خانه از ابتال به بیماری در امان افرادی که بیشتر در معرض خطر هست

باشند. در این زمینه اگر چه توقع می رود دولت اسالمی و نهادهای مسئول سیاست های حمایتی الزم را اتخاذ 

تامین اجتماعی  نمایند اما در نظام اسالمی بار حمایت از آسیب دادگان بر عهده تمامی امت اسالمی است و نظام

مانند همه فعالیت های دیگر اقتصادی و غیر اقتصادی بدون مشارکت مردم تحقق نخواهد یافت. در چنین شرائطی 

نیروهای مردمی و جهادی در همه محالت و شهر ها به فعالیت های حمایتی  اگر چه به صورت خود جوش

 ی این نیروها کمک کند.می تواند در سازمان ده طرح های عملیاتی روشنمشغول شده اند اما ارائه راهکارها و 

در شرائط موجود و محدودیت های زمانی امکان تکمیل نهایی طرح ها وجود نداشت لذا به ذکر چند طرح به 

 صورت اولیه اکتفا شده است که البته در صورت لزوم قابل تکمیل خواهد بود.

 طرح های پیشنهادی

 9یواقع بحرانم در مسجد محور یاقتصاد شیرزما طرح

ند مان زین دیتهد نیاست که از ا نیمساله کرونا مطرح نمودند ا نهیدر زم یکه مقام معظم رهبر یاز مسائل یکی

مساله  نیا یبرا یشیرا به عنوان رزما نیکرد و ا لیاستفاده نمود و آن را به فرصت تبد دیبا گرید یها دیتهد

 مطرح کردند.

 که حفظ کتاب اهلل در جامعه یکشور و کسان یامور مذهب یبه عنوان نهاد متول هیاست که حوزه علم نیا قتیحق

توان  یکه م یمساله ا نیکند، کوچکتر یمنفعل عمل م اریهنوز بس نهیزم نیبر عهده آنها گذاشته شده است، در ا

 فته اند و مسائلبه رحمت خدا ر یماریب نیا درکه  یکسان نهیاست که در زم نیبه آن اشاره کرد ا نهیزم نیدر ا

 شد. ریغافلگ اریبس هیحوزه علم شان،یمرتبط با کفن و دفن ا یشرع

را  یاریبس یها ییکه در جامعه وجود دارد توانا یا ینیو د یاجتماع یبا توجه به ابزارها هیعلم یها حوزه

ه ب یو اقتصاد یعباد ،یفرهنگ ،یرو در ارائه خدمات اجتماعشیمختلف پ یها نهیتواند در زم یداراست که م

مة بودن ا ریمردم شرط خ یبودن برا دارامة اخرجت للناس، منفعت  ریکنتم خ فهیشر هیجامعه باشند و بر طبق آ

 قدم بوده اند. شیپ نهیزم نیدر ا شهیهم یو معنو ینید یاست و نهادها

                                                
 . تهیه شده در کارگروه دره اول اقتصاد مرکز جامع علوم اسالمی.9
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 یقتصادا ریو غ یاز مشکالت اقتصاد یاریکند بس یم یمسجد سع تیاست که با محور یرو طرح شیپ نوشتار

 . دیبر طرف نما یمردم را در مواقع بحران

تواند  یاسالم را داراست و م یفرهنگ غن جادیا ییکه توانا یاجتماع یها گاهیپا نیاز مهمتر یکیبه عنوان  مسجد

 واقعنابرابر مخصوصا در م یجنگ اقتصاد نیدر ا دیتواند و با یشکل خود انجام دهد م نیرا در بهتر یمردم جیبس

هم  مردم و ینید یفرهنگ یبانیمساجد هم پشت قدس. همانگونه که در دفاع مدینما فاءیرا ا ینقش مهم یبحران

 رساندند. یعشق و شهادت به انجام م یمرزها یمردم و امکانات را به سو جیبس

کالن با مسجد هر منطقه است و امام جماعت آن مسجد به عنوان امام آن محله  تیریطرح، مد نیرو در ا نیهم از

 خود را انجام خواهد داد. یراهبر فهیوظ ریمس نیدر ا زین

 طرح: اجمال

آنها  یاداقتص یها تیفعال یها تیقابل نیمردم محله، همچن یاقتصاد یها ازین ییکند با شناسا یم یطرح سع نیا

شد و رونق ببخ نندیب یمواقع م نیرا در ا بیآس نیشتریرا که ب یکوچک و خانگ یکسب و کار ها دینما یسع

آنها با  یآنها و توانمند ساز یموقت شکالتدر حل م یسع یمردم جیبا بس ازمندیافراد ن قیدق ییبا شناسا نیهمچن

 مسجد داشته باشد. تیمحور

ر اساس ب شتریطرح ب نیا اتیاما خصوص ردیرار گمتعدد مورد اجراء ق یتواند در مواقع بحران یطرح اگر چه م نیا

 خود نموده است. ردرگی اکنون¬است که جامعه را هم ییمشکل کرونا

 مسائل تیاست. به خاطر رعا یزمان به آن مواجه هستند مشکالت اقتصاد نیکه مردم در ا یاز مشکالت یکی

 مردم انیم نیاست و در ا دهید بیآس یخدمات یکارها نیکوچک و همچن یاز کسب و کارها یاریبس یبهداشت

شکل مواجه خود با م حتاجیما هیدر ته ایکنند و  یم هیته ینترنتیبزرگ ا یخود را بعضا گران تر از بازارها حتاجیما

 شوند. یم

م دو به ه نیکه در محله وجود دارد و اتصال ا ییها یمردم و توانمند یاقتصاد یازهاین ییطرح با شناسا نیا در

 خرد وجود دارد. یبه کسب و کارها دنینق بخشدر رو یسع

ه در باشند ک یمواجه م یسخت تر تیشرائط با وضع نیهستند در ا یواقع ازمندیکه در محله ن یکسان نیهمچن

 و کمک خواهند شد. ییطرح شناسا نیا
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 :ییاجرا طرح

 خواهد شد: انیب لیکه به تفص دیآ یطرح بر اساس چند گام به اجرا در م نیا

 یریو عضو گ ییاول: شناسا گام

 یاطراف مسجد سرکش یبه خانه ها یاز جوانان داوطلب مسجد یگام اول امامت جماعت محل همراه با گروه در

 کنند. یم

ها حضور داشته باشد  یتواند در همه سرکش یمحله امامت جماعت آن محل نم کی یسرکش یاست برا یعیطب

 ،یها معنو انیکننده، با ب یسرکش میبه ت نانیاطم جادیعالوه بر ا یمواقع بحران نیدر ا یحضور روحان یاما از طرف

 خواهد داد. شیافزا نیو د تیعالقه آنها را به روحان نیآرامش را به خانواده ها رسانده و همچن

شخص مورد اعتماد محله همراه شود و  کیاز جوانان،  میرسد همراه هر ت یمشکل به نظر م نیحل ا یبرا

ه گروه همراه شود و بعد ب کیبا  ییابتدا قهیرفته و تنها چند دق میهمراه هر ت یمحل به صورت سرکش یحانرو

 گریامام جماعت بتواند از د ایو  هستندکه در محله  گرید یها یسر بزند. البته استفاده از روحان گرید یگروه ها

 باره موثر است. نیدر ا زین دینما یمحله ها از آنها دعوت به همکار

 :دیبه دست آ دیگام چند مساله با نیا در

 .است فیآنها ضع یمنیا ستمیس ایداشته و  یماریب یها نهیکه زم یکسان ایدر خانه و  ماریوجود ب .1

 به وجود آمده به خاطر کرونا. تیاز وضع دنید بیآس زانمی و خانواده آور¬شغل نان تیوضع .2

 آنها، حتاجیما دیخر گران،یبه د یکمک رسان یبا مسجد در راستا یافراد جوان تر جهت همکار یآمادگ .3

 و ... یو بهداشت یارائه خدمات پزشک ،یعموم ینمودن مکان ها یضد عفون

 مردم در منزل به صورت امن. حتاجیما  هیته ای دیتول یافراد برا یآمادگ .4

 کرونا. روسیقابله با وم اجیافراد به مواد مورد احت اجیاحت .5

  حتاجیما هیته یافراد برا ازین یکسب اطالع در راستا .6

 جهت مقابله با کرونا  یبهداشت هیاول یارائه آموزش ها .7

 و ... .8
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 ها تیظرف عیاطالعات و تجم یدوم: جمع آور گام

 مشخص شود: دیاطالعات چند مساله با یمرحله بعد با جمع آور در

 و ...( یروح ،یاقتصاد ،یبه انواع کمک )درمان ازمندی( افراد نالف

 درباره رفع مشکالت آنها. یشیو هم اند دهید بیآس ی( انواع کسب و کارهاب

 یعموم یکردن مکان ها یافراد، ضد عفون حتاجیما هیقابل ارائه توسط مسجد مانند ته ی( انواع خدمات عمومج

 و ... ازمندانیافراد سالمند و ن یخانه ها یحت ایو 

 ارائه خدمت دارند. یکه آمادگ یموجود در محله و کسان یها تی( ظرفد

 ( و ...هـ

 واقع در محله یها تیظرف یسوم: فعال ساز گام

دارند در  یکه آمادگ ییکسب و کارها ایکه در محله وجود دارد با مغازه ها و  ییازهایگام سوم با استقصاء ن در

 دنیطرح شرکت نما نیخواهند در ا یکه م ی. کسانردیگ یالزم صورت م یصحبت ها ندیطرح شرکت نما نیا

کار موجب رونق  نیاست ا یعی. طبندیمناسب ارائه نما فیبا مردم کاالها را همراه با تخف یجهت همراه دیبا

 خواهد شد. بشانیهم نص یمشارکت در امور معنو یآنها خواهد شد و حس معنو تیفعال

 یآنها توسط کسب و کارها یازهایشود ن یم یسع ،یو دولت یمراکز عموم نیا مسئولبا مذاکره ب گریطرف د از

 و ... ،یانتظام ،یبانکها، ادارات دولت لیاز قب یشود. مراکز نیخرد داخل محله تام

 یاشتبا مراعات نکات بهد ندینما هیته ایو  دیمردم را تول حتاجیتوانند درون خانه ما یکه م یطرف سوم با کسان از

ف کننده مصر نانیاطم دیمذاکره صورت گرفته و به آنها سفارشات الزم داده شود و البته با نظارت بر کار آنها با

 جلب شود.

 طرح و ارائه خدمات یچهارم: اجرا گام

 افراد که نی. همچنردیگ یکوچک شکل م یرونق کسب و کارها گریکدیگام چهارم با وصل کردن افراد به  در

 یعیبرخوردار شوند. طب یمردم به آنها از درآمد یارائه خدمت رساندن کاالها یتوانند در راستا یهستند م ازمندین
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مصرف  مناسب به دست متیکنند کاالها با ق یکه ارائه کنندگان کاالها و خدمات ارائه م یفیاست با توجه به تخف

 .دیکنندگان خواهد رس

 مند ازین یخدمات به خانواده ها ریسا ایو  یو پزشک یها جهت ارائه خدمات بهداشت یدور دوم سرکش نیهمچن

 .ردیگ یشکل م

طرح  نیا تیتواند در موفق یمساله م نیمخصوص ا شنیکیاپل جادیاز جمله ا یتکنولوژ یها تیاز ظرف استفاده

 داشته باشد. یانیکمک شا

 نیمقابله با ا یمساله برا نیافراد را باالتر خواهد برد و هم یجمع هیدر محله روح یارائه خدمات عموم نیهمچن

 باشد. دیمف اریتواند بس یم روسیو

 10سانیدر پرد یقوام نیاهلل صمصام الد تیطرح امامت و عمارت آ

 موجود است. یتهایظرف یساز نهیبه یبرا یعال اریبس یاتیعمل یاز راهکارها یکیطرح  نیا

 دد،گریم لیتشک -ییمجتمع چند ده و چند صدتا نیچند -به هزار واحد بیهر محله که از قر سان،یدر پرد االن

 .شودیدارد که به او امام محله گفته م -فعال یروحان -امام  کیمسجد محله،  تیبا محور

 مجتمع را برعهده دارد. یفرهنگ تیریمد تیکه مسئول -امام مجتمع -امام است کی یدارا زیمجتمع ن هر

به طور  شوندیعات مساجد همان امامان محله محسوب مائمه جما بایائمه جماعات مساجد، که تقر یتمام

ارچه پ کی یفرهنگ یتهایامامان مجتمع، فعال یعنیامام جمعه و مادون خودشان  یعنیبا ما فوق خود  یالتیتشک

 .دهندیرا انجام م یا

 طرح امامت و عمارت، بحث جهادگران سالمت بود. ریاخ یتهایاز فعال یکیکرونا،  یتوجه به بحران  با

 ی هیبق یبرا یخوب اریبس یالگو تواندیرا در حال انجام دادن هستند که م لیذ یتهایفعال ،یشعار سالمت معنو با

 شهرها باشد:

به طور  سانی. پردیستیبهز ای ینیامداد خم تهیافراد کهن سال و مستضعف، افراد تحت پوشش کم ییشناسا

 وجود دارد. یستیافراد تحت پوشش بهز یبرا یواحد یدو مجتمع س ای کی یدر هر محله ا رمشخصیغ

                                                
 امع علوم اسالمی.. تهیه شده در کارگروه دوره سوم اقتصاد مرکز ج11
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 اید را ندارن دشیخر ییتوانا ای طیشرا نیکه آنها در ا یاقالم دیآنها و خر حتاجیما ی هیبه گروه فوق، ته سرزدن

 وجود ندارد. شانیآنها برا دیخر یامکان رفت و آمد برا

 محله، ساختمانها و ... ییجهت گندزدا تیریمد

 موارد مشکوک به کرونا    یبهداشت جهت بررس یگاههایاز پا استفاده

 داشته باشد. تواندیرا م ریتاث نیعتریو سر نیبهتر یالتیساختار تشک نیچن

کوچک به  یو از حلقه ها یبه صورت مردم تهایفعال ی طهیاست که ح نیطرح ا نیخوب ا یها یژگیاز و یکی

 یواحد آپارتمان کیخانواده در  کیواحد،  نیکوچکتر ،یهزار واحد یمحله  کیبزرگتر است. به عنوان مثال در 

 یدارا شده و لیواحد تشک ستیبعد، بلوک است که از ده تا ب یسرپرست خانوار هست، در رتبه  تیریبا مد

بعد امام  یمجتمع و از آن باالتر، امام مجتمع است، در مرحله  ریبعد مد یبلوک است. در مرحله  ریمد کی

 مسجد و محله است.

که  ییتهایافراد نسبت به مسئول یتوسط امام مجتمع، همه  یالتیبه طور تشک یبا توجه به ساختار فوق، وقت لحا

هت ج یاتیو بعد راهکار عمل شوندیآنها گذاشته مطلع م یخود بر عهده  گانیاسالم نسبت به اقوام خود و همسا

شغل  ی نهیمثل فراهم کردن زم - یبه طور اساس هاآن یازهاین نیآنها و تام یبا حفظ آبرو ازمندیافراد ن ییشناسا

به  که گرددیفراهم شود، مشاهده م -قرض الحسنه  یصندوقها لیکار را دارند و ...، تشک ییآنان که توانا یبرا

 .گرددیبه فرصت م لیتبد داتیتهد یوجه نیبهتر

 11اقتصادی متاثر از کرونا های نادرست: رفتاره

شد  یساسا راتییکشور دچار تغ یسرعت فضابه ران،یکرونا در ا روسیتال به ومب مارانیب صیاز اعالم تشخ پس

 روسیو نیمردم از ا یگرفته براشکل تیاز ذهن یامر ناش نیبخش ا کیکرد.  رییمردم تغ یاز رفتارها یاریو بس

ته گذش یهادر طول ماه گرید یکشورها رکرونا د روسیو انتشار و ریمربوط به مرگ و م یخبرها یریگیبود. پ

 زانیم به چه روسیو نیکه خطرات ا نیدچار هراس از کرونا شوند. گذشته از ا زیسبب گشته بود مردم کشور ما ن

نش افراد واک یبه بررس ادداشتی نیدر ا شتر،یب ایبه همان اندازه بوده  زیالعمل مردم در قبال آن نعکس ایاست و آ

 پرداخت. میخواه روسیو نیجامعه به انتشار ا

                                                
 . تهیه شده در کارگروه موسسه امام خمینی.11
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 نمود. یبنددسته توانیکننده مو مصرف کنندهعیتوز دکننده،یها را در سه دسته رفتار تولواکنش نیا

 دکنندهیتول رفتار

از  ییروناک طیاز کاالها که در شرا یها متفاوت است. برخآن یدیتول یباتوجه به نوع کاال دکنندگانیتول واکنش

از  یدرآمد مواجه شدند که از محل بحث خارج است. برخ شیبرخوردار هستند با رونق و افزا ییباال یتقاضا

تار اند. در رفدر رفتار خود نداده یرییتغ رعمدهطوها بهکه آن شوندیم دیبزرگ تول یهاتوسط بنگاه زیکاالها ن

نگاه، کاهش ب یلیتعط رینظ ییهامؤلفه ندیآیمتوسط و کوچک به حساب م یهاکه بنگاه یدیتول یهابنگاه ریسا

 .شودیم دهیدست د نیاز ا ییکارمندان و کارها یعات کار بنگاه، اخراج برخسا

مسأله  نی. اگر اباشدیآن کارمندان م یاز دست دادن درآمد بنگاه و در پ ایاقدامات، کاهش درآمد  نیهمه ا جهینت

ال به ابت انیآن به مراتب باالتر از ز یهاانیدولت همراه نباشد، ز ای انیاز طرف کارفرما یتیحما یهااستیبا س

 به خطر زیفقرِ حاصل، جان شهروندان را ن یتیامن بیدر بعد سالمت جامعه، چراکه آس یکرونا خواهد بود حت

 خواهد انداخت.

 یاگونهبه ،یجامعه پزشک یهاهیکار را طبق توص طیمح توانیم یراحتاقدامات به نیاز ا یرفع عواقب ناش یبرا

 یترس. مثالً اگر کارفرما دسابدیکارمندان به حداقل ممکن کاهش  نیدر ب روسیکه خطر ابتال و انتشار و مینآماده ک

 ها و صورتکه در طول مدت کار بتوانند به مراتب دستیطوربه دیکارگران آسان نما یرا برا ندهیبه موادشو

حذف درآمد  ایاما از کاهش  شودیبنگاه م یهانهیهز شیموجب افزا یامر اگرچه تاحدود نیا ند،یخود را بشو

 انکار است. رقابلیکه برآمد مثبت آن غ کندیم یریکارگران جلوگ

 کنندهعیتوز رفتار

 باشدیونقل مو حمل انیکه عمده شامل بخش عرضه به مشتر یدر بخش خرد اقتصاد زیکاالها ن کنندگانعیتوز

 گذاشتند.  شینما نامتعادل به یکردیکرونا رو روسیدر مواجهه با و

. اشدبیدر کنار کار روزانه م یپزشک یهاهیو توص ینکات بهداشت تیرعا ،یونقل، رفتار عقالنبخش حمل در

اال شود. کمبود ک تیباشد اگر اصول نظافت رعا هاطیمح نیتراز امن یکی تواندیرانندگان م یخودرو برا طیمح

. زندیرا دامن م یعموم یتیامر نارضا نیکه ا گرددیم متیق شیشهرها سبب افزا یآن در برخ عیدر اثر عدم توز

 قطع کنند.  ای لیرا تکم یعموم یتیچرخه نارضا توانندیرانندگان هستند که با انتخاب خود، م ن،یا
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 نی. اگشته است لیمردم تعط یها به جهت سالمتاز مغازه یبرخ گرددیمشاهده م زین یبخش فروشندگان جزئ در

که  وجود دارند یاریبس یکنندگان جزئرا به دنبال نخواهد داشت چراکه در بازار، عرضه یعموم یتیمسأله نارضا

کرد  یریمغازه جلوگ یلیاز تعط توانیم یت نکاتیتوجه داشت که با رعا دیاما با کنندیرا برطرف م آمدهشیخأل پ

فاده از دود است ان،یاستفاده مشتر یرف برامص کباری یهادستکش عیعنوان مثال توزادامه داد. به یو به فروش عاد

رد را جلب خواهد ک انیاعتماد مشتر لیقب نیاز ا ییو کارها نیتریکردن و یضدعفون ط،یاسفند و گرم کردن مح

 .دیرا بنما هانهیهز شیکه درآمد حاصل از آن، جبران افزا یاگونهخواهد داشت به یرا در پ اهو حضور آن

 کنندهمصرف رفتار

 یمصرف یالگو رییکرونا، فقط با تغ روسیو وعیبا ش نی. بنابراستین بردارلیاز اقتصاد است که تعط یبخش مصرف،

تصاد به اق تواندیآن م یسازنهیهم مثبت بوده و نهاد اریبس یالگو در موارد رییتغ نیبود. ا میجامعه مواجه خواه

 نیدنبال آن کاهش مصرف سوخت، همچنشهر و به در سطح یرضروریغ یمثالً کاهش ترددها دیجامعه کمک نما

 .باشدیگرفته مثبت مشکل یاز الگوها ،یرضروریغ یدهایحذف خر

 یهاوشگاهاز فر دیخر ینیگزیندارند. جا یاقتصاد هیرفتارها توج یبرخ دآمده،یپد یعقالن یرفتارها نیدر کنار ا اما

 یباشد اگر نکات بهداشت روسیدر جهت انتشار و یعامل تواندیتنها خود مکوچک، نه یهامغازه یبزرگ به جا

شندگان از فرو یاست که بخش یدر حال نی. اباشدیم زیبه فروشندگان خرد ن بینگردد، بلکه سبب آس تیرعا

دار و به صورت مدت یهاخود را با چک یکرده بودند و اجناس و کاالها یزیرسال برنامه یانیپا یهاشب یبرا

 ها با مشکالتچک دیخود را به فروش نرسانند، زمان سررس یکه کاالها یبودند و در صورت کرده هیته یقسط

 مواجه خواهند شد. یجد

شار خود را حفظ کنند چراکه انت یسالمت توانندینکات، م نیترساده تیهستند که با رعا یقشر کنندگانمصرف

روزانه، از تماس دست با  یوآمدهااست در رفت یکه کاف باشدیو دهان م ینیچشم، ب قیتنها از طر روسیو نیا

و  افتیبه داخل بدن راه نخواهد  دشو روسیاگر دست آلوده به و یصورت حت نیگردد. در ا یصورت خوددار

 روسیبه و انیکه تماس دائم با مبتال یکسان یبرا زیها نلباس یآلودگ نی. همچنرودیم نیساده از ب یبا شستشو

 باال را ندارد. یتحمل دما روسیو نیا رایز رودیم نیساده از بندارند، با گرم کردن 

 یاصول تیکه در بلندمدت به سود اقتصاد خانواده و کشور باشد، انجام امور روزانه با رعا یرفتار عقالن نیبنابرا

به  دتمانیبلندمدت و م یاقتصاد انیاز ز ق،یطر نیاست. ا دهیاطالع مردم رسبه یجامعه پزشک قیاست که ازطر

 .باشدیو حافظ سالمت جامعه م کندیم یریاقتصاد کشور جلوگ
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