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با توجه به شیوع ویروس کرونا ولزوم مقابله با شیوع این ویروس، بسیاری از تجمعات و مراکز عمومی تعطیل 

عملیات مقابله با شیوع ویروس کرونا تبعات  شده است که حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنی نیست.

راوانی بر اقشار مختلف جامعه داشته و خواهد داشت که بدیهی است بدون یک بررسی اجتماعی و اقتصادی ف

جامع نسبت به این مشکالت و تمهید اموری جهت کاهش آسیب های احتمالی می تواند اوضاع سختی را 

د نبرای مردم به همراه داشته باشد. در چنین شرائطی پیش از انکه مسئولین دولتی و نهادهای حاکمیتی بخواه

سیاست های حمایتی اتخاذ نمایند خود اصناف و مشاغل باید دست به کار شده و مشکالت صنفی خود را 

 بررسی و چاره جویی نمایند. امری که در این روزها در بسیاری از اصناف در حال انجام است.

هایی  سیببدیهی است که طالب محترم حوزه های علمیه نیز تحت تاثیر شرائط کنونی دچار مشکالت و آ

شده اند که تالش های خوبی در جهت کاهش اسیب ها در حال انجام است. مانند استفاده از امکان فضای 

مجازی برای برقراری اموزش های مجازی به جای آموزش های حضوری و یا مطالعات و پژوهش های از 

 راه دور جایگزین کالس ها که موجب کاهش آسیب های علمی برای طالب می باشد.

در کنار این فعالیت ها مساله معیشت طالب نباید مورد غفلت قرار بگیرد. با توجه به اینکه عموم طالب در 

وضعیت معیشتی پایین ترین سطوح جامعه قرار دارند، چنین تکانه های اقتصادی می تواند مشکالت فراوانی 

  .برای این قر به وجود بیاورد که توجه ویژه مسئولین ذی ربط را می طلبد

تالش شده است تا اثرات شرائط پیشآمده بر وضعیت معیشت طالب مورد بررسی قرار گیرد.  در متن پیش رو

لذا ابتدا به چالش ها و آسیب های موجود اعم از کاهش درآمد و افزایش هزینه ها اشاره شده و سپس راهکار 

 های عملیاتی برای کاهش آسیب ها پیشنهاد شده است.

 بر وضعیت درآمد طالب یاثر شرائط کورونای

 در یگ نگاه کلی می توان سه نوع درآمد را برای طالب پیش بینی کرد:

 شهریه عمومی و یا شهریه هایی که مراکز خاص به طالب خود می پردازند. -

درآمد ثابت طالب شاغل اعم از هیئت علمی آموزشگاهها و پژوهشگاهها و یا مشاغل دیگر حوزوی  -

 ثابت دارند.و غیر حوزوی که حقوق 

درآمد های غیر ثابت از قبیل تدریس های قرار دادی و ساعتی و پژوهش های پروژه ای و درآمدهای  -

تبلیغی و یا درآمد از طریق مشاغلی که حقوق ثابت ندارد مانند خدماتی در مراکز حوزوی و غیر 
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ربری های مساف حوزوی ک به صورت ساعتی مزد می گرفتند و یا حتی فعالیت های اقتصادی از قبیل

 اسنپ و غیره و یا تولیدات خانگی و مانند آن.

به نظر میرسد هر سه نوع درآمد در شرائط کنونی کاهش یافته است اما دو مورد اول کاهش اندکی داشته 

 اما مورد سوم کاهش جدی داشته است و در بسیار از موارد به صفر رسیده است.

عمده ای رخ نداده است به جز شهریه های حضوری که فعال  در مورد اول یعنی شهریه ها ظاهرا تغییر

 تعطیل شده است. 

در مورد دوم نیز تغییر عمده ای وجود ندارد مگر ساعتهای اضافه کاری که در شرائط عادی برای این 

 شاغلین فراهم بود ولی در شرائط فعلی وجود ندارد.

است که به چند مورد از مهمترین انها اشاره اما مورد سوم در بسیاری از موارد کاهش چشم گیر داشته 

 می کنیم:

تعطیل شدن کالس های تشکیل شده در مراکز حوزوی که حقوق اساتید به صورت ساعتی پرداخت  -

 می شد که در شرائط کنونی تعطیل شده است.

 افرادی که در مراکز حوزوی کاریهای خدماتی ساعتی انجام می دادند. -

 به صورت پروژه ای و یا حق الجلسه ای کار می کردند.افرادی که در مراکز مختلف  -

تعطیل شدن بسیاری از فرصت های تبلیغی مناسبتی و ثابت به ویژه ماه مبارک رمضان که پیش رو  -

 است.

تعطیل شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی که جمعی از طالب برای تامین معاش خود ساعاتی به  -

 ان می پرداختند.

سیاری از محصوالت تولید خانگی که در سالهای اخیر درآمد اندکی برای خانواده عدم امکان عرضه ب -

 های طالب به همراه داشته.

در مجموع می توان گفت که اگر چه ظاهرا برخی از طالب درامدشان دست خوش تغییر جدی نشده است 

در آمدشان کاهش جدی  اما بسیاری از طالب شرائط کاری و شغلی تکمیلی خود را موقت از دست داده اند و

تومان شهریه دریافت  099داشته است. کافی است خیلی ساده به این مساله توجه شود که طلبه فاضلی که 

می کرد و حدود یک میلیون درآمدهای جانبی داشته در شرائط کنونی درامد او به کمتر از نصف کاهش یافته 
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ساطی که عموم طلبه ها باید بپرازند، بسیار نگران که می تواند با توجه به وضعیت اجاره بهای مسکن و اق

 کننده باشد.

 اثر شرائط کرونایی بر وضعیت هزینه های زندگی طالب

متاسفانه با وجود کاهش درآمد بسیاری از طالب، در شرائط کنونی هزینهای اضافی نیز به شرائط زندگی 

م االرفتن قیمت برخی اقالم ضروری از لوازطالب تحمیل شده است. از قبیل تهیه اقالم بهداشتی و همچنین ب

 اقالم مصرفی روزانه مانند میوه و گوشت و مانند آن.بهداشتی و ضد عفونی و شوینده ها گرفته تا 

در حالت عادی بسیاری از طلبه ها اقالم مصرفی خود را از بازارهای محلی مانند بازار روز ها با قیمتی بسیار 

 نمودند که با تعطیلی این بازار ها این فرصت نیز از طالب گرفته شده است. نازل تر از مغازه ها تهیه می

 وضعیت معیشتی طالبی که مبتال به بیماری شده اند

در این میان نمی توان از این مساله غافل شد که برخی از طالب خودشان و یا بستگانشان درگیر این بیماری 

می شوند و در تامین نیازهای اولیه هم ممکن است دچار  شده اند که طبیعة هزینه های فراوانی را متحمل

مشکل باشند. با توجه به اینکه رایگان بودن درمان تنها مربوط به بیمارانی است که بستری شده اند و سایرین 

 باید با هزینه شخصی اقالم دارویی و غیره را تهیه نمایند.

ئط کنونی امری ضروری برای معیشت طالب به حساب بنا بر این به نظر می رسد وجود تدابیر حمایتی در شرا

 می آید تا ان شاء اهلل با پشت سر نهادن دوره مبارزه با این بیماری شرائط به وضعیت عادی برگردد.

 راهکارهای پیشنهادی

پیشنهادهای مختلفی در حمایت از طالب وجود دارد که تالش شده است به راهکارهایی که امکان بیشتری 

 لیاتی شدن در شرائط کنون دارد اشاره شود. این راهکار ها را می توان به چند دسته تقسیم نمود:به لحاظ عم

 راهکارهای فوری و کوتاه مدت برای کاهش هزینه های زندگی

اگر چه کاهش هزینه های زندگی برای طالب به طور کامل مقدور به نظر نمی رسد ولی در برخی موارد می 

 شود:توان تمهیداتی لحاظ 

به تاخیر انداختن اقساط تسهیالت طالب در ماههای اسفند و فروردین برای موسسات مالی مرتبط  -

با حوزه مانند صندوق مرکز خدمات و دفتر تبلیغات و حتی بانکهای مرتبط مانند بانکهای قرض 

 الحسنه مهر و رسالت.
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دادن کاالهای مورد نیاز طالب در ارائه خدمات اینترنتی و پوشش تر شدن فروشگاههای طالب  فعال -

در این شرائط از طریق فروشگاههای مرتبط با حوزه مانند مرکز خدمات، کوثر و ... البته با ارائه 

 تخفیف ویژه طالب از ده تا سی درصد بر اساس کاالهای مختلفی که وجود دارد.

 راهکارهایی برای به وجود آوردن فرصت های جدید شغلی

 ت های شغلی فعال کاهش یافته اما می توان فرصتهای جدید به وجود آورد:اگر چه بسیار از فرص

تبدیل کالس های حضوری به کالس های مجازی و یا ارسال صوت و پرداخت حق الزحمة که در  -

 بسیاری از مراکز در حال انجام است و باید تعمیم یابد.

 قرار دادی  تعریف کارهای و پروژه های کاری غیر حضوری برای شاغلین ساعتی و -

ترویج تبلیغ در فضای مجازی و استفاده از این محیط. اگر چه ضرورت ورود طالب به تبلیغ در  -

فضای مجازی سالهاست حس می شود اما در شرائط کنونی می توان از این تهدید به چشم یک 

فرصت نگاه کرد و کمیته ای تشکیل شود در جهت به وجود اوردن فرصت های جدید تبیلغ در 

ای مجازی و به صورت غیر حضوری که مخصوصا مراکز اصلی تبلیغی حوزه از قبیل دفتر تبلیغات فض

و سازمان تبلیغات و اداره اوقاف که بودجه های خوبی در اختیار دارند در این زمنیه فرصت های 

 جدیدی را به طالب معرفی نمایند.

وص طالب برای احیا و ترویج این به وجود آمدن سامانه مجازی توزیع کاالهای تولید خانگی مخص -

 امر در مواردی که دچار آسیب شده است.

کمیته رسمی حمایت از طالبی که این روز ها به صورت جهادی در بیمارستان ها و محالت تحت  -

عنوان جهادگران سالمت مشغول خدمت رسانی اند که ضمن تشویق و نادینه کردن این امر حق 

 زیزان در نظر گرفته شود.الزحمه ای برای تشکر از این ع

شده و  کنترل یماریب وعیاز ماه مبارک رمضان ش شیاحتماال تا پ نکهیاست که با توجه به ا یهیبد -

 لیدر ماه مبارک رمضان تشک ینمود تا تجمعات مذهب یاعتماد ساز ییبا طرح ها دیبا ابد،ی یکاهش م

 یشهایموجه نزد مردم مثال با انجام آزما یو درمان یبهداشت یبا نهاد ها یبا همکار نیشود و همچن

 نشود. لیماه مبارک تعط لغیمطمئن سازند تا شرائط تب نیالزم مخاطبان را از سالمت مبلغ



 

6 

 

 راهکارهایی برای حمایت های مالی در کوتاه مدت

در خصوص اساتید با توجه به اینکه در طول سال هدیه های مختلفی از سوی نهاد های حوزوی و  -

رهبری و مراجع تقلید به اساتید داده می شود که با رایزنی های ممکن سعی شود کی دو  مقام معظم

 مورد از آنها در این ایام صورت گیرد.

در این شرائط برای طالب به مناسبتهای مختلف مانند مبعث و نیمه شعبان در نظر گرفته هدیه ای  -

 شود.

خانواده شان مبتال به این بیماری شده اند  کمیته ای در حوزه شکل گیرد که طالبی که خودشان و یا -

 شناسایی شوند و مورد حمایت مالی و غیر مالی قرار گیرند.

در شرائط کنونی از ظرفیت مالی خیرین اعم از درون حوزه و یا بیرون حوزه همچنین اوقاف حوزوی  -

نی عمراباید جهت پشت سرگذاشتن شرائط موجود کمک گرفت و احیانا هزینه های زیر ساختی و 

 و مانند آن فعال به تاخیر بیافتد.

 

 کمیته علمی حوزوی بررسی ابعاد اقتصادی کرونا

 89اسفند  02سه شنبه 


