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 پیشگفتار

 

 

 علیرضا آزموده اردالن

 نگریهای توسعه و آیندهرئیس مرکز پژوهش

  

ای با عنوان های تخصصی و تحلیلی، اقدام به تهیه گاهنامهنگری عالوه بر گزارشهای توسعه و آیندهمرکز پژوهش

این  3کرده است. هر شماره این گاهنامه اختصاص به یک موضوع دارد. شماره « نگریگاهنامه پایش توسعه و آینده»

های گوناگون اجتماعی گسترده آن به بررسی دیدگاه-صادیو اثرات اقت 19-گاهنامه با توجه به شیوع بیماری کووید

 رادار آیندهگیری و اثرات آن اختصاص یافته است. این گاهنامه شامل دو بخش است. بخش اول با عنوان این همه

ی مرتبط با هاگزارشای از اخبار و اطالعات جدید حول موضوع گاهنامه پرداخته و بخش دوم آن مجموعه مروربه

 پردازد:این شماره به موضوعات زیر می رادار آیندهشود. بوده که توسط پژوهشگران همکار تهیه می موضوع

 گیری ویروس کرونا؛های مختلف همهسازی وِنسیم، برای بررسی حالتافزار شبیهمعرفی نرم -

 ؛19-دیکووتأثیر دمای هوا بر  -

تخصصی آن برای شناسایی و تخمین نحوه شیوع پلتفرم و با تکیه بر هوش مصنوعی ی استارتاپمعرفی فعالیت  -

 و گسترش کرونا؛

 های جدید برای تقلیل اثرات بحران جهانی کرونا و مقابله با شیوع این ویروس؛فناوری -

هایی ویروس کرونا برای کمک ی روند تکامل پاتوژنمصورسازباز پردازش داده، برای توالی و معرفی پروژه متن -

های ها( در درک نحوه تکامل ویروس در کشورهای مختلف و جهشیولوژیستگیرشناسان )اپیدمبه همه

 ؛آناحتمالی 

 های بیمارهای درمان شده؛بادییآنت بر اساسفناور راهکارهای درمانی یک شرکت زیست -

 های پزشکی از راه دور؛اپلیکیشین -

 بعدی برای ساخت اجزای دستگاه تنفس مصنوعی و تهویه هوا؛فناوری چاپ سه -

 ؛سؤاالتبات در بستر پلتفروم واتساپ برای پاسخگویی به  چت -

 کارگیری هوش مصنوعی برای تشخیص ویروس؛به -

ارائه پلتفرمی مبتنی بر زنجیره بلوکی برای تعامالت حوزه بهداشت و درمان جهت تسریع در رسیدگی به امور  -

 اداری و کاهش تعامالت حضوری؛

 ه از پهپادها؛ارسال لوازم بهداشتی و درمانی با استفاد -

 ؛19-توسعه داروها با استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با کووید -
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 باکتری مبتنی بر نانوذرات اکسید فلزی؛های ضدپاتوژن و آنتیتولید پارچه -

 هوش مصنوعی برای شناسایی افراد با ریسک باال و افراد بیمار؛ -

 ی واکسن کرونا.بر روفعالیت ابرکامپیوترها  -

گیری گزارش مستقل بوده که هر یک از دریچه نگاه خود به اثرات و تحوالت این همه 20، شامل گاهنامه دوم بخش

گزارش پذیری این افراد در ابتال به ویروس پرداخته است. به آمار جمعیت سالمندان و آسیب اولین گزارشپردازد. می

که در  ، صنایع و معادن و بخش خدمات نشان دادههایی مانند کشاورزیبا مطالعه موردی و ارائه آمار در بخش دوم

به بررسی نقش دولت و  گزارش سومهای اقتصادی چگونه آسیب خواهند دید. صورت تداوم آثار ویروس کرونا، بخش

 معاونت هوشمندسازی و دیجیتال اقتصاد توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد ازجملهاقدامات نهادهای حامی 

 هایهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پیشرفته صنایع از حمایت یاست جمهوری، صندوقعلمی و فناوری ر

پردازد. در اجتماعی می رفاه و کار تعاون، جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ریاست پیشرفت و تحول

به  گزارش پنجم درشیوع ویروس کرونا مورد تحلیل قرار گرفته است.  در خصوصچهار سناریو  گزارش چهارم

ها و لزوم بازنگری در مدیریت ریسک، گیری بیماریپژوهان، در خصوص همههای دو دهه گذشته برخی آیندهبینییشپ

تدبیر ر نظام با عنوان مسئله فوریت و سندروم تأخیر د گزارش ششمانداز آینده اشاره شده است. به مخاطرات و چشم

کند. زده ایران و جهان را مرور می، ضمن ارائه بخشی از وقایع دو ماهه اخیر در اقتصاد، سیاست کرونااقتصاد کرونایی

زیست و یطمحتخریب  دریری کرونا گهمهشیوع  ازجملهجامعه جهانی  مشکالت و بسیاری از مسائل گزارش هفتم

با یادآوری تاریخی  گزارش هشتمداند. طی از قوانین حاکم بر آن میزیست و تخیطمحهای توجهی به محدودیتبی

 کنشِ های تواند بر مکانیسممی اپیدمی پردازد که اینهایی مانند طاعون و آنفلوانزا به این بحث میگیری بیماریهمه

ی با این عنوان که: گر برجسته سیاسو تحلیل شناسزبانمؤثر بوده و نویسنده با نقل قولی از چامسکی  جهانی نظام

از  تررحمیبهای اقتدارگرا و )پس از رفع آن( محتمل است: یا بعد از بحران بر تعدادِ سیستمکرونا دو گزینه در فردای 
و مقاومت مردم در سراسر جهان، بازسازی بنیادین  همت باشود یا ها افزوده میگذشته نسبت به جان و مال انسان

با ذکر  گزارش نهمبرد. ، گزارش را به پایان میشودهای حاکم در جهت بهتر شدن شرایط زندگی انسان آغاز مینظام

ترین سطح ی افزایش تقاضای یک کاالی مصرفی از پایینو اثر شالق نیتأمزنجیره  و اخالل در عرضهاین موضوع که 

یر بزرگ آن در تولید و زنجیره تأمین و اخالل در سیستم عرضه و تقاضا، تأثناگهانی به باالترین سطح ممکن،  رتصوبه

ها در پرداخت های مالیاتی و معافیتمعافیت مانندهای اقتصادی با استفاده از ابزارهایی حمایت از برخی فعالیتراهکار 

کاهش ین برای همچنکند. را مطرح میینگی و سرمایه در گردش نقد نیعوارض، استمهال در پرداخت تسهیالت، تأم

دهی به بازار سرمایه و افزایش عمق ، راهکارانداز خواهد شدمنجر به تعمیق رکود و افزایش سطح پسکه تقاضا 

 های تجمعارتباط پهنه به گزارش دهمرا مطرح کرده است. بازار  در هاگذارییهها در جهت افزایش سرماواگذاری

معیارهایی نظیر؛ شدت پیوند ارتباطی پردازد و با توجه به می نحوه انتشار ویروس کرونا در ایران وشهری 

بیان  مسافر و بار جاییجابه و معابر شبکه به سیدستر میزان سرزمین، پهنه در جمعیت تراکمسکونتگاهی، میزان میان

در معرض خطر جدی ابتال به کرونا  که هستند ییهاسکونتگاهشهرهای تبریز، شیراز، یزد، اهواز و مشهد دارد که می

پنجم انقالب باید با کمترین  نویسنده معتقد است با ورود به دهه گزارش یازدهمهای مشابه قرار دارند. در گیریو همه

تغییر در  کند:خسارت احتمالی، روند توسعه کشور را در مسیر درست خود قرار دهیم و به این راهکارها اشاره می
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وکار، ای با هدف بهبود فضای کسبسازی حکمرانی شایسته و حکمروایی یکپارچه منطقهحوزه تفکر و اندیشه، پیاده

زدایی و ساماندهی قوانین، اصالحات ساختاری در اجرای عدالت با رویکرد گذاری و تنظیم مقررات با رویکرد تراکمقانون

وکارها به بخش و اعطای مجوز کسب ، سپردن مسئولیت تعیین صالحیتشیآماملی  سند شهروندمدارانه، اتکای بر

گری و ایگرایی، حرفههای اینترنتی کشور، توجه به تخصصخصوصی و اصناف، ایجاد دگرگونی اساسی در زیرساخت

سازی ینهها با اختیارات، زمای، تغییر اساسی در ساختار مدیریت، تناسب مسئولیتسپردن وظایف به متخصصان حرفه

ها همواره باید در زمینه ها و ملتدولت گزارش دوازدهمگویی و تفکر انتقادی. بر اساس برای گسترش روحیه پاسخ

های مختلف در زمان شیوع ویروس کرونا در ارائه داشته باشند؛ و با توجه به رقابت شرکت ارائه خدمات، نوآوری

ای عمومی جهت های عمومی برای حمایت از مسابقهاز دستگاه افزارهای جدید، پیشنهاد ایجاد کنسرسیومینرم

 بلندمدتبه بررسی اثرات  گزارش سیزدهمسازد. ها را مطرح میسازی برای اجرای سریع ایدهها و تیمگردآوری ایده

های کند. در این نگاشته، نویسنده به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ارزشویروس کرونا بر زندگی بشر اشاره می

پژوهان یندهآکه بخشی از ابزارهای  نگرکلپژوهی نظیر تعهد به آینده مطلوب و مشروعیت تغییر، با نگرش یندهآاخالقی 

های پیشِ ها و عدم قطعیتیشرانپنیز در ادامه  مدرن است، برای دوران گذر از بحران کرونا، به کار گرفته خواهد شد؟

های به تأثیرپذیری فعالیت گزارش چهاردهمکند. رو در چهار رده فناوری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را ارائه می

 جادیاکند: های جدید برای مواجهه با جهان پساکرونا این پیشنهادات را ارائه میاقتصادی از کرونا و اتخاذ استراتژی

ها و تخصیص منابع های غیرضرور به برخی مؤسسات سازمان، تجدیدنظر در پرداخت«انیرانیا رفاه اطالعات گاهیپا»

ها و نهادهای عمومی، ها از سازمان، بازبینی مالیاتازمندین یو خانوارها دیدهی آسیبوکارهاکسبجویی شده به صرفه

ی نیازمند، افزایش نظارت بر اصناف، کاهش مالیات بر المللی در جهت حمایت از خانوارهاهای بیناستقبال از کمک

 و خوداشتغالی. افزاری، ایجاد سامانه ارائه اظهارنامه مالیاتیهای نرمارزش افزوده بر سبد مصرف، تقویت زیرساخت

، ابتدا ویروس کرونا و جهش تولید به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با رکود احتمالی ناشی از گزارش پانزدهم

های مختلف پرداخته است و سپس راهکارهایی جهت خروج از بحران را ارائه به آثار اقتصادی ناشی از تحوالت حوزه

به فرمولِ بازیِ هماهنگی که توسط روسو صورت گرفته اشاره شده و به هماهنگی در مسئله  گزارش شانزدهمدهد. می

گذاری اجتماعی در مدیریت کرونا پرداخته است؛ این گزارش همچنین به دو گروه خودجوش برای قرنطینه و فاصله

یک بازیگر بزرگ را متمایز کننده به رفتار گروهی در صورت اجبار از طرف کمک به پیامدهای اقتصادی گروه اقدام

اشاره شده است. نویسنده معتقد است  گیری کرونا بر صنایع مختلفبه میزان تأثیر همه گزارش هفدهمسازد. در می

ین بسیاری از محصوالت و صنایع، وابستگی زیادی به گستردگی جغرافیایی و نوع زنجیره تأمرفع اخالل در زنجیره 

تر باشد بازگشت آن به حالت عادی دشوارتر ین محصول در سطح جهانی گستردهتأمه ین محصول دارد. هرچه زنجیرتأم

ین خواهد بود. اما مقابله با عامل کاهش تقاضا بسیار تأمو نیازمند رفع کامل تهدید کرونا در کشورهای عضو در زنجیره 

ار عمیق است که کاهش شدید ها نشانگر ورود اقتصاد جهانی به رکودی بسیبینیدشوارتر است، چراکه تمامی پیش

گیری کرونا خروج از رکود اقتصادی ناشی از کرونا، زمان طوالنی تقاضا را به دنبال خواهد داشت. حتی با عبور از همه

 سنجیده راهبردی و تجدیدنظر برای استراتژیک نویسنده کرونا را یک فرصت گزارش هجدهمرا طلب خواهد کرد. در 

 زمان به و هستیم کرونا بحران باروری و باور مرحله در هنوز جهان و داند و معتقد است مایکارها م مبادی و مبانی در

آوری به تاب جامعهپذیری یبآسمحور، راهبردهای عبور از با اتخاذ رویکرد اجتماع گزارش نوزدهمایم. نرسیده آن زایش
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پذیری به بازدارندگی، از مدیریت تک عاملی در مقابله با کرونا به مدیریت مشارکتی، اجتماع در برابر کرونا، از واکنش

های فوری به مدیریت مخاطرات پیش رو، از ای، از مدیریت پاسخرشتهینبای به نگاه علمی رشتهاز نگاه علمی تک

ی خود را مطرح جابهرسانی به جامعه ریزی با جامعه و همچنین از ارتباط و اطالعیزی برای جامعه به برنامهربرنامه

پردازد و ضمن عنوان این موضوع که به بررسی اثر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان می گزارش بیستمسازد. می

های اقتصادی چین دارد که اثرات شیوع این بیماری بر فعالیتترین شریک تجاری ایران است، بیان میچین بزرگ

کشورهای دارای مبادله تجاری با این کشور در کل جهان اثرات نامطلوبی بر جا گذارد و لذا برای  تواند بر اقتصادمی

های تأمین مدت و مالحظات بلندمدتی اتخاذ شود تا زنجیرههای کوتاهمقاومت بیشتر ضروری است که سریعاً استراتژی

با افزایش نوآوری راهکارهای در امان ماندن از این بهبود تکنولوژی در امر تولید و  ازجملهرا محافظت نماید و مواردی 

 کند.اثرات را مطرح می

ران و در خاتمه با آرزوی ثمربخشی این مجموعه، تقاضای دریافت نظرات و پیشنهادات و نیز مشارکت پژوهشگ

 نگری را دارد.های آتی گاهنامه پایش توسعه و آیندهصاحبنظران در تدوین شماره
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 19بخش اول: رادار آینده؛ اخباری در حوزه کووید 

 

 

 

 

 19-دیکووبخش رادارهای مسئله 

گیری، کاربردهای هوش مصنوعی در مقابله با های کمّی از آینده این همهسازینگاهی به شبیه 19-یدکوودر رادار 

 اندازیم.می ...کرونا و 

 کروناونسیم

سازی کرده است گیری این ویروس را شبیه( دارد، همهAgent basedکه رویکرد عامل مبنا ) 1ی ونسیمافزارنرمشرکت 

 کد مقابل را اسکن کنید( ارائه نموده است.QR) 2یدئویی در این آدرسوایل و در قالب ف

 
 الگوی کروناونسیم: 1شکل 

 
https://vensim.com/coronavirus/ منبع:  

                                                                                                                                                                                                 
1  . Vensim.com 

2. https://vensim.com/coronavirus/ 

https://vensim.com/coronavirus/%20منبع
https://vensim.com/coronavirus/%20منبع
https://vensim.com/coronavirus/
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سناریوهای کمی آن برای ایران به این شرح اند که خالصه سازی مشابهی را ارائه کردههمچنین دکتر مشایخی، شبیه

 است:

 آلایده حالت: اول حالت

سیار مردم یا که شده فرض حالت این در  ارتباطات جمح یجهدرنت و شودمی وارد قهریه قوه با حاکمیت یا اندفهیم ب

 سرایت رخن بهداشتی اصول شدید رعایت با محدود ارتباطات همین در این، بر عالوه. یابدمی کاهش درصد 80 مردم

 .یابد کاهش 65%

 خود داکثرح به( فروردین اوایل باًی)تقر شــیوع چهلم روز در بیماران تعداد که دهدمی نشــان مدل حالت این در

 دست از را خود انج بحران پایان تا نفر هزار 12 باًیتقر حالت این در(. نمودار اوج نقطه)رسد می نفر هزار 120 یعنی

 .داد خواهند

 ارتباطات کاهش به توجه عدم: دوم حالت

ست شده فرض حالت این در شت رعایت که ا شد، قبل حالتاندازه به بهدا صد پنجاه فقط اما با  کاهش ارتباطاتدر

 اوج نقطه به انبیمار تعداد شیوع روز پنجاهم در دهدمی نشان مدل حالت این در(. فعلی وضعیت مشابه یباً)تقر یابد

 .داد واهندخ دست از را خود جان بحران پایان تا نفر هزار 110 سناریو این در. رسدمی نفر هزار 300 یعنی خود،

 حالت بدترین: سوم حالت

صد پنجاه همان ارتباطات که شده فرض حالت این در ضعیت اما؛ یابد کاهشدر شتی و  سرایت نرخ و شود بدتر بهدا

 .درصد 65 نه و شود کمتر درصد 40 فقط بهداشت رعایت اثر در بیماری

ــناریو این در ــیوعام  120 روز در س ــال خرداد اواخر یباً)تقر ش ــال س  4 یعنی خود، اوج نقطه به بیماران تعداد( امس

 .رسید خواهد نفر میلیون 3/5 به بحران پایان تا یروممرگ تعداد و نفر میلیون

 کوویدیسم

 ارزیابی کند. خود را تغییر دهد و نتیجه سیاست را دهد که کاربر پارامترهای دلخواهیمکوویدیسم، این امکان را 

 
 19-گیری کوویدسازی کوویدیسم آمادگی برای همهنمایی از محیط شبیه: 2شکل 

 منبع: کوویدیسم
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سیم، اثرات کاهش تماسسازی همهشبیه زارش گهای بین جمعیتی، تعداد روزهای کروناهای گیری کرونا در کووید

سازی پارامترهای ایران شود. در این شبیهسازی می... با زیرپارامترهای هر عامل، شبیهنشده و شدت مسری بودن و 

 دربارهخبرگانی  دهد. تفسیر دقیق نتایج، مستلزم نظرگیری، اعداد بزرگی را نشان میکنیم، نتایج همهرا که وارد می

 های کشور است.پارامتر

 

 هوش مصنوعی علیه کرونا

ستارتاپ 1بلودات ا
سایی و تخمین نحوه با   شنا سعه داده که برای  صنوعی یک پلتفرم پیچیده را تو تکیه بر هوش م

شبکه پرواز هواپیماها را تحلیل و پردازش می ستین شیوع کرونا میلیاردها داده مختلف ازجمله  کند. این پلتفرم نخ

گیری و کنترل بیماری آمریکا شش در حالی که مرکز پیش ،صادر کرد ماهیهشدار خود در مورد کرونا را در یازدهم د

ــید ــص بیماری بلودات، مغز متفکر .روز بعد به این نتیجه رس ــگاه کامران خان، متخص ــاتید دانش های عفونی و از اس

 (AI)هوش مصنوعی  با تکیه بر اکنونتورنتو است. وی در مقابله با شیوع ویروس سارس نیز نقش مهمی ایفا کرد و 
زبان مختلف از  65ما برای پردازش حجم عظیمی از اطالعات متنی منتشر شده به » :استبه نبرد با کرونا برخاسته 

ــین  و (NLP) های پردازش زبان طبیعیالگوریتم ــتفاده می (ML) یادگیری ماش رهگیری  ،کار کنیم. هدف از ایناس

 «.ای دارددقیقه 15های زمانی نقاط مختلف دنیا در بازهبیماری مختلف در  100شیوع بیش از 

با حداقل نیرو هوش مصنوعی  اما به لطف ،تحلیل این حجم داده در حالت عادی نیاز به صدها متخصص دارد

آوری و تالش برای جمع یجادهد بهها و مراکز پزشکی اجازه میبا ارائه نتایج به بیمارستان بلودات. شودانجام می

موارد استفاده از . ها کنندهای عفونی، زمان و انرژی خود را صرف مقابله با آنماندهی اطالعات در مورد بیماریساز

. در ادامه به بررسی دیگر کاربردهای آن از دید شودیمحدود نم بلودات هوش مصنوعی برای درمان ویروس کرونا به

هوش  :گویددر این باره می 2نیوهون لوم کامپیوتر دانشگاهدکتر وحید بهزادان، استادیار ع .ایممتخصصان پرداخته

ای از کاربرد سلطان الکتابی نمونه ها را دارد. برای مثال پژوهش دکتر مرضیهسازی استراتژیمصنوعی توانایی بهینه

با همکاری ما همین حاال »ها است. یادگیری ماشین در بهبود راهکارهای قرنطینه جوامع و شهرها برای کنترل اپیدمی

های واکسیناسیون با تکیه بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هایی برای ارتقای روشایشان در حال توسعه روش

 «.هستیم

های در خطر، بینی تعداد بیماران در هر منطقه و تعیین گروهیشپ: »3دیتاروبوت کیپزش مرکزکالین گرین، دبیر 

جوامع  جهیدرنت ،توان برای هشدار به مسافران هم استفاده کردری میمیسر است. از این فناو هوش مصنوعی با کمک

دکتر وینست گراسو، جراح، «. نظر از مسافرت در امان خواهند ماندپذیر با استفاده از ابزارهای پیشگیرانه یا صرفآسیب

مورد بیماران، شرایط  داده در یآوردهد، جمعزمانی که اپیدمی رخ می: »4ای پی سافت افزارتحلیلگر و معمار نرم
                                                                                                                                                                                                 
1. BlueDot 

2 New Haven 

3. DataRobot: www.datarobot.com 

4. IPsoft 

https://digiato.com/article/2015/07/13/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://digiato.com/article/2015/07/13/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://www.datarobot.com/
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بر و کار هزینه نیفیزیولوژیکی قبل و بعد از بیماری، مناطق درگیر و غیره حیاتی است. گماشتن افراد برای انجام ا

 1ایدهد. با استفاده از رایانش محاورهزمانی که بیماری در مناطق و کشورهای مختلف روی می ویژهبه ،دشوار است

و غیره  GPS های پزشکی،های صوتی، متن، دستگاههای منابعی نظیر فایلکرده و از داده توان این روند را تسهیلمی

 «.برای تدوین بهترین راهکار ممکن برای جلوگیری از گسترش بیماری بهره گرفت

3اسایاس مدیران کمپانیاز  2استیو بنت
هوش مصنوعی به » :سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا و از مسئوالن 

 احتمال با نقاط ترینخطرناک بینیپیش قابلیت مثال برای کند، کمک تواند به درمان ویروس کروناطریق میچند 

چگونگی هوش مصنوعی  به کمک توانمی نقاط این بینیپیش از پس. دارد را ی مختلفهاشکلبه  ویروس انتقال

بر اساس شرایط محیطی و سطح دسترسی به خدمات بهداشتی تشخیص داد. یکی دیگر از کاربردهای  راانتشار ویروس 

تواند بسیاری از زوایای پنهان در آن یافتن اشتراکات بین نواحی درگیر ویروس است که در کنار اطالعات دیگر می

اما هوش مصنوعی  ،وخطا استمونفرایندی مبتنی بر آز ،توسعه واکسن و دارو .مورد ماهیت ویروس را مشخص کند

ها، شانس محققان برای رسیدن به نتیجه مطلوب را حلهای مشابه و شناسایی بهترین راهبا تحلیل الگوی ویروس

 «.دهدافزایش می

های یادگیری ماشین ها از طریق الگوریتمهای درمانی و نتایج آنبا تحلیل روش: »5هلس شر معاون 4،دون وودالک

ها میلیارد سند ده لیوتحلهیها اجازه تجزها را برای درمان بیماران انتخاب کرد. این الگوریتمهترین روشتوان بمی

 «.دهندپزشکی و انواع مختلف داده را به ما می

هایی از قبیل ویروس کرونا نشانه» :7کیوباسمارت درهوش مصنوعی  معاون علوم داده و 6کوتاری،پراسات

های مثل شبکهی هوش مصنوعی هاتنفسی حاد، مشکالت کلیوی و غیره را به دنبال دارد. الگوریتم، سندرم پهلونهیس

ها زمانی مشخص اند. کارایی این الگوریتممحور قبالً کارایی خود را مدیریت عوارض ناشی از کرونا اثبات کردهعصبی ژن

ها بستگی دارد و درمان استانداردی با نتایج آن شود که اثرات ویروس روی افراد به ساختار ژنوم و سیستم ایمنیمی

 «.تمثبت برای همه بیماران در دسترس نیس

نتروپی( در های عصبی ترکیبی مبتنی بر آ)شبکه« ماشین بولتزمن»نظیر  ییهاتمیلگورکوتاری اپراسات به گفته

های یماریبی برای کمک به درمان اند و از شانس باالیایفا کرده یو ایمنی درمانی نقش مؤثر یدرمانهای ژنروش

 .ناشی از ضعف سیستم ایمنی بدن برخوردارند

 

                                                                                                                                                                                                 
1. Conversational Computing 

2. Steve Bennett 

3. SAS 

4. Don Woodlock 

5. HealthShare 

6. Prasad Kothari 

7. The Smart Cube 
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 فناوری در برابر کرونا

ت بحران جهانی و نوآوران در سراسر دنیا به دنبال استفاده از فناوری برای تقلیل اثرا وکارکسبمحققان، صاحبان 

تند و هایی که با استفاده از داده به دنبال ردگیری شیوع کرونا در سطح جهان هسسالمت هستند. اپلیکیشن

یی از هانمونه، همگی نداشدهی ساخته بعدسهها که با استفاده از چاپگرهای های تهیه هوای بیمارستاندستگاه

ابع و دانش ایجاد های اخیر ابتکاراتی برای نشر منمحور در شرایط مقابله با کرونا هستند. در هفتههای فناوریپروژه

های ناشی از شیوع های متن باز که بتواند به رفع برخی از چالششده است. به عنوان مثال، ابتکاراتی از قبیل داده

 شرو خواهیم انداخت.های نوآورانه برای مقابله با بحران پیند. در ادامه، نگاهی به برخی از ایدهگسترده کرونا کمک ک

 داده به منظور استخراج درخت ژنتیک ویروساستفاده از کالن

باز یک پروژه متن 1استریندانستن نحوه رفتار این ویروس برای تعیین ابزارهای توقف شیوع آن ضروری است. نکست

تواند دهد. اطالعاتی که مییمهایی مانند کروناویروس را ارائه ی روند تکامل پاتوژنمصورسازاده، توالی و است که د

 آنهای احتمالی ها( در درک نحوه تکامل ویروس در کشورهای مختلف و جهشگیرشناسان )اپیدمیولوژیستبه همه

یی از ویروس با هانمونهتوالی  700ی گذارتراکاشتواند موجب تغییر ماهیت ویروس شود، کمک کند. با به می که

جامعه علمی، پروژه این موضوع را اثبات کرد که کشندگی ویروس با گسترش آن در سطح کشورها تغییری نکرده 

 است.

 یادگیری ماشین برای یافتن درمان

ند ثابت کند که ابزار تواباشد، هوش مصنوعی می در دسترسیفیت مطلوب و مقدار کافی باکهای در صورتی که داده

با  2سلرافناور ابهای محتمل است. شرکت زیستبینی روند آینده بیماری و حتی یافتن درمانیشپقدرتمندی برای 

های بیمارهای درمان شده بادییآنت بر اساساستفاده از یک مدل یادگیری ماشین به دنبال توسعه راهکارهای درمانی 

یی را که هاآنمیلیون سلول مقاوم را ارزیابی کردند تا  5وری هوش مصنوعی، بیش از با استفاده از فنا هاآناست. 

 500بادی برای کمک به بهبود بیماران هستند، شناسایی کنند. به لطف هوش مصنوعی، تاکنون یآنتتوانایی تولید 

 .اندشدهدر آینده شناسایی  19-کاندیدا برای درمان کووید عنوانبهبادی یآنت

 3از راه دور پزشکی

ها های جایگزین برای مقابله با هجوم غیرقابل مدیریت بیماران به بیمارستاناستفاده از پزشکی از راه دور یکی از گزینه

کند و بیماران تنها الزم است که اپلیکیشن را تر مییعسراست. پزشکی از راه دور فرایند تشخیص و درمان را آسان و 

یی از این کار در سراسر هانمونهرح داده و منتظر پزشک برای دریافت مشاوره مجازی باشند. باز کرده، عالئم خود را ش

در شانگهای به بیمارانی از مناطق دور مانند تبت و حتی فرانسه  4جهان وجود دارد. در چین بیمارستان عمومی ژوهوی

که به  اندکردهی اندازراه)سالمت باز( پلتفرمی برای مشاوره از راه دور  5سَلوتدهد. در اسپانیا شرکت اُپِنمشاوره می

 دهد که بهترین راهکار برای مراقبت از بیمارانشان را تعیین کنند.ها این اجازه را میپزشکان و کلینیک
                                                                                                                                                                                                 
1. Nextstrain 

2 AbCellera 

3. Telemedicine 

4. Xuhui 

5. Open Salud 
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 یبعدسهبا چاپگرهای  ترآسانتنفس 

ستگاه سد ضروری برای درمان ب ستهای تهویه هوا تبدیل به ابزاری  شده ا ستم ا؛ یاری از موارد حاد بیماری  سی ما 

ر سراسر جهان های مختلفی از سازندگان دسالمت با کمبود این تجهیز مواجه است. برای مقابله با این مشکل، گروه

ستفاده فناوریو کانال هاپلتفرم ط به طراحی متن که اطالعات مربو اندکردهی ایجاد جمعارتباطهای های ارتباطی با ا

ستفاده از چاپگرهای  ساخت دستگاه تهویه هوا با ا شتراک بعدسهباز برای  با یک چاپگر  گذارد. هر کسییمی را به ا

ست که این ی میبعدسه وارد را متواند با چاپ اجزای دستگاه تنفس مصنوعی در این کار مشارکت کند. هدف این ا

 در دسترس خدمات سالمت قرار دهند.

سیا ضای یکی از گروهاین پروژه نتایج ب شت. در طی چند روز، اع سریعی را به دنبال دا سپانیا یک نمونه ر  ها در ا

ستوریاس شگاه مرکزی آ ستان دان ساختند که با موفقیت بر روی یک خوک در بیمار صنوعی   1اولیه دستگاه تنفس م

 2مارستانی و دانشگاه اویدودر شمال اسپانیا آزمایش شد. تیم سازنده از شورای علوم آستوریاس، متخصصان درمان بی

 حمایت دریافت کردند. هدف این حمایت تسریع در رساندن محصول به مرحله تست انسانی است.

 سؤاالتچت بات پاسخگو به 

ــت جهانی با هدف در اختیار  ــازمان بهداش ــخ به  19-اطالعات در مورد کووید قرار دادنس ــؤاالتو پاس  مکرراًه کی س

اند. این بات دهخ ابتال فعلی و چه کنیم تا از خود محافظت کنیم، چت باتی را ایجاد کراند از قبیل نرپرســـیده شـــده

ماره یا ایموجی کند بلکه کاربران باید از شــینمکند. این ربات از زبان طبیعی اســتفاده رویکردی ســاده را دنبال می

ــتر  ــتفاده کنند. این چتبات بر بس ــ پلتفرمبرای دریافت اطالعات مختلف اس ــت، یسفاپ که در اختیار واتس بوک اس

صاندازراهکند. این غول فناوری همچنین مرکز اطالعات کروناویروس را فعالیت می ست که در  فحه کاربران ی کرده ا

کنند تشر میشود و منبع اطالعات رسمی را مهیا کرده است. این ابزار صفحاتی که اطالعات غلط مننمایش داده می

 کند.را حذف می

 وعی برای تشخیص ویروسهوش مصن

راهکار هوش مصــنوعی برای ویروس کرونا ایجاد کرده که به کارکنان خط اول  3کمپانی هوش مصــنوعی اینفرویژن

های تصـویربرداری در واحدهای بهداشـت و کند. دپارتمانحوزه سـالمت برای شـناسـایی و رصـد بیماری کمک می

هستند. این راهکار سرعت شناسایی با استفاده از سیتی اسکن را درمان تحت فشار افزایش بار کاری ناشی از ویروس 

صنوعی را ایجاد کرده بهبود می شخیص مبتنی بر هوش م ستم ت سی دهد. غول تجارت الکترونیک چین، علی بابا هم 

شخیص ویروس در عرض  96که دقتی  صدی در ت صنعتی چند ثاندر شگاه  شگران دان یه را دارد. در ایران نیز، پژوه

 اند این فناوری را توسعه دهند.نیز توانستهشریف 

                                                                                                                                                                                                 
1. Asturias 

2. Oviedo 

3  . Infervision 
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 زنجیره بلوکی برای تعامالت حوزه بهداشت و درمان

نیز به دلیل هجوم بیماران تحت فشار  وکارهاکسبنه تنها فرایندهای سیستم بهداشت و درمان بلکه بخش اداری و 

تسریع در رسیدگی به امور اداری و کاهش  منظوربهی مبتنی بر زنجیره بلوکی را پلتفرم 1. انت فایننشالاندگرفتهقرار 

 ها ایجاد کرده است.تعامالت حضوری بین بیماران و کارکنان بیمارستان

 ارسال لوازم بهداشتی و درمانی با استفاده از پهپادها

 2ت. ترا دِرُنهای ارسال ملزومات درمانی در طی مرحله شیوع بیماری ارسال با پهپاد استرین راهیعسریکی از ایمن و 

های درمانی و ملزومات قرنطینه با حداقل ریسک بین مرکز با استفاده از وسایل نقلیه بدون سرنشین هوایی، نمونه

های زنی در مکانکند. عالوه بر این از پهپادها برای گشتجا میجابه 3کنترل بیماری شهر ژینچانگ و بیمارستان مردم

 شود.قرنطینه پایبند نیستند و همچنین تصویربرداری گرمایی استفاده میعمومی، دنبال کردن افرادی که به 

 هاو دیگر کارها با استفاده از ربات نیتأمضدعفونی، ارسال غذا، 

برای انجام بسیاری از کارها مانند نظافت،  هاآنتوان از ین می؛ بنابراپذیر نیستندیبآسها در برابر ویروس ربات

از  4ماوراءبنفشهای ضد عفوی با اشعه کاهش تماس افراد بهره گرفت. ربات منظوربهضدعفونی و تحویل غذا و دارو 

برند. ها را از بین میها و ویروساتوماتیک باکتری صورتبههای فرابنفش با استفاده از المپ 5شرکت بلو اوشن روباتیک

شدند در بیش های خود را که پیش از این در صنعت غذا و پذیرایی استفاده میربات 6ر چین، شرکت فناوری پودود

 بیمارستان سراسر کشور به کار گرفت. 40از 

 توسعه داروها

های هوش مصنوعی و قدرت محاسباتی خود برای درک گوگل با استفاده از آخرین الگوریتم 7مایندبخش دیپ

دهنده ویروس باشند بهره گرفت و نتایج را منتشر کرده تا کمکی به سایرین یلتشکیی که ممکن است هاینپروتئ

های هوش مصنوعی برای ساخت داروهایی که بتواند به مقابله با از سیستم 8آیبرای توسعه درمان باشد. بنولنت ای

های واگیردار متمرکز کرده و در را بر بیماری گیرد و اکنون برای اولین بار محصوالت خودبپردازد بهره می 19-کووید

بینی های پیشهای اخیر این شرکت با استفاده از توانمندیها برای درمان کرونا است. در طی هفتهحال کمک به تالش

 باشند، پیشنهاد کرده است. مؤثردهد برای درمان خود، داروهای موجود را که احتمال می

 های پیشرفته محافظتیپارچه

ی مبتنی های صورت ساخته شده از پارچه ضدپاتوژن و آنتی باکتریی مشغول توسعه محصوالتی مانند ماسکهاشرکت

 روند.ر میهای سالمت و دیگران در برابر بیماری به کابر نانوذرات اکسید فلزی هستند که برای محافظت سیستم

                                                                                                                                                                                                 
1. Ant Financial 

2. Terra Drone 

3. People’s Hospital 

4. UV Disinfection Robot 

5. Blue Ocean Robotics 

6. WWW.PUDUTECH.COM 

7. WWW.DeepMind.COM 

8. https://benevolent.ai/ 

http://www.pudutech.com/
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 هوش مصنوعی برای شناسایی افراد با ریسک باال و افراد بیمار

شناسایی افرادی  منظوربهافزار ردیابی گرما سیستم نظارت پیچیده چین با استفاده از فناوری تشخیص چهره و نرم

سمارت »گیرد. فناوری مشابه با عنوان که ممکن است تب داشته باشند و مشکوک به بیماری هستند، بهره می

شده است. همچنین دولت  کار گرفتهه ب دارتبد توسط مقامات رسمی در استان سیچوان برای شناسایی افرا 1«هلمت

داده به شناسایی و ارزیابی ریسک افراد را توسعه داده که با استفاده از کالن 2کدچین سیستم مانیتورینگ به نام هلس

امل اند و ریسک تماس با افراد حهای با آلودگی باال گذراندهی که در مکانزمانمدت، هاآنتاریخچه مسافرت  بر اساس

توانند توسط اپلیکیشن می هاآنیابد که پردازد. به شهروندان یک کد رنگی )قرمز، زرد، یا سبز( تخصیص میویروس می

دهد که آیا فرد باید قرنطینه شود یا برای حضور در یا به آن دسترسی یابند. این کد نشان می 4پییا علی 3چتوی

 اجتماع آزاد است.

 کنندسن کرونا کار میی واکبر روابرکامپیوترها 

شرکت فناوری مانند تن سط چندین  سباتی ابری و ابرکامپیوترها تو و هواوی در اختیار  6دی،و دی 5سنتمنابع محا

سبات و  سرعت این کامپیوترها برای محا سرعت گیرد.  سن برای ویروس  سعه درمان یا واک محققان قرار گرفت تا تو

 های معمولی است.از سرعت سیستمباالتر  مراتببهها حل مدلارائه راه

 منابع

 
https://www.bbva.com/en/technology-against-coronavirus/ 
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-

technology-is-used-to-fight-the-pandemic/#1f34e3bd5f5f 
 

                                                                                                                                                                                                 
1. Smart Helmets 

2. Health code 

3. WeChat 

4. Alipay 

5. Tencent 

6. DiDi 

https://www.bbva.com/en/technology-against-coronavirus/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technology-is-used-to-fight-the-pandemic/#1f34e3bd5f5f
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technology-is-used-to-fight-the-pandemic/#1f34e3bd5f5f
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پذیر به ویروس ه توزیع سرزمینی جمعیت سالمند آسیبب نگاهی

 کرونا در سطح کشور

 

 محسن ابراهیمی خوسفی

 ایعضو گروه پژوهشی آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه

 

 توجه بهیبزده کرده و یرتحغیر قابل باوری  طوربهیراً بشر را اخکه  19-ویروس کرونا عامل بیماری به اختصار کووید

های اجتماعی و فرهنگی، میهمان ناخوانده مردم جهان شده است و ضربات سنگینی بر کشیمرزهای سیاسی و خط

وارد ایران شد و با  1398زند. این ویروس نامیمون، از ابتدای اسفند یافته و نیافته میپیکره اقتصاد کشورهای توسعه

ها و بسیج مردمی NGOاجرایی کشور، نهادهای حاکمیتی، های سرعت در اقصی نقاط کشور شیوع یافت. کلیه دستگاه

دست در دست یکدیگر داده تا در گام اول از سرعت شیوع این ویروس کاسته و سپس آن را شکست دهند. تاکنون 

تصمیمات متعددی برای کاهش سرعت شیوع و مبارزه با کرونا اتخاذ شده و راهکارهای متکی بر رعایت بهداشت 

 ازجملهپذیر های آسیبهای ارائه شده، به توجه بیشتر به گروهی توصیه شده است. در میان توصیهفردی و اجتماع

یر نسبت به وممرگعوارض شدید این بیماری در این گروه سنی و همچنین آمار  چراکهید شده است، تأکسالمندان 

واند در گام نخست مبارزه با این ویروس تهای سنی بیشتر است. بنابراین، شناسایی این گروه هدف اول میسایر گروه

 باشد تا تمهیدات و اقدامات الزم برای پیشگیری از ابتالی ایشان فراهم شود. مؤثر

نفر  270/926/79، جمعیت کشور برابر با 1395با توجه به اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

قاط روستایی ساکن هستند. بررسی هرم سنی جمعیت درصد در ن 26نقطه شهری و  1242درصد آن در  74است که 

توان گفت سال قرار دارند، لذا می 65درصد از کل جمعیت کشور در رده سنی باالتر از  1/6دهد که کشور نشان می

 (.2و  1)نمودار شماره  استمیلیون نفر  502/875/4به ویروس کرونا  ریپذبیآسکه جمعیت 

 در پرتو تحوالت اخیر و جهان ایرانبخش دوم: مقاالت؛ 
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 1395ط روستایی، کل کشور هرم سنی جمعیت نقا: 1نمودار 

 

 
 1395هرم سنی جمعیت نقاط شهری، کل کشور : 2نمودار 
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 65ی نسبت جمعیت سالمند با سن باال دهدیمهای مختلف نشان ساله استان 65مقایسه جمعیت سالمند باالی 

صد(، در 56/7درصد(، مازندران ) 56/7درصد(، مرکزی ) 88/8های گیالن )سال به کل جمعیت استان در استان

 .است درصد( بیشتر از میانگین کشوری 05/7( و اصفهان )درصد 24/7(، آذربایجان شرقی )درصد 28/7همدان )

 
 استان تیسال و نسبت آن به کل جمع 65 یسالمند باال تیجمع: 1نقشه 

 رانیا آمار مرکز، 1395 سال مسکن و نفوس یعموم سرشمار: هاداده منبع

ه بشهرستان کل کشور، نسبت جمعیت سالمند باالتری نسبت  429شهرستان از  219در مقیاس شهرستانی نیز 

، فراهان، تفت، داورزن، آرادان، آشتیانهای طالقان، تفرش، میانگین کل کشور دارند که در این میان شهرستان

 (.2ه اردستان، خوانسار، بویین و میاندشت و املش دارای بیشترین درصد جمعیت سالمند هستند )نقشه شمار
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 شهرستان تیسال و نسبت آن به کل جمع 65 یسالمند باال تیجمع :1 نقشه

 رانیا آمار مرکز، 1395 سال مسکن و نفوس یعموم سرشمار: منبع

 1242از  شهر 537نقاط شهری، نیز بیانگر این است که این نسبت در  کل تیجمع بهمقایسه نسبت جمعیت سالمند 

ن و زنگنه در رود در استان اصفهادرصد( است که در این میان شهرهای طرق 6شهر کشور باالتر از میانگین کشوری )

ابل توجه در (. نکته ق1و جدول شماره  3جمعیت سالمند برخوردارند )نقشه شماره استان همدان از بیشترین نسبت 

 شهر استان اصفهان، نسبت 107شهر از مجموع  71بررسی نسبت جمعیت سالمند شهرهای کشور این است که 

 قابل مشاهده است. 3جمعیتی باالتری در مقایسه با میانگین کل کشور دارند که در نقشه شماره 
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 ینقاط شهر تیسال و نسبت آن به کل جمع 65 یسالمند باال تیجمع :2 نقشه

 رانیا آمار مرکز، 1395 سال مسکن و نفوس یعموم یسرشمار: هاداده منبع

 
 سال 65 یباال سالمند تیجمع نسبت نیباالتر با یشهرها: 1 جدول

درصد جمعیت 

 سال 65باالی 

جمعیت باالی 

 سال 65

تعداد کل 

 خانوار
 استان نام شهر جمعیت کل

 اصفهان طرق رود 1749 726 396 23

 همدان زنگنه 621 238 126 20

 گیالن ماسوله 393 147 74 19

 آذربایجان شرقی زنوز 2465 843 437 18

 اردبیل کلور 2347 784 422 18

 اصفهان ونک 1665 576 280 17

 اصفهان نیاسر 2319 780 384 17

 سمنان آبادکهن 1192 450 203 17

 همدان سرکان 4081 1492 689 17

 اردبیل شاهرود 2149 762 335 16

 اصفهان جوشقان قالی 4181 1499 689 16

 مرکزی ساروق 1345 467 219 16

 اصفهان قمصر 3877 1271 563 15
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 اصفهان کامو و چوگان 2434 899 373 15

 تهران ارجمند 1124 406 164 15

 گیالن رودبنه 3441 1220 506 15

 گیالن شلمان 5102 1855 770 15

 یزد نیر 1740 606 261 15
 ، مرکز آمار ایران1395: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال هادادهمنبع 

ناشــی از ابتال به کرونا در گروه  ریوممرگگیران در راســتای کاهش آمار تواند به تصــمیمآمار و اطالعات فوق می

پذیر با اتخاذ تمهیدات و اقدامات الزم برای های آســیبیکی از گروه عنوانبهســاله و بیشــتر  65ســالمندان با ســن 

ستان سرایت ویروس به این گروه هدف در ا شهرستانممانعت از  شتر ها،  سالمند بی سبت جمعیت  شهرهای با ن ها و 

 کمک شایانی نماید.
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صادی منطقهارزیابی تداوم آثار حیات کرونا بر فعالیت ای های اقت

 )مطالعه موردی استان اصفهان(
 

 مینا ابوطالبی

 ایپژوهشگر گروه پژوهشی آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه

 

 

 

های اقتصادی با یکدیگر در نظر گرفته متقابل فعالیتشود که رابطه ی درک میدرستبهاثر یک شوک بر اقتصاد زمانی 

ستانده، اثرات اقتصادی شوک ناشی از بحران کرونا بر  -شود. به همین دلیل در این مطالعه با استفاده از الگوی داده

تان ستانده سه بخشی اس -های اقتصادی در استان اصفهان سنجیده شده است. به این منظور، ابتدا الگوی دادهفعالیت

های کارگیری نهادههای اقتصادی )کاهش بهاصفهان برآورد شده است. سپس اثر کاهش سطح ارزش افزوده بخش

بینانه و بدبینانه، تحلیل شد. در حالت های اقتصادی در دو سناریوی خوشاولیه تولید( بر ستانده هر یک از بخش

های نده، بیشترین کاهش اندازه را در بین بخشدر ستا -%8بینانه بخش خدمات در استان اصفهان با رشد خوش

در  -%5و بخش کشاورزی با رشد  -%7های صنایع و معادن با رشد اقتصادی استان خواهد داشت و بعد از آن بخش

تر است، بیشترین آسیب برای گیرند. در حالت بدبینانه که به واقعیت نزدیکهای بعدی قرار میستانده خود در رتبه

را تجربه خواهد کرد و بعد از  -%12و معادن در استان اتفاق خواهد افتاد، به طوری که این بخش رشد بخش صنایع 

قرار خواهند گرفت. در این حالت رشد ستانده در  -%6و  -%10های خدمات و کشاورزی با رشد آن به ترتیب بخش

است که کنترل شیوع کرونا در طول خواهد بود. فرض مهم در مطالعه حاضر آن  -%11کل اقتصاد استان در حدود 

کامل انجام نگیرد. واضح است در صورتی که  صورتبه -شودیک سال در نظر گرفته می معموالًکه  -یک دوره مالی

هایی از سال پیش رو با کنترل کامل شیوع ویروس افزایش های اولیه )ارزش افزوده( در دورهکارگیری نهادهسطح به

 اهند بود.یابد، نتایج متفاوت خو

 ستانده استان اصفهان -برآورد الگوی داده

ستانده برای استان اصفهان پرداخته  -در این مطالعه بر اساس ادبیات موضوع در این زمینه، ابتدا به تدوین جدول داده

استفاده شده است  1ملی و برای برآورد آن از روش سهم مکانی فلگ 1390جدول سال  روز شدهبهشد. این جدول، 

شوند، ستانده بررسی می -های اقتصادی که در چارچوب تحلیل دادهین تحلیلترمهماز  (.2013 2)فلگ و توهومو،

                                                                                                                                                                                                 
1. Flegg location quotients (FLQ) 

2. Flegg & Tohomo 
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، میزان خرید تقاضامحورستانده در الگوی  -یب دادهضراخواهند بود.  2یا شوک عرضه 1اثرات ناشی از شوک تقاضا

در منطقه، به ازای تغییر یک واحد تقاضای نهایی  iز بخش اقتصادی در منطقه ا jای بخش اقتصادی نهاده واسطه

در منطقه  iای بخش اقتصادی محور، میزان فروش نهاده واسطهرا نشان خواهد داد. در الگوی عرضه j یاقتصادبخش 

 را نشان خواهد داد. i یاقتصاددر منطقه، به ازای تغییر یک واحد ارزش افزوده بخش  jبه بخش اقتصادی 

شوند. استفاده از نیز شناخته می 3دهند که به ضرایب لئونتیفالگوی تقاضامحور را نشان می بیضرا 1جدول 

نمایش  2رود. جمع ستونی این ضرایب که در جدول لئونتیف، تحلیلی مرسوم در مطالعات مرتبط به شمار می بیضرا

های اقتصادی زان یکسان برای هر یک از بخشدهد در صورت وقوع شوک طرف تقاضا به میداده شده است، نشان می

های خدمات و کشاورزی قرار کند و بعد از آن بخشبیشترین اثرات را بخش صنایع و معادن برای اقتصاد ایجاد می

 دارند.

 اصفهان استان یبخش سه جدول در تقاضامحور یالگو بیضرا: 1جدول 

 خدمات صنایع و معادن کشاورزی های اقتصادیفعالیت

 05/0 23/0 24/1 کشاورزی

 28/0 82/1 19/0 صنایع و معادن

 36/1 43/0 23/0 خدمات
 مطالعه هاییافته: منبع

 بخشی سه الگوی در تقاضامحور الگوی ضرایب :2جدول 

 خدمات صنایع و معادن کشاورزی 

 691/1 484/2 659/1 ضرایب لئونتیف

 مطالعه هاییافته: منبع

ستانده وجود دارد که در قالب الگوی  -نوع دیگری از تحلیل ضرایب در الگوی دادهطور که بیان شد اما همان

های اقتصادی های اولیه مورد نیاز بخششود که اگر نهادهمحور ارزیابی میشود. در الگوی عرضهمحور بیان میعرضه

زای بیرونی مانند شیوع یک رونیک نهاده تولید کم شود )به دلیل یک عامل ب عنوانبهمانند نیروی کارِ در دسترس، 

 -های اقتصادی چه میزان خواهد بود. علت این کاهش تولید به چارچوب دادهاپیدمی( میزان کاهش در ستانده بخش

کاهش در نیروی کارِ در دسترس یک بخش اقتصادی، به معنای کاهش تولید این  کهی طوربهگردد، ستانده برمی

نهاده در فرایند تولید خود  عنوانبه هایی که به محصوالت این بخشه همه بخشبخش خواهد بود و بنابراین ستاند

 -زا در عرضه است، برخالف سیستم معمول دادهیابد. در این حالت مبدأ اثر، تغییر برونوابسته هستند، کاهش می

 (.2009 4کند )میلر و بلیر،زای تقاضا را محاسبه میستانده که واکنش به تغییرات برون

شود )زیرا گش نخستین نیز شناخته می 5دهند که به ضرایب گشمحور را نشان میضرایب الگوی عرضه 3جدول 

ستانده اشاره -های اقتصادی در الگوی دادهبر نقش عرضه در تعیین سطح تولید بخش 1958فردی بود که در سال 

                                                                                                                                                                                                 
1. Demand Shock 

2. Supply Shock 

3. Leontief 

4. Miller & Blair 

5. Ghosh 
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ی مرتبط با آن ضریب تغییر کند، چه دهد، اگر ارزش افزوده بخش اقتصادکرد(. جمع سطری این جدول نشان می

 4بنابراین، جمع سطری این ضرایب که در جدول ؛ (2013 1تغییری در ستانده اقتصاد منطقه رخ خواهد داد )ریز،

های دهد در صورت وقوع شوک طرف عرضه به میزان یکسان برای هر یک از بخشنمایش داده شده است، نشان می

 های خدمات و صنایع و معادن قرار دارند.کند و بعد از آن بخشکشاورزی ایجاد می بیشترین اثرات را بخش 2اقتصادی
 اصفهان استان بخشی سه جدول در محورعرضه الگوی ضرایب: 3جدول 

 خدمات صنایع و معادن کشاورزی های اقتصادیفعالیت

 05/0 23/0 24/1 کشاورزی

 28/0 82/1 19/0 صنایع و معادن

 36/1 43/0 23/0 خدمات
 مطالعه هاییافته: منبع

 یبخش سه یالگو در محورعرضه یالگو بیضرا: 4جدول 

 خدمات صنایع و معادن کشاورزی 

 221/2 998/1 956/2 ضرایب گش
 مطالعه هاییافته: منبع

در  اگرچهمحور ارزیابی خواهد شد. در مطالعه حاضر نیز کاهش ارزش افزوده بخش در چارچوب الگوی عرضه

نیز  اضامحورتقتواند برای الگوی های اقتصادی در استان، ارزیابی میصورت دسترسی به اطالعات تقاضای نهایی بخش

 صورت گیرد.

 سناریوسازی

نا برای هر یک از بینانه و بدبینانه تدوین و زیان ناشی از شیوع کرونتایج در این مطالعه بر اساس دو سناریوی خوش

اورزی استان برآورد خواهد شد. برای سناریوسازی از گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشهای اقتصادی بخش

کرونا در  ( استفاده شده است. در این گزارش فرض شده است که درصد زیان ناشی از شیوع1399اصفهان )فروردین 

تواند معادل یم، سناریوی بدبینانه بینانه یکسان باشد، به همین دلیل در مطالعه حاضر نیزحالت بدبینانه و واقع

ی هر یک از میزان زیان مورد انتظار ناشی از شیوع ویروس برا 5بینانه در نظر گرفته شود. جدول سناریوی واقع

 دهد.بینانه و بدبینانه نشان میخوش دو حالتهای اقتصادی را در فعالیت
 کرونا شیوع از ناشی زیان درصد: 5جدول 

 نانهبدبی بینانهخوش 

 %10 %5 کشاورزی

 %25 %12/5 صنایع و معادن

 %55 %45 خدمات

 اصفهان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق: منبع

                                                                                                                                                                                                 
1. Reyes 
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شود. به عبارت یک سال است، تهیه می معموالًستانده برای یک دوره مالی که -الزم به ذکر است که الگوی داده

؛ تفاق بیفتنداستانده، انتظار بر این است که تغییرات در خالل یک سال  -دیگر در استفاده از ضرایب مرسوم داده

یفتد و در آن بنابراین فرض مهم در مطالعه حاضر این است که کنترل کامل شیوع بیماری در دوره یک ساله اتفاق ب

الی ثابت ره مهای اولیه تولید )ارزش افزوده( پس از کاهش تا حدود زیادی در یک دوی نهادهریکارگبهمدت سطح 

 باقی بماند.

 ارزیابی اثرات در الگوی عرضه محور

کاهش سطح  دهند. این نتایج ناشی ازهای اقتصادی استان اصفهان را نشان میتغییر در ستانده بخش 7و  6جداول 

اصفهان است. ن های مختلف اقتصادی استاهای اولیه تولید( در یک دوره مالی در بخشیری نهادهکارگبهارزش افزوده )

یوع بیماری شبینانه بیشترین آسیب از طور که از نتایج ارائه شده در این دو جدول مشخص است، در حالت خوشهمان

های اولیه تا یک کارگیری نهادهمحور در صورت عدم تغییر در بهمتوجه بخش خدمات خواهد بود. در الگوی عرضه

ن آسیب بخش صنایع و معادن و بعد از آن بخش کشاورزی بیشتری بینانه بعد از بخش خدمات،سال، در حالت خوش

 د.خواهد بو -%7 را در استان خواهند دید. رشد ستانده برای کل اقتصاد استان اصفهان در این حالت بعد از یک سال،

تانده ی که سطوربهدر حالت بدبینانه بیشترین تأثیر ناشی از شیوع بیماری بر بخش صنایع و معادن خواهد بود، 

رتیب برای تمواجه خواهد شد. در این حالت بعد از بخش صنایع و معادن بیشترین آسیب به  -%12این بخش با رشد 

 د بود.خواه -%11های خدمات و کشاورزی رخ خواهد داد. رشد ستانده برای کل اقتصاد استان در این حالت بخش
 بینانهخوش حالت در محورعرضه الگوی در بخش ستانده در کاهش درصد: 6جدول 

 کل اقتصاد استان خدمات صنایع و معادن کشاورزی های اقتصادیفعالیت

 ستانده قبل از بحران
 (یالر یلیون)م

124368453 820175108 447976481 1392520042 

 ستانده بعد از بحران
 (یالر یلیون)م

118315745 761760553 411317403 1291393701 

 -%7 -%8 -%7 -%5 درصد کاهش
 مطالعه هاییافته: منبع

 بینانهبد حالت در محورعرضه الگوی در بخش ستانده در کاهش درصد: 7جدول 

 کل اقتصاد استان خدمات صنایع و معادن کشاورزی های اقتصادیفعالیت

 1392520042 447976482 820175108 124368452 بحران از قبل ستانده

 1234909408 398869658 720172585 115867165 بحران از بعد ستانده

 -%11 -%10 -%12 -%7 کاهش درصد
 مطالعه هاییافته: منبع

 گیرینتیجه

ریزی خواهد شد. نتایج به دست آمده از الگوی های اقتصادی منجر به خطای برنامهگرفتن روابط بین بخش نادیده

دهند که در صورت تداوم آثار حیات ویروس کرونا در استان ستانده با در نظر گرفتن چنین روابطی نشان می -داده
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های کارگیری نهادههای اقتصادی چگونه آسیب خواهند دید. اگر بعد از شیوع بحران، کاهش سطح بهاصفهان، بخش

درصد میزان قبل از شیوع  55درصد و بخش خدمات  25درصد، صنایع و معادن  10اولیه در بخش کشاورزی برابر 

خواهد شد،  ترکوچکدرصد  12بحران باشد، بعد از حدود یک سال بخش صنایع و معادن در استان اصفهان در حدود 

را تجربه خواهد  -%7ورزی نیز رشدی برابر دهم ستانده خود را از دست خواهد داد و بخش کشابخش خدمات یک

 خواهد شد. ترکوچکدهم کرد. کل اقتصاد استان، یک سال بعد از شیوع بحران در حدود یک
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های نوآورانه و دهای حامی ایدهبررسی نقش دولت و اقدامات نها

 فناورانه برای غلبه بر ویروس کرونا در ایران
 

 محمدعلی برادران قهفرخی

 های نونگری و فناوریعضو گروه پژوهشی آینده

 

 مقدمه

 مختلف مناطق تسخیر حال درسرعت به مرموز ویروس این گرفته، شکل کرونا برابر در تمهیداتی که تمام رغمعلی

در  را مختلفی هایراهکارها و روش ویروس، کردن مغلوب برای نهادهای دولتی و مراکز تحقیقاتی دنیا. جهان است

 بیماران شمار به پیشگیری و درمان تعداد کثیری داروی توسعه افتادن یرتأخ به ساعت و روز هر با. دست بررسی دارند

ها و نهادهای حامی نوآوری و فناوری بیش نقش دولت رسدبه نظر می شرایطی چنین در. شودمی افزوده آن قربانیان و

در جهت کنترل و شکست این بیماری  گامی بتواند که فناوری و ابزار هر از پیش نمایان خواهد شد و الزم است از

بردارد، بهره جست. در این راستا، در گزارش حاضر به بررسی و گردآوری اقدامات نهادهای حامی فناوری و نوآوری 

 اند.های خود را ابالغ کردهریزی حمایتایم که در مدت کوتاهی با سیاستگذاری و برنامهایران پرداختهدر 

 صندوق نوآوری و شکوفایی

ای برای های ویژهبنیان و فناور، حمایتهای دانشمالی برای شرکت ینعنوان نهاد تأمصندوق نوآوری و شکوفایی به

اختصاص توان به که می تولید محصوالت و خدمات مرتبط با کنترل و مقابله با شیوع ویروس کرونا مصوب کرده است

در ابتدا شاره کرد. ا بنیان و فناورهای دانشمیلیارد ریال اعتبار برای تولید اقالم مقابله با کرونا توسط شرکت 5000

کنند دعوت به عمل آمد. محورهای این هایی که اقالم یا محصوالتی در این زمینه تولید میطی فراخوان از شرکت

 موارد زیر است:فراخوان شامل 

 ضدعفونی؛ مواد و ژل دکنندهیتول یهاشرکت -

 کننده؛ضدعفونی یهادستگاه -

 ؛مشابه زاتیتجه و روپوش و ماسک -

 ؛کرونا یماریب صیتشخ یهاتیک -

 ی؛سازمدل یافزارهانرم و سازهاهیشب ،هاشنیکیاپل ،افزارهانرم -

 .19-دیکوو روسیو عوارض کنترل یداروها -

شرکت اعالم آمادگی کردند و بعد  200بنیان از این فراخوان: بیش از های دانشدر مورد میزان استقبال شرکت

عامل در نظر گرفته شد که از  ئتیاعتبار برای کمک در این زمینه در ههزار میلیارد ریال  5از ارزیابی الزم حدود 

های پژوهش و فناوری توزیع خواهد شد و تا پایان سال جاری طریق شبکه عاملیت در سطح کشور مانند صندوق

باید های مرتبط یا های دارای طرحبه گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت. ها امکان استفاده دارندشرکت
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و دارو، اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، ستاد  صالح داشته باشند یا سازمان غذااز مراجع ذی هیدییتأ

ها را خیلی سریع اند درخواستمکلف شدهکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  یفناورستیفناوری نانو و ز

بنیان را متأثر ساخته های دانشوکار برخی از شرکتونا کسبعالوه بر این، از آنجا که شیوع ویروس کر .بررسی کنند

هایی که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست تا به شرکتدارند عامل صندوق، آمادگی  ئتیاست، طبق مصوبه ه

جمهوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت پژوهش و فناوری وزارت 

دکتر  .ندهای ناشی از این وضعیت بپردازشوند، تسهیالتی برای جبران آسیبتحقیقات و فناوری معرفی میعلوم، 

عنوان یکی دیگر از وحدت به افزایش سقف تسهیالت سرمایه در گردش فوری صندوق نوآوری و شکوفایی به

که خیلی زود در اختیار  هدخدمات سرمایه در گردش فوری تسهیالتی بو .های صندوق نوآوری اشاره کردحمایت

میلیون تومان بود که  200سقف این خدمت در حالت عادی یک میلیارد و  یرد.گقرار می انیبنهای دانششرکت

 در روز 50 توانست مبلغ این ومیلیارد تومان افزایش داد  15عامل صندوق نوآوری و شکوفایی این سقف را به  ئتیه

رئیس صندوق  .است کرده پیدا افزایش هاشرکت این برای روز 90 به کنونی شرایط با که گیرد قرار هاشرکت اختیار

در چند روز گذشته »برای مقابله با کرونا گفت:  انیبنهای دانشنوآوری و شکوفایی با اشاره به مصوبات برای شرکت

تولید ژل و محصول  یم که در زمینهاههای یزد، اصفهان و بوشهر تسهیالت مصوب کردبرای سه شرکت در استان

ها از طریق این حمایت ،در زمان و پرهیز از سفر ییجوکنند. برای صرفهو ماسک فعالیت می کنندهیضدعفون

 «.ها اختصاص یافتهای پژوهش و فناوری استانی به شرکتصندوق

 زمان در دسترس قرار گرفتن این محصوالت در جامعه

ها ولید آنتشتند و کمک صندوق نوآوری و شکوفایی باعث شده که ظرفیت ها به امر تولید اشتغال دابرخی از شرکت

نعطف کنند و تاکنون منابع مالی به امر افزایش تیراژ و بهبود خط تولید م ینتأم یجاافزایش یافته و تمرکز خود را به

یی کمک و شکوفا صندوق نوآوری ،به عبارت دیگر .ها روانه بازار شده استبسیاری از این محصوالت توسط شرکت

اوت خواهد های تشخیص کرونا کمی وضعیت متفدر مورد کیت .جز تولید نداشته باشندها نگرانی بهکند تا شرکتمی

ایت صندوق نوآوری های تولیدی با حماواخر هفته آینده یا اوایل سال آینده باید منتظر ورود کیترسد میبه نظر  .بود

هایی ز سازماناها نیازمند تحقیق و توسعه تکمیلی و اخذ مجوزهای فوری این کیتو شکوفایی به بازار باشیم؛ زیرا 

 .مثل سازمان غذا و دارو و آزمایشگاه مرجع هستند

 علمی و فناوری ریاست جمهوری معاونت هوشمندسازی و دیجیتال اقتصاد توسعه ستاد 

 اقتصاد هتوسع ستاد اینکه بر شد دلیلی کرونا گسترش بیماری جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت گزارش به

 وریفنا حوزه یانبندانش هایشرکت از حمایت جمهوری ریاست یو فناور علمی معاونت هوشمندسازی و دیجیتال

 هوشمندسازی و دیجیتال اقتصاد توسعه ستاد .دهد قرار خود کاری اولویت در را محتوا تولید وافزار نرم و اطالعات

 حوزه رد نوآوری و فناوری بومزیست از حمایت را خود وظایف از یکی که جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت

 بیماری با مبارزه ملی عزم» به ورود هدف با کشور در کرونا ویروس گیریهمه شروع با است، کرده تعیین تیآی

 خط در را توامح تولید وافزار نرم و اطالعات فناوری حوزه در فعال هایبنیاندانش از خود جدی هایحمایت ،«کرونا

 .است داده قرار خود هایاولویت مقدم



 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش   

32 

 ییافزاهم با دارد قصد که است فراخوانی عنوان ،«دهیممی شکست را کرونا نوآوری و فناوری بومستیز کمک با»

 جدید ویروس با مبارزه برای جامعه و مردم به کمک درافزا هم و قدرتمند گامی نوآوری و فناوری بومستیز فعاالن

 علمی، ظرفیت این زا استفاده با کندمی تالش فراخوان این. برداردها استارتاپ و هابنیاندانش توانمندی کمک با کرونا

 .شود برداشته بیماری این با مبارزه برای جدی هایگام کشور در موجود نوآورانه و فناورانه

 صنعت معدن و تجارتوزارت  پیشرفته صنایع از حمایت صندوق

 ایعصن توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق مادرتخصصی شرکت در بیماری این با مقابله و پیشگیریمنظور به

 و تشکیل تشرک مدیران حضور با «کرونا ویروس با مقابله و پیشگیری مدیریت کمیته» عنوان با ایکمیته پیشرفته

 و حفاظت هایراهکار کمیته این اعضای نشست شد. در انجام کرونا بیماری با مقابله و پیشگیری جهت الزم اقدامات

 گرفت رارق بررسی و بحث مورد بیماری این از پیشگیری هایروش همچنین و مراجعان و کارکنان سالمت از مراقبت

 شرکت مختلف هایبخش توسط و ابالغ مدیران به بالفاصله موضوع اهمیت به توجه با شده اندیشیده تمهیدات و

 نصب با آن با مقابله هایراه و بیماری با پرسنل آشناییمنظور به رسانیاطالع اساس، این شد. بر اجرا و عملیاتی

 اداری کاری هایمحیط در ویروس کرونا کنترل و پیشگیری اختصاصی راهنمای و آموزشی بروشورهای و هاپمفلت

 پیرامونی و داخلی هایمحیط کردن ضدعفونی و گندزدایی اقدامات انجام .شد انجام شرکت واحدهای و طبقات تمام در

 و مربوطه زاتتجهی و کامپیوتری هایسیستم صندلی، و میز قبیل از هاآن تجهیزات و لوازم ها،اتاق اداری، ساختمان

 مواد املش بهداشتی هایبسته مدت این است. در بوده زمینه همین در اقدامات دیگر از نیز... و تلفن هایگوشی

 و غیرضروری جلسات و توزیع شرکت کارکنان بین ماسک و دستکش مرطوب، دستمال اسپری، کننده،یضدعفون

 شد. لغو یا محدود نیز شرکت از خارج هاییتمأمور

 جمهوری ریاست پیشرفت و تحول هایهمکاری مرکز

 هایهمکاری زکرونا توسط مرک ویروس خصوص در المللیبین فناورانه هایایده و هایشنهادپ نظرات، دریافت فراخوان

 یراستا در جمهوریریاست پیشرفت و تحول هایهمکاری پذیرد. مرکزجمهوری صورت می ریاست پیشرفت و تحول

 بحران یریتمد با رابطه در متخصصان تمامی فناورانه هایایده و هایشنهادپ نظرات، از دارد آمادگی خود، وظایف

 تقاضا یاجرای یا علمی مختلف سطوح در نظرانصاحب و متخصصان تمامی از رواز این . کند حمایت کرونا بیماری

 درمان، پیشگیری،: یهاسرفصل با بحران این مدیریت با رابطه در را خود فناورانههای ایده و نظرات ها،یشنهادپ شودمی

 ریغربالگ و بیماری شناسایی هایروش تجهیزات، و فناوری یرنظ مختلفهای بخش در بیماری کنترل و آموزش

 سایر موفق اربتج آماری، و ایداده بانک رسانی،اطالع ،...(و هاواکسن داروها،) درمانی هایروش شناسایی بیماران،

 مورد سازیاجرایی جهت برتر موضوعات شده، دریافت نظرات و هاایده بررسی از پس. کنند ارسال یرهغ و کشورها

 .PHARMA@CPDI.IR دارو گروه LIFE-SCI@CPDI.IR زیستی امور. گرفت خواهند قرار حمایت

 کرونا با مقابله برای هاپارک و هادانشگاه فناور واحدهای از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و حمایت

 هادانشگاه فناور یواحدها از حمایت لزوم بر تأکید ضمن هادانشگاه رؤسای به اینامه در فناوری و تحقیقات علوم، وزیر

 و ژنتیک دسیمهن ملی پژوهشگاه به کرونا، با مقابله درمؤثر  خدمت یا محصول تولید در فناوری و علم هایپارک و

 .ورزد اهتمام کشور سراسر متخصصان همکاری با مرتبط نیازهای ینتأم بر داد مأموریت فناورییستز



 1399اردیبهشت  /3نگری/ شماره گاهنامه  پایش توسعه و آینده   

33 

 که زیر محترمو بخشنامه متن علوم، وزارت عمومی روابط کل اداره از نقل به دولت رسانیاطالع پایگاه گزارش به

 خصوص در الزم اقدامات وها فعالیت از یک هر دقیق تشریح به« تخصصی اقدامات» و« عمومی اقدامات» بخش دو در

 :است زیر شرح به پرداخته، کرونا ویروس با مقابله و پیشگیری

 خانواده دست به شدهانجام اقدامات از وسیلهفناوری: بدین و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه رؤسای

 جویان،دانش سالمت از حفاظت با که 19-کووید بیماری شیوع از حاصل مشکالت با مواجهه در عالی آموزش بزرگ

 سازی،اهآگ نیز و الکترونیک هایآموزش از گیریبهرهمنظور به اتخاذشده تمهیدات طریق از کارکنان و استادان

 با است بدیهی .کنممی قدردانی و تشکر شد آغاز ویروس شیوع از پیشگیری هایمهارت و دانش ترویج و رسانیالعاط

 بیماری ینا که شرایطی در نیز و «فناوری و علم کارگروه» در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مسئولیت به توجه

 عزم آن پیامدهای و هاهزینه کاهش و مواجهه است، داده قرار تأثیر تحت را مردم اجتماعی زندگی هایعرصه تمامی

 اقدامات هارصهع این در مؤثر و عالمانه ورود با همکاران و رؤسا تمامی است الزم و طلبدمی را مضاعفی تالش و ملی

 :درآورند اجرا به را زیر

 عمومی اقدامات( الف
 موضوع. اندرکاردست و متخصص نهادهای به نسبت اعتمادسازی تقویت. 1

 ملی. همبستگی و همدلی گفتمان ترویج. 2

 دوستی.نوع و فداکاری ازخودگذشتگی، روحیه تقویت عرصه، این کنشگران پذیریمسئولیت سازیبرجسته. 3

 و فردی راسه و ناامنی گسترش ایجاد از پرهیز و جامعه اجتماعی و روانی و ذهنی ایمنی، بردن باال به کمک. 4

 جمعی.

 و ایفهحر تخصصی، و محلی هایرسانه و مطبوعات یما،ازجمله صداوس جامعه ارتباطی نظام اثربخشی به کمک .5

 .بحران شرایط با مناسب زندگی سبک و همگانی آموزشمنظور به ها،استان در اجتماعی معتبر هایشبکه

 درها آن کردن فعال و سازیآگاه فرایند تقویتمنظور به کارکنان و دانشجویان استادان، با ارتباطی کانال یبرقرار . 6

 عمومی. فضاهای و هاخانواده در بیماری انتقال از پیشگیری حوزه

 مراجعه با توانندمی دانشجویان) 19-کووید بیماری با مقابله اجتماعی پویش به پیوستن برای دانشجویان از دعوت .7

 کنند(. اقدام ملی پویش این در نامثبت به تنسب http://itmfd.behdasht.gov.ir/page/corona لینک به

 خیرخواهانه. هایفعالیت و هاپویش به پیوستن در دانشجویان و استادان شرکت . تسهیل8

 از خارج گیریتصمیم هرگونه از پرهیز و حضوری آموزش حوزه از غیربه هاعرصه تمامی در دانشگاه بودن فعال. 9

 دانشگاه. هایفعالیت برای ملّی هایچارچوب و ضوابط

 تخصصی اقدامات( ب

 در زشکیپ علوم دانشگاه همکاری با 19-کووید بیماری شیوع از پیشگیری و همکاری سازی،آگاه ستاد تشکیل -1

 هااستان معین دانشگاه

ها. آن ملیاتیع و پژوهشی نیازهای رفع به کمک منظور به استان در پزشکی علوم هایدانشگاه با مستقیم ارتباط -2

 تخصصی هایهکمیت و استان کرونای ستاد در وی االختیارتام نماینده یا دانشگاه رئیس است الزم خصوص این در

 .نندک هماهنگ علمی هیئت اعضای و دانشگاه مدیریت با را موارد بتوانند تا باشند داشته دائمی حضور
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 .غیرحضوری آموزشی هایفعالیت استمرار -3

 هایدانشکده در ویژهبه ها،دانشگاه در فناورییستز و پایه علوم هایحوزه در موجود هایتوانمندی به توجه با -4

 و تشخیصی هایکیت تهیه در بهداشت وزارت باها آن همکاری ضرورت و دامپزشکی و کشاورزی پایه، علوم

 مسئولیت فناورییستز و تیکژن مهندسی ملی پژوهشگاه تا شد مقرر پشتیبانی عملیات سایر و هانمونه بررسی

 .باشد داشته عهده به را الزم هایهماهنگی

 و ژنتیک مهندسی ملی پژوهشگاه هماهنگی با مؤسسات پژوهشی محترم معاونان که است الزم رو، این از

 کنند: اقدام متخصص همکاران دست به زیر نیازهای تأمین به نسبت یفناورستیز

 نوین؛ هایروش اساس بر متنوع هایواکسن ساخت -4-1

 ؛19-کووید ویروس درمان و پیشگیری جهت مؤثر داروهای تولید -4-2

 ؛هاآن نیاز مورد اولیه مواد و تشخیصی هایکیت تولید -4-3

 ایران؛ در شایع 19-کووید هایسویه ژنومی مطالعات انجام -4-4

 با مقابله ایبر ایمنی سیستم کنندهتقویت و ویروس مهارکننده فاکتورهای تأثیر به مربوط مطالعات انجام -4-5

 ویروس؛

 ؛هاآن مؤثر مواد و دارویی گیاهان درمانی اثرات مطالعه -4-6

 جهان؛ و ایران جمعیت در ویروس مهار و گسترش( اپیدمیولوژیک) شناختیگیریهمه مطالعات -4-7

 کردن. ضدعفونی نوین هایروش و مؤثر کنندهضدعفونی مواد تولید -4-8

 محصول ولیدت زمینه در که فناوری و علم هایپارک و دانشگاهی رشد مراکز در مستقر فناور واحدهای از حمایت -5

 از دانمیم الزم ارتباط این در. کنندمی فعالیت 19-ویروس خسارت بار کاهش هدف با استفاده مورد خدمت یا

 را خود بنیاندانش هایشرکت و فناور واحد 60 از بیش دریافتی هایگزارش حسب که فناوری و علم هایپارک

 .کنم تشکر اند،کرده فعال و پشتیبانی ضدعفونی مواد و ماسک دستکش، تولید جهت

 همچنین، و پژوهشی مؤسسات و هادانشگاه دانشگاهی رشد مراکز و فناوری و علم هایپارک تمامی از -6

 نتظارا هستند مقیاسی و سطح هر در تولید برای الزم تجهیزات و امکانات دارای که تخصصی هایآزمایشگاه

 .دهند قرار خود کار دستور در مؤسسه پشتیبانی با را نیاز مورد اقالم تولید که رودمی

 هایهشبک قالب در فکری هایهسته سازیفعال به نسبت مؤسسات دانشجویی و فرهنگی معاونان که است الزم -7

 کنند: اقدام زیر شرح به فکر اتاق یا دانشگاه و جامعه

سته -7-1 صادی -اجتماعی ه ضور با اقت ستادان ح شته ا سی،جامعه هایر صاد، شنا  سیسیا علوم مدیریت، اقت

ـــادی پیامدهای تحلیل هدف با …و ـــادی و اجتماعی هایهزینه کاهش راهکارهای اجتماعی و اقتص  اقتص

 کرونا. معضل از حاصل

شکیل -7-2 سته ت شاوره ه ضور با فرهنگی–اجتماعی م ستادان ح سی،روان ا شاوره، شنا  با ...و تربیتی علوم م

 هدف:

 سازمانی( هایبرنامه تا از خودمراقبتی) پیشگیری هایشیوه به مربوط هایتاکتیک خصوص در بحث و آموزش -
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 راب،اضط و یأس ناامیدی، و سرخوردگی درماندگی، احساس کاهش موجب که هاییبرنامه معرفی و برگزاری -

 .شودمی مردم انفعال و اثریبی و پناهیبی

 جامعه. در نگرانی و بیم و روانی هایتنش کاهش جهت راهکارهایی و هابرنامه معرفی -

 جغرافیا، شناسی،محیط هایرشته استادان حضور با شناختیبوم و محیطی هایبررسی هسته تشکیل -7-3

 رهایراهکا و محیطی شیوع هایبرنامه و فنون معرفی هدف با …و روستایی شهری، ای،منطقه ریزیبرنامه

 نه.پیشگیرا و دهندهآگاهی راهکارهای و ایمنطقه و محیطی خطرات معرفی و پیشگیرانه و دهندهآگاهی

 ارائه برای هابرنامه در استادان حضور برای هااستان محلی و تخصصی هایرسانه سایر و یماصداوس با هماهنگی -8

 مردم. آالم کاهش به کمک و بخشیآرامش هدف با بینانهواقع هایتحلیل

 ارائه و معهجا تجارت و صنعت اقتصاد، به 19-کووید بیماری شیوع از ناشی تحوالت تأثیر بررسی کهآنجایی از -9

 هایروهکارگ تشکیل با پژوهشی محترم معاونان است الزم است، برخوردار زیادی اهمیت از الزم راهکارهای

 هایشنهادپ و کنند اقدام آن سوء اثرات با مقابله برای عملی راهکارهای ارائه و شناسیآسیب به نسبت تخصصی

 .کنند اعالم را خود اجرای قابل

 پژوهشی مراکز و هادانشگاه در یونسکو هایکرسی همچنین و تخصصی و ایحرفه علمی، هایانجمن آنجاکه از -10

 شبختانهخو و کنند ایجاد فعلی دشوار شرایط در جامعه آوریتاب باالبردن برای مؤثری هایظرفیت توانندمی

 هاآن با اندانشجوی و استادان مشارکت و حضور امکان آوردن فراهم در اندداشته زمینه این در مثبتی هایگام

 .است تأکید مورد

 فعلی شرایط در یو فناور علم حوزه در الزم هایهماهنگی انجام مسئولیت با فناوری و تحقیقات علوم، وزارت -11

 .کندمی پشتیبانی فوق اقدامات انجام از عتف، وزارت امکانات و مقدورات سطح در خود، توان همه با

 کرونا و بیماری با مقابله به کمک برای خانگی مشاغل توسعه ملی اجتماعی )طرح رفاه و کار تعاون، وزارت

 خانگی( مشاغل ظرفیت از استفاده با ماسک هزار 30 روزانه تولید

اهداف  از این اکرون ویروس شیوع از پیشگیری برای تمهیدات و اقدامات تشریح در اجتماعی رفاه و کار وزارت تعاون،

 بین هواسط و توسعه نقش و عملیاتی هایشبکه ایجاد سازی،شبکه خانگی مشاغل توسعه ملی طرح نام برده است:

 کمک ایبر تالش همچنین .است زاییاشتغال و افزایی مهارت همچنین و پیشران و محلی ملی، برندهای و متقاضی

اقدامات این  استان از دیگر در خانگی مشاغلهای ظرفیت از کشور در کرونا بیماری شیوع از پیشگیری و مقابله به

 برای قداماتیا... و مرکزی و تهران رضوی، خراسان و بوشهر و گلستان نظیرها استان از تعدادی وزارتخانه است. در

 گان دست زاره 5 تحویل و تهیه قرارداد گلستان، استان در .است شده انجام کنندهیضدعفون مواد و گان ماسک، تهیه

 شودمی یدتول ماسک هزار 3 روزانه بوشهر استان در پیشران هایکارگاه در است. همچنین شده منعقد بیمارستانی

 طرح وارخان سرپرست زنان نیزها آن درصد 70 و شده ایجاد اشتغال نفر 20 برای مستقیمطور به طرح این در که

 مشاغل آن از هاییبخش در که شده انجام کنندهیضدعفونمواد  تولید کار مرکزی استان در. هستند خانگی مشاغل

 .است داشته مشارکت و نقش هم خانگی

توان به موارد زیر اشاره تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میهای از دیگر اقدامات فناورانه و صنعتی شرکت

 کرد:
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 .نیتأم دارویی هلدینگ در ضدعفونی مواد لیترهزار  20 از بیش روزانه تولید -

 شستا. دارویی هایشرکت توسط کرونا بیماری کنترل درمؤثر  داروهای تولید -

 

 منابع
https://www.inif.ir/fullcontent/-/asset_publisher/YASjeuXFqbaQ/content/id/395881 
www.irna.ir/news/83701340/ 
https://www.tahlilbazaar.com/news 
http://biodc.isti.ir/index.aspx?pageid=16003 
http://cpdi.ir/includes/newsprint.jsp?id=3348&sid=1&pid=0 
http://dolat.ir/detail/335788 
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/ 
https://www.ssic.ir/news/-/news/news-details/newsId/2213 
http://khrimt.ir/ 
  

https://www.inif.ir/fullcontent/-/asset_publisher/YASjeuXFqbaQ/content/id/395881
http://www.irna.ir/news/83701340/
https://www.tahlilbazaar.com/news
http://biodc.isti.ir/index.aspx?pageid=16003
http://cpdi.ir/includes/newsprint.jsp?id=3348&sid=1&pid=0
http://dolat.ir/detail/335788
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/
https://www.ssic.ir/news/-/news/news-details/newsId/2213
http://khrimt.ir/RContent/3YN3ZR15
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 (COVID-19)شیوع ویروس کرونا  در خصوص 1چهار سناریو روایتی
 اهللیتعناسهیل 

 برادران قهفرخیی محمدعل ترجمه:

 

 مقدمه

پژوه برجسته و سرشناس و استاد دانشگاه استرالیا به تحریر درآمده اهلل آیندهدر این مقاله که به قلم پروفسور عنایت

خالصه به تصویر  صورتبهرسیده است را  3که به حالت پاندمی 2است، چهار سناریو روایتی برای آینده ویروس کرونا

 پردازیم.می هاآنکشیده که در زیر به 

 
 

 

 )Zombie Apocalypse(ی آخرالزمانزامبی  عنوانبهسناریو اول: کرونا ویروس 

چنین  4توان با توجه به طغیان و شورش این ویروس علیه جامعه انسانی به همراه ترس و دگرستیزیاین سناریو را می

گیری منجر به نابودی های این شیوع و همهمتصور شد که دوران آخرالزمان رسیده است. از طرفی، عدم قطعیت

                                                                                                                                                                                                 
1. CORONA AS NARRATIVE 

2. COVID-19 

سالمت عبارت است از برخورداری از  ،)World Health Organization(، سازمان جهانی بهداشت WHO طبق تعریف تخصصی. تفاوت اپیدمی و پاندمی: 3

 :نداشتن بیماری و نقص عضو. بر این اساس به تعاریف زیر نیز توجه کنیدفقط آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه

ــابه Epidemic گیریهمه اپیدمی: ــته یا در یک دوره زمانی مش ــال گذش ــابه در س ــنجیده  یک بیماری، میزان وقوع بیش از حد انتظار که با مقدار مش دیگر س

 .شودمی

سترش موارد ابتال بهیک بیماری،  Pandemic گیری جهانیهمهپاندمی:  شی از یک قاره یا گ شور و یا بخ تی کل جهان. مثل حطور ناگهانی در تمام نقاط یک ک

 .وبا، آنفلوانزا، طاعون، تیفوس و ایدز

4. xenophobia 
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ین و صنعت توریسم و گردشگری و تأمبازارهای مالی اقتصادی شده و رکود جهانی را به همراه خواهد داشت. زنجیره 

ها و های جهانی با چالش جدی نابودی مواجه خواهد شد و این تغییرات منجر به تغییر و ورشکستگی دولتنشست

 کنند.. این چیزی است که بسیاری از مردم در مورد آینده احساس میها خواهد شدحکومت

 (The Needed Pause(انتظار سناریو دوم: وقفه مورد 

توان چنین تلقی کرد که که می استمطرح  1عبارتی با عنوان نرمال شدن فصلی معموالًدر علم اپیدمولوژی و آمار 

 قطعاًهای داروسازی بزرگ کند. شرکتفروکش می مروربهبوده که  2فصلی آنفلوانزااین ویروس کرونا نیز یک نوع 

برند. در به تولید واکسن و دارو دست یافته و سود سرشاری از آن می قطعاً 2021فرصت را مغتنم شمرده و تا سال 

افته و شهرهای آن کاهش ی راتیتأثوار ویروس کاهش یافته و روند شتاب تغییر اقلیم و این میان رویه آشفته و دیوانه

رسند. در این میان، فرایند توریستی در معرض خطر از قبیل ونیز ایتالیا تا مدتی نفسی کشیده و به آرامش نسبی می

 یابد.گرایی یا بومی شدن گسترش و توسعه میمحلی شدن و محلی

 (ALIBABA magic)سناریو سوم: جادوی علی بابا 

ها و دانشمندان این حوزه اقدام به نجات جامعه آپ -مصنوعی، استارتهای عظیم فعال در زمینه هوش کلیه شرکت

و  3ایم، جایی که ترکیب دو حوزه هوش مصنوعییقاً در آستانه موج چهارم انقالب دیجیتال قرار گرفتهدقکنند. ما می

های فناورانه پشت کرونا به کار گرفته شود. موفقیت ازجملهها و تواند در رصد و پایش و پیشگیری بیماریژنتیک می

سیستمی در حال به ثمر نشستن هستند، حادث خواهند شد.  طوربههایی که سر هم از طریق ظهور و فوران نوآوری

حضور جوانان آماده به  ترمهمبخش باشند و از آن توانند نجاتها و ابتکارات خود مییتبا خالقاقلیت خالق جامعه 

 .استمت خد

 (The Great Despair)سناریو چهارم: نومیدی بزرگ 

انی، نه افسردگی در این سناریو نویسنده وضعیت آینده را نوعی از ناامیدی قلمداد کرده است که نه از جنس آخرالزم

 .استیک آهستگی و فروکش کردن نظام سالمت و ثروت  صرفاًو نه جادو بوده بلکه 

هداشت جهانی و برغم تالش سازمان های باال آمده و برافراشته احاطه شده و علیا و حفاظحصاره ورا دیوارها  جاهمه

رده و ذهن و قلب های دیگر را آلوده کسایر نهادهای درگیر کرونا کماکان از دیوارها و حصارها رد شده و بدن انسان

 اندازد.همگان را آکنده خواهد کرد که ما را به یاد قرون وسطای اروپا می

 منبع
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6641871794586382336/(last update: 14/03/2020). 

 

                                                                                                                                                                                                 
1. Seasonal Normalization 

2. winter flu 

3. Artificial Inteligence (AI) 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6641871794586382336/
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 این است مسئلهناپذیر؟ ابپذیر یا اجتنکرونا، شگفتی اجتناب
وم بازنگری گیری بیماری شبیه کرونا و لزپژوهان نسبت به همههای دو دهه گذشته برخی آیندهبینییشپ)نگاهی به 

 انداز آینده(در مدیریت ریسک، مخاطرات و چشم

 

 محمدعلی برادران قهفرخی

 های نونگری و فناوریعضو گروه پژوهشی آینده
 

 توانیم اکتفا کنیم؟ها به چه چیزی میشگفتیدر دنیای 

در  چراکهست، و پاسخ به این پرسش تا این حد مهم نبوده ا است 2020نگارم اوایل سال که این مقاله را مییهنگام

اقتصادی ناشی  ومرجهرجزندگی خود را در  اندازپسبسیاری از افراد  «کرونا»اثر شیوع یک ویروس و بیماری به نام 

شاهد ناپدید  بسیاری .دالر رسیده است 20باره به زیر اند. قیمت نفت یا طالی سیاه به یکماری از دست دادهاز بی

نمان را از دست اند. شماری از ما اعضای خانواده یا دوستای خود شدهوکارهاکسبشدن و از بین رفتن ناگهانی شغل و 

دترین تهدیدات در مقابل شدی G7و آمریکا  ازجملههای جهان ایم. بسیاری پذیرفته بودیم که نیرومندترین کشورداده

یر ناشی وممرگن و خارجی مصونیت واقعی دارند، اما به فاصله کمتر از دو ماه از شیوع بیماری بیشترین آمار مبتالیا

و  مسئلهاست.  د شدهیباً کل دنیا متوقف، تعطیل و ناتوان از این تهدیتقرمتعلق به کشورهای ابرقدرت بوده و  هاآناز 

و مدیریت  رلو کنتهای نوظهور چقدر آماده مواجهه های علمی و فناوریاینجاست که دنیا با وجود همه پیشرفت سؤال

رای زندگی اینکه آیا روش بهتری ب ترمهمو از همه  ها را جدی گرفته است؟بینیاین چالش بوده است و چقدر پیش

 رد؟ها و پاسخ دادن به هر شگفتی جدید حادث شده برای ما وجود داهمراه شدن با آشوب جزبهبا این تنش 

پژوهان های صورت گرفته توسط آیندهبینیبر این اساس نگارنده با جستجو در متون قبلی به دنبال ردپای پیش

ژوهان پهایی از جنس تهدیدات و بیماری مشابه کرونا شده است و بر اساس مطالبی که آیندهدر خصوص شگفتی

نویسنده مشهور  3و ریچارد واتسون 2وکارکسبشبکه جهانی  مسئول عنوانبه 1پیتر شوارتز ازجملهبرجسته جهانی 

پژوهی از بزرگان علم آینده 5ی یونسکو، وندل بلپژوهندهیآدارنده کرسی  4اهللتیعنا، سهیل ندهیآ یهالیفاکتاب 

پیش هشدار داده بودند تأملی نموده و لزوم بازآفرینی  گیری جهانی در یک دههآکادمیک که در خصوص وقوع یک همه

انداز آینده خود و سازمان و کشور را گوشزد کنیم و و نوآوری در بهداشت و درمان، سبک زندگی و بازنگری در چشم

ها برنامه مدون برای مقابله با چنین های ضعیف و هشدارها را جدی گرفته و بر اساس آن افراد و دولتسیگنال

 سازها شوند.فتیشگ

                                                                                                                                                                                                 
1. Schwartz, Peter 

2. Global business network 

3. Watson, Richard 

4. Inayatullah, Sohail 

5. Wendell bell 



 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش   

40 

 1بیماری کرونا و نظریه قوی سیاه

 معمولطور هب کسی چون و است نادر بسیار و انگیزشگفتها آن مشاهده که پیشامدهایی از است ایاستعاره سیاه قوی

 به گاه هاییپدیده چنین وقوع دالیل توجیه در مردمی هایتوده افتندمی اتفاق وقتی ندارد راها آن وقوع انتظار

 معموالً هاپدیده این عواقب و علت توجیه در ها،توده اندیشه از فارغ. آورندمی روی خرافی حتی و غیرعقالنی استدالل

 و هادهه است ممکن که آیدمی پدید هاییکشمکش و نظراختالف از ایهنگامه نیز خردگرایان و روشنفکران بین

 ایپرنده را سفید قوی که دارد غرب فرهنگ در ریشه پدیده این یهتسموجهنینجامد.  صحیحی گیرینتیجه به هاسده

 و شیطان رمظه را آن وجود بودند، ندیده سیاه قوی مردم عامه کهآنجایی از و کردندمی تصور پاکی مظهر و سفید

 اثر) قو دریاچه هبال در که داشته غرب مردم باور در ریشه چنان دیرینه اسطوره این. پنداشتندمی جادوگری و شر نماد

 تئاتر ویبالش» در 1877 سال در که باله این در. است بوده ادیبان و هادانموسیقی بخشالهام نیز( چایکوفسکی

 .بدهد فریب را زیگفرید شاهزاده کوشدمی که است جادوگری سیاه قوی رفت، صحنه روی بر «مسکو

 این جنوب رد شگفتی کمال در گذاشتند، پای ساله هزاران سرزمین این به که مهاجرینی استرالیا، قاره کشف با

 را قو نوع اینها . آنبود تعجب مایه سفید قوی فقطها آن بین که شدند مواجه سیاه قوی از پرشمار هاییدسته با قاره

 این حال .باخت نگر مردم تخیل در ناپاکی و شر مظهرعنوان به الاقل سیاه قوی باور جیتدربه و بردند اروپا به خود با

 در (2007ب )طال نسیم توسط بار نخستین برای سیاه قوی استعاره: دارد تعبیری چه آمار و احتمال بحث در اسطوره

 شد. گرفته کار به زیر ویژگی سه با هاییپدیده برای اهیس یقوکتاب 

 بسیار ولی ناچیز، بسیار وقوعی احتمال با میانگین از دورتر بسیار و بینیپیش غیرقابل نادر،شدت به پیشامدهایی

 نادر پیشامدهایی چنین وقوع . پیامدهای(مترسانتی 5 قد با یافتهتکامل انسان یافتن اعالم مثل. )تأثیرگذار و جنجالی

 در را رخدادهایی چنین وقوع احتمال بتوانید اگر حتی که معنی به این. است بینیپیش غیرقابل کل به 2اثرگذار و

 منظم ساختار یک در راها آن وقوعِ از ناشی عواقب و پیامدها بود نخواهید قادر هرگز بزنید تخمین ناچیز بسیار مقادیر

 در عوام که شودمی باعث طبیعی شرایط درها آن مشاهده عدم و پایین وقوع احتمال .کنید بینیپیش معلولی و علت

 بسیار تأثیر تاریخ طول در هاپدیده از رده این. شوند غیرمنطقی و غیرمنصفانه خرافی، هایداوریپیش دچارها آن مورد

 و تلقی خدایان خشم را زلزله بدوی، قبائلی مثال برای. است گذاشتهها آن زندگی نحوه و بشری جوامع بر شگرفی

 .کردندمی قربانی انسان خشم این فرونشاندن برای

 هایی از گذشتهنشانک )سیگنال(

 آخرالزمان نه و سیاه قوی یک نه»ای با عنوان پژوهان در مقالهدو تن از آینده :3اهلل و پیتر بلکعنایت -

در پاسخ به این سؤال  4(2020 مارس 18 -98 اسفند 28 در شده منتشر)« 19-کووید با جهانی آینده زامبی؛

 و بینیپیش غیرقابل کامالً که است چیزی سیاه قوی گوینداست؟ می 5که آیا کرونا ویروس یک قوی سیاه

                                                                                                                                                                                                 
1. Black Swan 

2. Consequences 

3. Inayatullah,Sohail and Black, Peter 

4 https://jfsdigital.org/2020/03/18/neither-a-black-swan-nor-a-zombie-apocalypse-the-futures-of-a-world-with-the-

covid-19-coronavirus/ 

5. Black Swan 

https://jfsdigital.org/2020/03/18/neither-a-black-swan-nor-a-zombie-apocalypse-the-futures-of-a-world-with-the-covid-19-coronavirus/
https://jfsdigital.org/2020/03/18/neither-a-black-swan-nor-a-zombie-apocalypse-the-futures-of-a-world-with-the-covid-19-coronavirus/
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 سندگانینو .بود شده بینیپیش آن مشابه که است ویروسی بیماری یک ویروس کرونا. باشد انگیزشگفت کامالً

 .بوده است بینیپیشکرونا قابل  نکهیا یآورند براشاهد می 5 ،در ادامه

 در، (مورس 1995) مورد اشاره قرار گرفته کامالً  یعلم اتیکه در ادب ویروسیهای یمارینرخ ب یشیافزا روند -

که بخواهد منتشر شود، توسط  ویروسی یماریب مینوع بدخ نیموارد مختلف اشاره شده است که بدتر

احتمال جهش  چراکه ؛خواهند بود واناتیموارد از ح نیمنتشر خواهد شد و ا یاتک رشته RNA هایروسیو

 نیب در .موارد بوده است نیاز هم زین ریهای اخسال ویروسیدرصد موارد  70است.  شتریب یلیها خدر آن

( و مرس 2003اند. سارس )بوده ویروسیحادثه  جادیا یداهایکاند ستیدر صدر ل روسیهمه موارد، کرونا و

ها مورد اشاره قرار گرفته است که خفاش یعلم اتیادب در .اندخانواده بوده نیهر دو از هم 2012در سال 

 «1هایزنده فروش»موارد در  نیا یتمام. (2107و همکاران،  ویباشند )اول ییهایماریب نیچن مبدأتوانند می

بوده و در  یهای زنده فروشنزا از مغازهابه شکل زنده هستند. پخش آنفلو واناتیو فروش ح دیدر حال خر

( هم خواسته است 2015غذا )فائو  یبوده است. سازمان جهان طورهمینهای مشابه هم روسیمورد سارس و و

ها شکست یطور استراتژ نیهمه ا میدانطور که میهمان یدهد. ول رییرا تغ یزنده فروش بکس نیه اک

 نیا فتد،یاتفاق ن یفرهنگ راتییکه تغ یخورد تا وقتمی یصبحانه خود، استراتژ یخورد. فرهنگ برامی

 ویروسیهای یماریب صیکه در مرکز تشخ یخاطر کسان نیهم به .نخواهد داشت تأثیریها یاستگذاریس

 دیجد روسیکرونا و کی کهاینبوده است. منتها نآن مشخص  قی. البته زمان دقاندنشدهشوکه  اصالً، اندبوده

که  میدانبود. می بینیپیشقابل  کامالًشود، به انسان منتقل می وانیها هست و از حیفروشکه مرتبط با زنده

 نکهیمشکالت فردا است و ا دنید یبرا یتیبلکه خلق ظرف ست،یها نزمان قیدق ینیبشیهم پ ینگرندهیآ

دهه وجود  کیحداقل  یکرونا برا فیهای ضعنشانک نیبنابرا ؛میانجام ده یها کارآن یامروز برا میبتوان

 (.2020اهلل و بلک، )عنایت داشته است

دید که بر اساس ( 2009توان در نوشته وندل بل )گواه دیگری بر این مدعا را می(: 2009وندل بل ) -

استراتژی امنیت ملی آمریکا را برای رویارویی با  21در قرن  2پژوهی کمیسیون امنیت ملیهای آیندهگزارش

جویانه پذیری آمریکا در برابر تهاجم ستیزهآسیب»کند: طراحی کرده و چنین نقل می 2025جهان تا سال 

های ناراضی، به تسلیحات ها و دیگر گروهستها، تروریبه شکلی فزاینده افزایش خواهد یافت و دولت

ها این تسلیحات را به کار گرفته و این احتمال وجود کشتارجمعی دست خواهند یافت و برخی از این گروه

ها منجر به پیشنهاد با وجود اینکه این گزارش«. دارد که شمار زیادی از مردم آمریکا در خاک خود کشته شوند

هایی بینیصراحتاً پیش 20095و  20074شد که در سال  2001در سال  3«نیت ملیآژانس میهنی ام»تأسیس 

ای خانواده کرونا منتشر گردید که در زیر خالصههای مشابه و هممبنی بر تهدید ایاالت متحده در اثر ویروس

 پژوهی ذکر شده است.های آیندهاز خروجی نتایج این گزارش

                                                                                                                                                                                                 
1. Wet market 

2. The US. Commission on national security/21 century 

3. National Homeland Security Agency (NHSA) 

4. HSPD 18. Medical Countermeasures Against Weapons of Mass Destruction, January 31, 2007 Biological Threats 

5. The National Intelligence Strategy August 2009 :As the 2009 H1N1 influenza outbreak vividly illustrates, the risk of 

pandemic disease presents a persistent challenge to global health, commerce, and economic well-being. 
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تهدیدات  ،2007ژانویه  31های کشتارجمعی، متقابل پزشکی علیه سالح. اقدامات HSPD18: 1شاهد شماره  -

های منحصر توان در چهار دسته مجزا تقسیم کرد که هریک چالشطیف تهدیدات بیولوژیکی را می زیستی:

 دهد:های قابل توجهی برای توسعه اقدامات متقابل پزشکی ارائه میبه فرد و فرصت

 ها یا محصوالت سمیعوامل مرسوم به طور طبیعی در میکروارگانیسم :زای مرسومالف: عوامل بیماری

هایی از عوامل مرسوم شامل شوند که با انتشار آن، پتانسیل برای تلفات جمعی وجود دارد. نمونهپدیدار می

 )طاعون( است. 2و یرسینیا پستیس 1باسیلوس آنتراسیس )انتراکس(

نتخاب ازای مرسومی هستند که اصالح شده یا عوامل بیماری : عوامل تقویت شده،ب: عوامل ارتقا یافته

فعلی تقویت  های انسانی یا دور زدن اقدامات متقابلاند تا توانایی خود را در آسیب رساندن به جمعیتشده

 بیوتیکی اصالح شده است.کنند مانند باکتری که برای مقاومت در برابر درمان آنتی

ای هستند که ممکن است به طور زا سابقاً شناخته نشدهعوامل نوظهور، عوامل بیماری ج: عوامل نوظهور:

طبیعی اتفاق بیفتند و خطرات جدی برای جمعیت بشری ایجاد کنند؛ مانند ویروس مسئول سندرم شدید 

ابزارهایی برای تشخیص و درمان این عوامل ممکن است وجود نداشته باشند یا ممکن  3حاد تنفسی )سارس(.

 است به طور گسترده در دسترس نباشند.

ند که در های جدید یا مواد دیگری با طبیعت بیولوژیکی هستعوامل پیشرفته، پاتوژن د: عوامل پیشرفته:

یش یافته، در صورت بیماری افزاطیف شدیدتر یا بهآزمایشگاه برای گذر از اقدامات متقابل مرسوم یا ایجاد 

 اند.آزمایشگاه مهندسی شده

در سال  1N1Hکه شیوع آنفلوانزای  طورهمان :2009آگوست  4: استراتژی اطالعات ملی،2شاهد شماره  -

گیر، یک چالش مداوم برای سالمت جهانی، تجارت دهد، خطر ابتال به بیماری همهوضوح نشان میبه 2009

 رفاه اقتصادی است.و 

 2977پتامبر سهای اخیر بر اثر عوامل متعدد )حمالت یازده ایاالت متحده در دهه شدگانکشتهبا نگاهی به آمار 

کشته  2353 و جنگ افغانستان 2235کشته، حمله پرل هاربر  2975کشته، طوفان ماریا  1863کشته، طوفان کاترینا 

و عدم  ذشته استهزار نفر گ 56از  2020 لیآور اواخریی در اثر کرونا تا کایآمر شدگانکشته، در حالی که شمار است

 کند.بینی شده را نمایان میتوجه به تهدیدات پیش

( معتقد بود که فقط صنعت بهداشت و درمان 2010) واتسون(: کشتن با مالیمت: 2010) ریچارد واتسون -

تا سال »الیل خود را چنین بیان کرده است: نیست که در آینده دستخوش تغییر و نوآوری خواهد شد و د

به . «ها را بکشدتواند انسانزا در جهان وجود دارد که میپاتوژن یا عامل بیماری 1400نزدیک به  2010

اند ظهور و بازظهور کردهبار  409های جدید سال گذشته پاتوژن 50گفته محققان دانشگاه کلمبیا، در طول 

شود. چه چیز های انسانی جدید از حیوانات تولید میاست. عالوه بر این، اکثر پاتوژنو این روند شتاب گرفته 

های داند، اما آن طور که دنیا در حال تغییر و تحول است، فرصتعامل این رشد است؟ کسی به یقین نمی

                                                                                                                                                                                                 
1. Bacillus anthracis (anthrax) 

2. Yersinia pestis 

3. SARS 

4. The National Intelligence Strategy 
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ود. فهرست شها داده میهای جدید یا سرایت به مناطق مختلف به پاتوژنای برای آلوده کردن گونهتازه

کنند( و ها، شامل شهرنشینی سریع )که عده بیشتری نزدیک هم زندگی میمقصران احتمالی این پدیده

شود. اما کنند( میها زندگی میتر به انسانتر به هم و نزدیکزراعت فشرده )که حیوانات بیشتری نزدیک

احتمال زیاد مظنون رتباط هستند نیز، بهشدن به این معنا که همه افراد هر چه بیشتر با دیگران در اجهانی

جا شدن حیوانات از یک محل به محل شماره یک است. نخست اینکه، چنین چیزی به معنای مرتباً جابه

)با منشأ حیوانی( از طریق  1کنند. بیماری سارسوآمد میتر رفتدیگر است. دوم اینکه، مردم بیشتر و سریع

جمعی شدن مشاغل و مهاجرت دسته. با وجود سفرهای ارزان، جهانیسفرهای خارجی در جهان گسترش یافت

های طور یکسان بیشتر مستعد امراض جدید و قدیم هستند. این پدیده ما را به موضوع بیماریها بهانسان

 همیلیون نفر در منطق 100تا  20حدود  1918-19های گیر سالهمه آنفلوانزای دررساند. گیر جهانی میهمه

شدگان در داند، اما این رقم قطعاً بیشتر از تعداد کشتهتلفات را نمی تعداد دقیق کسهیچتلف شدند.  آلوده

گیر دیگری، شاید نه با همان جنگ جهانی اول است. اکثر )اما نه همه( کارشناسان معتقدند که بیماری همه

 ها، در راه است.مقیاس، اما ویرانگر از نظر وضعیت روانی انسان

آید زیرا تا حد زیادی نمی حساببهگیر یا ایدز قبالً آمده است، اما ظاهراً این بیماری بگویید این بیماری همهشاید 

ها نفر زیاد میلیون احتمالبههای کوچکی محدود شده است. پس این چه بیماری است که به چند قاره خاص و گروه

رقم تلفات را باال ببرد، اما  1N5H2آنفلوانزای مرغی تیپ  را در آینده خواهد کشت؟ هنوز این امکان وجود دارد که

ی دوباره سازمنیاتواند به دلیل عدم قوی چیزی از گذشته ما باشد. آبله و فلج اطفال می احتمالبهشاید طاعون آینده 

خارج از جو ای از فضای است. حتی شاید حشره هم محتمل 1968و  1957های سالبازگردد و البته انواع آنفلوانزای 

، )واتسونمن نیست  مدنظراصالً  هانیایک از اما به دالیلی که بعداً توضیح خواهم داد، هیچ؛ زمین به ما حمله کند

2010.) 

ها بود، اما یقین داشت ظرف چند سال (، آنفلوانزای خوکی یکی از دغدغه2010در زمان نگارش کتاب واتسون )

چنین استنباط داشت  2010آور خواهد شد. او در سال گیر اضطراببدتر جایگزین این بیماری همه مراتببهچیزی 

زده شویم که آیا چنین تهدیدهایی واقعی است یا فقط نمونه دیگری از اصول احتیاطی که در آن صورت شاید حیرت

تهدیدها اغراق کنند،  گونهنیا بارهدر گودروغها مثل چوپان در عمل است. البته، نگرانی این است که اگر دولت

با  اکنونهمبرخی از این تهدیدها  بسیار زیاد اگر روزی نوبت تهدید واقعی برسد، مردم آن را نادیده بگیرند. احتمالبه

مقاوم بودند. امروزه این رقم  هاکیوتیبیآنتبه  3درصد باکتری استافیلوکوک 3سال پیش،  وپنجستیبما همراه است. 

بیمار شوید، بسیار  واقعاً. به عبارت دیگر، امروزه احتمال اینکه با رفتن به یک بیمارستان درصد است 60نزدیک به 

 (.2010زیاد است )واتسون، 

در بخشی از کتاب خود با  2006برجسته استرالیایی نیز در سال  پژوهندهیآ نیا (:2006) 4ریچارد اسالتر -

 (a pilgrims process in the 1990) نوان خلق یک راهنما برای بیست سال آینده با ارائه تصویری با عنوانع

                                                                                                                                                                                                 
1. SARS 

2. H5N1 bird flu 

3. Staph bacteria 

4. Slaughter, Richard 
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دهند، به تصویر کشیده است که در میان آن موضوعات موضوع قرار می ریتأثمواردی را که آینده دنیا را تحت 

 است.ها را بیان کرده ها و بیماریگیری طیفی از ویروسپاندمی یا همه

 

پژوه برجسته و شناخته شده جهانی، هشدارهای جدی این آینده ( و مصیبت آینده:2004) پیتر شوارتز -

اجتناب هایشگفتیداده بود که در کتاب  2004در سال  گیردر خصوص شیوع یک بیماری مسری و همه
شگفتی دیگری »صورت خالصه تشریح شده است: چاپ کرد که در زیر به آینده مصیبتخود با عنوان  ناپذیر

کس آماده مقابله با آن نشده است. در راه است که رویارویی با آن مشکل و حتی بدتر از قبلی است، زیرا هیچ

ی نداریم اند. اما از میزان بدتر بودن آن اطالعکند، قابل مشاهدهناپذیر میعالئم اولیه که آن را امری اجتناپ

و آن رویارویی حتمی با یک مصیبت جهانی است. در طول صد سال گذشته دو مصیبت برای جهان روی داد. 

بود که باعث مرگ بیست تا پنجاه میلیون نفر در جهان شد. دوم،  1918نخست، شیوع آنفلوانزا در سال 

شته این دو بیماری به ما نسبت به بیماری ایدز است که احتماالً صد میلیون نفر را خواهد کشت. تاریخ و گذ

 (.2004)شوارتز، « دهدوقوع یک مصیبت دیگر هشدار می

به قرار  در خصوص بیماری و مصیبت آینده از آن یادکرده است 2004ها و خصوصیاتی که شوارتز در سال ویژگی

 باشد:زیر می

ریباً از ایدز در دهه هفتاد تقشود، مثالً جایی که یک بیماری به شکل مهلک خود متحول می نقطه شروع: -

 یک ناحیه دورافتاده در آفریقا وارد جهان شد.

ه بروز شود تا زمانی که عالئم اولیاین دوره مابین زمانی که شخص آلوده می مدت:دوره تکوین طوالنی -

ی عادی شان زندگاطالع از بیماریها بیدهد. انساندهد و این امر به بیماری اجازه گسترش میکند، رخ می

رد در زمینه دهند. این مودهند و هیچ اقدام احتیاطی برای آلوده نشدن سایرین انجام نمیخود را ادامه می

مردند،  1918 های افرادی که در سالاکنون با آزمایش ژنتیک بر روی دستمال)شیوع آنفلوانزا صادق است 

ز عالئم اولیه پخش ، شانزده سال قبل از برو1902این امر ثابت شده( و بیماری این گونه بین قربانیان در اویل 

ع در بدن شد. این امر همچنین در مورد ایدز نیز صادق است. بیماری ابوال، بیماری خطرناکی است و سری

گیریش وره همهدشود و افراد مبتال موقعیت کمی برای مبتال کردن سایرین دارند. این بیماری میزبان ظاهر می

 دهد.سریع رخ می

اشد، امکان بعیتی بزرگ نامبتال و مستعد بدون هیچ مصونیتی در مقابل بیماری: هر چه بیماری ناآشناتر جم -

تر و بیشتر مبتال گسترشش به نواحی دورتر بیشتر است و مردمی که مصونیتی در مقابل آن ندارند، راحت

ده )مثل شها قبل ناپدید الشوند. به همین دلیل، مصیبت بعدی تقریباً نوع جدیدی از ویروس است که سمی

 آنفلوانزا( و نسل جدید هیچ مصونیت ژنتیکی به آن نخواهد داشت.

های یک دلیل مهم برای آغاز مجدد بیماری کند:های مبتال میسامانه شیوع که بیماری را وارد جمعیت -

های هوایی رغم پیشرفت گسترده در سطح سالمت عمومی از شروع قرن جدید، وجود مسافرتگیر، علیهمه

اند. درواقع، برند که قبالً آنجا نبودهها را به نقاطی میارزان قیمت است. هواپیماها افراد، حیوانات و میکروب
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شخصی که ناخواسته بیماری ایدز را وارد غرب کرد، یک متصدی پرواز خط هوایی کانادا بود؛ بعدها این فرد 

 عنوان بیمار صفر نامیده شد.به

ثل مایدز به خاطر تبادل مایعات  و قابل اطمینان انتقال از شخصی به شخصی دیگر: یک شیوه مداوم -

نه تبادالت، یابد. با توقف این گواستفاده از سوزن مشترک و اعمال جنسی بین مردم گسترش می -انتقال خون

تاقی که یک ی اتر از این مورد است؛ فقط باید از هواشود. انتقال آنفلوانزا راحتگسترش بیماری متوقف می

 نفر مبتال در آن بوده، استنشاق کنید.

شود. آنفلوانزا گونه با آن برخورد میشود و هماندر اصل به بیماری ایدز گفته می توجهی به بیماری:بی -

ین اتوسط باکتری به وجود آمده و واکسن آن نیز ساخته شده، اما در اصل عامل آن یک ویروس است. 

ن بیماری آی است که سبب طوالنی شدن درمان ناکارآمد و ایجاد زمینه برای گسترش توجهی یکی از عواملبی

 شود.می

ای اعالم کرد هیئت سالمت عمومی سلطنتی کوبلند نیویورک در بیانیه 1918در سال  رد جدیت وضعیت: -

ند. رندی گیر وجود ندارد و مردم نباید ناراحت و نگران این مسئله باشکه در این شهر خطر بیماری همه

نویسد و می کنندمی تحریک را دیگران احساسات که گروهیمورخ در مورد ایدز در کتابش با عنوان  1شیلتز،

تازگی، این نوع خودفریبی در جمالت مشابهی را از زبان دولتمردان در اوایل دهه هشتاد آورده است. به

جنوبی مشاهده شده است. هرچه  مدارهای روسی، چینی، هندی، آسیای جنوب شرقی و آفریقایسیاست

های که نیازمند تحقیق گسترده، انواع قرنطینه مردم بیشتر این بالیا را جزو بحران سالمت عمومی ندانند

یابد. امروز تمام این شرایط وجود دارند. احتمال جدید و تغییر رفتار است، این وضعیت بیشتر گسترش می

 .(2004، شوارتز) ناپذیر استسازگارند، زیاد و عمل اجتنابهای جدید که با این شرایط تحول بیماری

تقیم خون یا ... یابد و نیازمند تبادل مستر شیوع میتر و سریعاما بیماری که متوجه ما خواهد بود از ایدز راحت

منتقل یا( مثل ماالر)یابد که از طریق هوا یا آب یا حشرات نیست. فرض کنید بیماری مثل ایدز به نحوی جهش می

ز طریق هواپیما امدتی هم داشته باشد و مردم بدون اطالع از مبتال بودنشان شود و فرض کنید که دوره تکوین طوالنی

شوند. مطمئن نیستم که روند. صدها میلیون نفر طی یک هفته مبتال به این بیماری میاز کشوری به کشور دیگر می

 .(2004، شوارتز تریپ) یابد، اما از آمدنش مطمئن هستممیبه همان شدت مخرب است و چه موقع شیوع 

کن قدیمی باشد که زمانی ریشه جدید و نو باشد یا ممکن است بیماری کامالً تواند مثل ابوال و ایدز این بیماری می

ارند که ها وجود دشده و اکنون به شکلی که در مقابل دارو مقاوم است، جهش یافته است. اکنون انواعی از بیماری

ای از ماالریا دیده شده که در مقابل کنند، مثل سل و باکتری استافیلوکوک. گونهمقاومت می کیوتیبیآنتنسبت به 

تا حاال از علت توقف گسترش  کسچیهیا ممکن است نوع جدیدی از آنفلوانزا باشد.  کندیمداروی کوئینین مقاومت 

کی ممکن است دوباره توسط یک آزمایش مهندسی ژنتیک شیوع پیدا کند.  داندینمبیماری آنفلوانزا اطالعی ندارد و 

ها مسئول ایجاد و انتشار بیماری بعدی باشند نیز وجود دارد. منبع این بیماری هرچه که احتمال اینکه تروریست

لوانزا صدها هزار . آنفهاستبچهو ایدز روی  ترین تأثیر آنفلوانزامخرب خواهد بود. اسفناک شدتبهباشد، این بیماری 

شاهد  هاآنبچه را یتیم کرد. اکنون فقط در آفریقا چهارده میلیون یتیم به خاطر بیماری ایدز وجود دارند که خیلی از 

                                                                                                                                                                                                 
1. Randy Shiltz 
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آلوده  کردهلیتحصافراد  سومکمراقبت کند. در بوتسوانا ی هاآنها کسی را ندارند تا از . خیلیاندبودهمرگ والدینشان 

متشکل از افراد بسیار پیر یا بسیار  طی ده سال آینده خواهند مرد. ترکیب جمعیتی این کشور و اندروسیوبه این 

اند. حال تصور کنید که یک بیماری، تأثیری مشابه بر آمریکا و اروپا بگذارد. جوان است و تنها تعدادی زنده مانده

به خاطر بیماری  کهیوقتندین سال قبل همچنین آثار اقتصادی شدیدی به وجود خواهد آمد. نشانه این وضعیت را چ

وبا در کلکته از ورود هواپیمای خط هوایی هند به انگلیس جلوگیری شد، دیدیم؛ تصور کنید اگر هواپیماها از ورود به 

کشورها منع شوند و کشورها قرنطینه شوند چه تأثیری بر اقتصاد جهانی و تحصیل گذاشته خواهد شد، اما آیا این 

یک مصیبت که یک بار اتفاق افتاده از آن یاد  عنوانبهها جدید مثل آنفلوانزا خواهد بود که برای نسل ریگهمهبیماری 

یا مانند ایدز سرآغاز یک نشانه است که پس از آن دیگر جامعه مثل قبل نخواهد بود. البته این وضعیت به میزان  شود؟

 آمادگی ما برای مقابله با آن نیز بستگی دارد.

 و ابداع» ،«سابق شوروی فروپاشی» ،«اول جهانی جنگ» این محقق رخدادهای(: 2007طالب ) نسیم -

 .است دهدا قرار سیاه قوی رخدادهای رده در را «دوقلو هایبرج به 2001 سپتامبر حمله» و «وب ظهور

کند که ویروس ها داشته و بیان میای با رسانهمصاحبه 2020 مارس 30جالب است که نسیم طالب در 

 (.2020بلومبرگ، ) ی بوده استنیبشیپکرونا یک قوی سیاه نبوده و از قبل قابل 

 انکار و دفاع

ها در کنار هم قرار دادن و سازمان وکارهاکسب، چرا بسیاری از دولتمردان و استبینی یشپقدر قابل ینااگر آینده 

یر قابل غکه یک شگفتی یهنگامکند ( چنین بیان می2004شوارتز ) سؤالها مشکل دارند؟ در پاسخ به این واقعیت

تواند منجر به می هاآندهد که هر دوی گیرد دو نوع واکنش طبیعی متفاوت روی میاجتناب فراروی ما قرار می

( 2004تز، )انکار است، یعنی خودداری از باور موارد غیر قابل اجتناب. شوارگیری ضعیف شود. حالت نخست تصمیم

شمار  چراکهود، سپتامبر ب 11معتقد است این یکی از دالیل کلیدی عدم آمادگی دولت آمریکا برای مقابله با حمالت 

ت ملی نظام امنیی از پذیرش ضرورت بزرگ و فوری تفکر مجدد در مورد ساختار سادگبهزیادی از افراد مسئول 

 ی کردند.خوددار

معتقد  (2010آیا بدبینی و دلسردی، صنعت جدیدی است که رشد خواهد کرد؟ واتسون )به کجا چنین شتابان: 

ی فروشکتابهای کند که فقط کافی است نگاهی به قفسهحاضر است. ایشان بیان می جاهمهاست که گواه این حرف 

ی قرن درپیپهای وضعیت اضطراری طوالنی: از فاجعه»از کتاب با عناوینی چون  محلۀ خودتان بیندازید و با انبوهی
چگونه »دش و کتاب مورد عالقه خو «مزخرف است؟ زیچهمه، آیا فقط برای من یا دربردنبیست و یکم جان سالم به 

ها هد شد و آیا آدمبدتر خوا واقعاً رو خواهیم شد. آیا در آینده زندگی روبه «ها جان سالم به در ببریماز عصیان ربات

های بزرگ یخ، ذوب شدن توده ازجملهبخت خواهند بود؟ البته دالیل بسیاری برای نگرانی وجود دارد مضطرب و تیره

ه اعتقاد برخی ب، فرسایش حریم خصوصی، عمرهای طوالنی، تروریسم و فروپاشی اقتصاد جهانی. بنا ریگهمهآنفلوانزای 

شرایط  یافته، از دست رفتن تنوع زیستی،سازمان جرائمجانبه ام شدن نفت، گسترش همههای بزرگ، باید تمذهن

یماری ایدز، ب، مرض سل، ماالریا، هاطوفانها، لرزههای الکترومغناطیسی، زمین، جعل و تقلب، میدانهوافضامتغیر 

 (.2010روسیه و چین را به فهرست قبلی اضافه کرد )واتسون، 
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سن، مگیری قدیمی و فراموش شده. افراد هغریب و منحصر به فرد است و نه یک نتیجه آینده نه یک تجربه

دهای بومی رخدا ریتأثتحت  شدتبهبه طرق گوناگون آینده را تجربه خواهند کرد و اینکه آینده  محلههمو  شغلهم

ای از ما با فناوری و کنیم. عدهیی آن را خلق میتنهابهشخصی خواهد بود. همچنین آینده چیزی است که ما  کامالً و 

دی جدال بین ، آینده تا حدرواقعکنیم، در حالی که دیگران برای فرار از آن تالش خواهند کرد. خو می شدنیجهان

ه نسخه برند و کسانی که دوست دارند به زمان عقب و بی آن یورش میسوبهکسانی خواهد بود که با آغوش باز 

ا را مهای آینده دست و پای هم فرصت جانیهمو راحت گذشته سفر کنند. موضوع مهم این است که تا بهداشتی 

ست که اتفاق همان چیزی ا قاً یدقاین  متأسفانهبسته است. آینده باید جایی باشد که در آن هر چیزی ممکن است. 

های واقعیت عمالً هد بود، در حالی که ما ترین سناریوهای ممکن خواخواهد افتاد. ناخوشایندترین سناریوها، محتمل

وع آنفلوانزایی ایم. پس همه بیایید از شیهای دور و بر خودمان را فراموش کردهها و تهدیدفرصت خصوصبهزمان حال، 

 9/4ر را گرفت؛ یا میلیون نف 6/2بیماری ایدز جان  2006که هنوز نیامده نگران باشیم، اما بر این حقیقت که در سال 

ببندیم  سال را مبتال کرد، چشمان خود را 15کودک زیر  700000یی که سال گذشته هاعفونت لیون مورد جدیدمی

 (.2010)واتسون،

یقت خواهیم این حقتر است، اما نمیسال پیش پاک 100کشیم از بسیاری لحاظ از هوایی که امروز نفس می

 هاستسالرود، اردی که کودکان کم سن و سال را نشانه میمو خصوصبهناخوشایند را بپذیریم. اعمال جنایتکارانه، 

ن همه تظاهر این را ببینیم. پس معنی ای میخواهینمدر بسیاری نقاط به کمترین حد خود رسیده است؛ اما باز هم 

تر است و هم روزی چیست؟ به نظرم وقتی آینده مطرح باشد، بدبین بودن هم مطمئنبختی و تیرهبه سیاه

و اندیشه ورزید  بین بودن باید تعهد داشت، باید انرژی صرف کردبرد. برای خوشبینی کار میاما خوش؛ تربانهطلعافیت

 (.2010)واتسون، 

 گیرینتیجه

رسد که در پژوهان ذکر شده چنین به نظر مییندهآهای صورت گرفته در متون انتشار یافته توسط در خالل بررسی

ها سازمان رتز،شوا نظر رو خواهیم شد. بهپذیر بیشتری روبهناپذیر و اجتنابهای اجتنابشگفتیهای پیش رو ما با سال

 یجمعدسته یبیخودفر حاصل که سنجندیم دیدی زاویه از را خود پیش روی خطرات وها ریسک موارد اغلب در

« مرسوم یندهآ» که است آینده به بتنس اییشدهپذیرفته  دیدگاه نتیجهمعموالً  سازمان یک سازانتصمیم تفکر. است

 به یندهآ و حال گذشته، حوادث مسیر به نسبت سازمان اعضای در که است دیدگاهی مرسوم آینده. شودیم نامیده

 از مرسوم یندهآ کشیدن چالش به برای روشی سناریوها پایه برریزی . برنامهنیست تغییر قابل یسادگبه و آمده وجود

 سناریوهای از کدامیچه اگر حتی. است کامل جزئیات با و مشروحصورت به بدیل و متعدد هاییندهآ ایجاد طریق

 در ازمانس پیش روی هاییسکر بر استراتژیک تمرکز مشوقریزی برنامه نوع این نپیوندند، واقعیت به شده نوشته

 .است خود مختص فناورانه یا سیاسی اقتصادی، متغیر محیط

 و گرمیسر و رسانه فناوری، و علم سیاست، جامعه، در نوظهور تحوالت و الگوها بررسی ضمن( 2010) واتسون

های پیشرفت مهه این وجود با انسان سرنوشتدرباره  آمیزطعنه حال عین در و عالمانههای زنیگمانه به صنایع، دیگر

 زند.می دست گوناگون
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در  یومهای سالمت عم. نظاممیدار یفیضع اریبس یمعتقد بود که در حال حاضر، آمادگ (2004) شوارتز تریپ

طالعات مربوط ا سهیو مقا یریرهگ یهم برا یهای اطالعاترو هستند. سامانههروب ینیسنگ اتینقاط جهان با مال شتریب

است، در  رفتشیکه در حال پنیبا ا ایدر دن داشتهای آب و به. سامانهستندیمناسب و کارا ن ریگهای همهیماریبه ب

 یحتماالً با همکاراالزم را ندارند.  یآمادگ یماریب نیمقابله با ا یبرا هارساختیشوند، زاز جوامع نکوهش می یاریبس

خصوص در به ،یوم، بهبود امکانات سالمت عمنخست. ردیصورت گ دیوکارها و مؤسسات دو کار بادولت، کسب نیب

ها مارستانیعات بتبادل اطال یای براهای آشکارساز. احتماالً شبکهبر سامانه یگذارهیدوم، سرما مورد بهداشت و آب.

ت و جستجو اطالعا نیمفهوم ا دنیفهم یطور مداوم برابه یدولت ارانهیبا کمک  کردهلیافراد تحص شود وساخته می

 نییپا یتا حد تیجمع زانیاست که م یدر حال نی. اکنندیتالش م دیجد یماریب کیاز ظهور  یسرنخ افتنی یبرا

 شوند.می گریکدی تیباعث تقو عیمعموالً فجا، است

ر جهانی دهای برآمده از زندگی ها و چالش( ترسیم تهدیدات، فرصت2003تواند به قول وندل بل )وظیفه ما می

پسند و عامه خالف آنچه گاه مطبوعاتپژوهی امروزه برها باشد. آیندهی با هدف بهبود واکنش افراد و دولتچندوجه

نیست،  «نماجهانگویی تصادفی به کمک جام پیش»کنند دیگر نوعی تصویر می اشتباهبهحتی محققان سایر علوم 

 بلکه به حوزه دانشگاهی ارزشمندی مبدل شده و شایسته احترام و حمایت است.
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 اقتصاد کروناییتدبیر مسئله فوریت و سندروم تأخیر در نظام 
 

 صومعه پاسبانیابوالفضل 

 نگریهای توسعه و آیندهت علمی مرکز پژوهشئعضو هی

 

 
 1إذا أرَدتَ شَيئا مِنَ الخَيرِ فاَل تُؤَخِّرهُ

 

 چکیده

های زده ایران و جهان و برخی از فاکتی از وقایع فشرده دو ماهه اخیر در اقتصاد و سیاست کرونابخش ابتدا حاضر مقاله

هایی را بازنمایی تدبیر در مواجهه با چنین شوکتا اهمیت مدیریت زمان و تکامل فوری نظام  نمایدتاریخی را مرور می

تواند باعث وجوب دنده عقب بردن اقتصاد به تردید حفظ و حراست از مسئله اصیل بقاء فرد و جامعه، مییبکند. 

تر شود. البته این مهم مستلزم وجود سازوکارها و ترتیباتی نهادی است که باید از تر، اما مطمئنسطوح تعادلی پایین

ش تمهید شده باشند. به این منظور در چارچوب روش نهادگرایی نوین، اخبار و اطالعات و اسناد مربوطه در طول پی

یت فوریت در چنین پراهمهای جامعه و ناظر بر مسئله این ایام مطالعه و تحلیل محتوا گردیده و با عنایت به ویژگی

 تدبیر امور اقدام شد. های سیاستی برای نظاماقتضائاتی، نسبت به ارائه توصیه

 

سی:  سا صاد کرونایی، نهادواژگان ا ضطراری دوران هااقت سندروم تأخیر، تکامل فوری نظام  ، عدم اطمینان،ءبقا ،ا

 تدبیر.

 JEL :18, I14, I75Hبندی طبقه

 

 مقدمه

، های اقتصادیچالشابر دارای واسطه عدم اطمینانی که ایجاد کرده، برای کشورهایبه گستر کروناشیوع ویروس جهان

-وویدکه شیوع ک اندکردهمطرح نیز این احتمال را  گران سیاسیهرچند گروهی از تحلیلتر است. زنندهمراتب آسیببه

و از قضا طور عامدانه تکثیر شده به 3برای تأثیر بر اقتصاد کشورهای رقیبکه  2تواند نوعی بیوتروریسم باشدمی 19

به بررسی آزمایشگاهی و مقایسه  کهاثبات آن  و تردید مواجهه با این احتمالبی ه است.چاقو دسته خویش را نیز برید

                                                                                                                                                                                                 
 .602، ح 448. األمالی للصدوق: ص. 1

 .1398پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، اسفند . فالحت2

 .1398. جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در گفتگو با خبرگزاری فارس، اسفند 3
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ای های جدید از نظر نوع تغییرات عامدانه روی آن و مبارزهبین ژنوم ویروس اولیه ثبت شده و نتایج مطالعه بر روی ژنوم

 مرکز مقاله حاضر خارج است.نظیر ایجاد پدافند بیوتروریسم نیاز دارد، از حیطه ت تریافتهسازمان

که با نیست، بل کشورها سالمتبهداشت و این ویروس فقط یک معضل برای نظام است که  پرواضحاز سوی دیگر 

و امنیتی  ی سیاسیهای اقتصادی، اجتماعی و حتحراناین قابلیت را نشان داده که به بعدم اطمینانی که ایجاد کرده، 

های مذکور التفات ر حوزهطلبد تا به بررسی تأثیرات کرونا بد؛ بنابراین مینزبدامن  تواندمی المللید داخلی و بینابعادر 

نظام فوری تکامل  تمرکز این مقاله تنها بر چگونگیشود که برای تحریر محل نزاع، یادآور می . با این حالداشتکافی 

 در عصر کرونایی است. و مقررات اضطراری تدبیر امور

 مسئله تحقیق

از انواع  گیریاندیشند تا با بهرهین منظور تدابیری میه اپرواضح است که عموم کشورها دغدغه توسعه دارند و ب

رفاه و آسایش و بقاء آحاد جامعه خود را در بلندمدت تضمین  بوده وارتقاء و تداوم رشد اقتصادی را شاهد  1،سرمایه

گنجید که شرایطی نمی کسیچته و در حال توسعه، در مخیله هیافکشورهای توسعه هبا وجود این تجربه زیست ند.کن

اندازه  یت و با اختیار یا اکراه،فورهدف رشد اقتصادی کنار گذاشته شود و به ،یک نگاه درممکن است پدید آید که 

و  مانع بسیاری از تبادالت داخلیسیاهی نئوکالسیکی، های تختههمه آموزه برخالف و دولت شدهبازارها کوچک 

عالوه بر ایران، در بسیاری از کشورهای جهان از  ی است کهبازارهای غیرضروری شود. این وضعیت هالمللی در عمدبین

شاهد  نسل حاضر گونه انسانی، عنوانبه . اکنون ماآغاز شده است 2020و اوایل سال  2019روزهای پایانی سال 

نکرده بودند و الجرم علم  که حتی تصور نیز احساس تنهارا نهآن  گذشتهاقتصاددانان  ینترای هستیم که بزرگتجربه

 های جدیدی است.پردازیاقتصاد نیازمند نظریه

افراد و جوامع و  ی، باعث شد تا حفظ و حراست از مسئله بقاالمللیینشیوع ویروس کرونا در گستره ملی و ب

را برای مدتی تقریباً نامعلوم کنار  آن ده ورکتحمیل  هدف رشد اقتصادیبر سیاسی و اقتصادی، خود را  هاینظام

تمسک باعث  2،را موجب شود بیشتر یاسال  یک اختاللیشناسانه که ممکن است جمعیت و اقتصادیخطر  اینبگذارد. 

 گردیده است. گذاری اجتماعیبه سیاست فاصله

 هر سطح کالن ب. این وضعیت داندییدهبه تعطیلی گرا المللیینبسیاری از بازارها در سطوح ملی و ببر این اساس 

 ،ندشویممقادیر تعادلی محو ای از بخش عمدهاست که عرضه کل و تقاضای کل به سمت چپ منتقل شده و  آن معنی

االها و ک)البته در سطح خرد و در برخی از  ها تغییر چندانی نخواهد کردهرچند که محتمالً سطح عمومی قیمت

رضروری غیباره کاالیی به یک، جهشی که در ماهیت کاالها صورت گرفته سبک زندگی وتغییر در  خدمات به خاطر

 .(بروز خواهد کرد هاقیمت تغییر ،تبدیل شده )و برعکس( حیاتیضروری و به کاالیی  ،لوکسیا 

، با وجود افزایش تولید کاالها و خدمات غیر بازاری، احتماالً به هر حال سقوط در تولید ناخالص داخلی کشورها

روش در سبک زندگی و  شود که به خاطر تغییرمی ، حداقل به لحاظ ذهنیموجب کاهش سطح برخورداری جامعه

 بردندنده عقب وجوب مل و مسئله تحقیق این است که أنکته درخور ت اند.تن داده به آنافراد و جوامع ، پایش بقاء

                                                                                                                                                                                                 
 انگیزشی، فرهنگی و نمادین.های مادی، انسانی، اجتماعی، . نظیر سرمایه1

 .1399. هاروی، 2
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رخ نخواهد داد و  1تر، خود به خودی و با سرعت و در زمان مورد نظرهایی عقباقتصاد و گسیل اقتصاد به تعادل

 نیازمند تمهیدات نهادی الزم است.

 مبانی نظری

. کنندیم یدادانستن آن است که بازارها چگونه بسط پ یازمندن شوند،یبازارها منقبض م یبر چه اساس ینکها

ب توسعهبسط و گسترش بازارها است تا بتوانند از مواه ،جوامع عادیو  یذکر شد هدف اصل ترشیطور که پهمان

نظر اقتصاددانان محل اختالف کنند،یم یداکه چگونه بازارها بسط پ پرسش ینمند شوند. پاسخ به ابهره یشترب یافتگی

 یهحجم سرما هک میزانی بهکه  شدیپنداشته مطور ینا یک،نئوکالس یاهیستخته یکردو در رو یطور سنتبوده است. به

 بهبود.  یدخواه یاقتصاد یهایتاقتصاد، شاهد گسترش فعال یکار مازاد در بخش سنت یروین یبشود با ترک یشترب

در دستور کار  را یشترب یۀو جذب سرما یشترانداز را ببود که چگونه پس ینبر ا یاستیس یهایهمنظور تمام توص این

از جوامع،  یاریس، اما در ببود هاز خود نشان داد یبازتاب مثبت یجوامع غرب یراهبرد در برخ ینهرچند ا قرار دهند.

 .یاوردبه ارمغان ن یزی، چاییهمنابع سرما ومیلیفح ءجز

یدن روسیه رونالد کوز برنده جایزه نوبل اقتصادی در خطابه نوبل خود در خصوص چرایی نرس ،در همین ارتباط

دند، متوجه اگر اقتصاددانان غربی که طرف مشورت نظام شوروی بو»گوید: اشی شوروی به اهداف خود میپس از فروپ

کرده است،  یافته در یک بستر نهادی مناسب امکان کارکرد مثبت پیدابودند که اقتصاد کشورهای توسعهاین معنی 

 .«دادندییر نگرش میداشتند، تغهایی که برای نجات اقتصاد روسیه میحتماً در نوع توصیه

ند که بسترهای نهادی متفاوت در جوامع گوناگون اهاقتصاددانان نهادگرا در پاسخ به چرایی این وضعیت نشان داد

. در این راستا اشخاصی نظیر اولیور ویلیامسون بروز نمایدعمال یک سیاست مشخص شود تا نتایج متفاوتی از اِباعث می

بندی کرده و نشان دادند که وقتی شاهد عملکرد بازارهای گوناگون هستید، درواقع در پشت ادبیات نهادگرایی را دسته

شوند. وی با ارائه مدل چهار سطح به صورت داده شده وجود دارند که چنان وضعیتی را موجب می یزهاییصحنه چ

امور در سطح سوم بسترساز  نظام تدبیر تحلیل اجتماعی نشان داد که برای عملکرد بازارها در سطح چهارم، عملکرد

بازارها است. در سطح دوم نیز نهادهای رسمی نظیر قوانین و مقررات اساسی، نحوه عمل نظام تدبیر امور  یات درعمل

های فرهنگی و مذهبی و هنجاری کنند. همچنین در سطح نخست نهادهای غیررسمی نظیر ویژگیرا مشخص می

 -چهار سطح تحلیل اجتماعی زیرشکل  2.ه چه صورتی نوشته شوندکنند که قوانین اساسی بجوامع مشخص می

 :3کنداقتصادی را نمایان می

                                                                                                                                                                                                 
ست، به1 ضاعف آن ا شردگی زمان و ارزش م ساعت . نکته درخور تأمل در مواقع اپیدمی ف صمیمی که با تأخیر و در  ساعت با ت شده در این  صمیم اخذ نوعی که ت

 ناپذیر در حیات فرد و جامعه داشته باشند.تواند تبعاتی جبراندیگری گرفته شود، می

 . جهت توضیحات بیشتر به پیوست شماره یک مراجعه شود.2
3. Williamson, 2000 
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 یلیامسونو یاجتماع یلچهار سطح تحل: 1نمودار 

بیان  2اند که در نمودار شماره های گوناگونی شکل گرفته، تئوری1بر اساس مفاهیم بازتاب داده شده در نمودار 

جانبه عملکرد توان انتظار داشت که به تحلیل همهها میتک آن تئوریاتکای هر چه بیشتر به تکتردید با . بیشوندمی

اقتصاددانی که فقط اقتصاد بداند، است: فردریک ون هایک  مؤید این بیان حاضر د. چارچوبکراقتصادی کمک 

 اقتصاد کرونایی ازجملهو  تصادای به موضوع اقاقتصاددان خوبی نیست؛ بنابراین الزم است تا از منظری چندرشته

 نگریسته شود.

 
 اقتصادی عمیق تحلیل یک ارائه برای نیاز مورد هایتئوری: 2نمودار 

منابع طبیعی  و ثروت رب ی صرفاتکا ۀاز مرحل یکه توسعه اقتصاد باقی نمانده استتردیدی در زمانه حاضر، دیگر 

؛ شودمحسوب میمنبع مهمی برای هر اقتصاد موفق  است که کیفیت نهادها اینو نیروی کار ارزان عبور کرده و 

دهد که توسعه اقتصادی و بسط بازارهای گوناگون نیازمند عملکرد بهتر در سه بنابراین مدل تحلیلی حاضر نشان می

تنظیم قوانین و مقررات بهتر  به هر میزان که، باشد ترستهیقدر نظام تدبیر شا است؛ یعنی هرالذکر فوقسطح پیشینی 

امکان بسط و پیشبرد شاهد  یروشنمند باشد، بهچه جامعه از نظامات ارزشی و هنجاری بهتری بهره و هر باشند شده

 بازارها و الجرم گسترش رفاه عمومی خواهیم بود. اقتصاد در

: سطح چهارم

دستیابی به قوانین نهایی، سومین سطح اقتصادی کردن: پیوسته، هدف: ، فراوانی((همترازی انگیزش)قیمتها و مقادیر)تخصیص منابع 

سطح سوم

شفاف کردن و دستیابی عملی به : سال   هدف10تا 1: فراوانی
ساختار تدبیر امور، دومین سطح اقتصادی کردن

جریان واقعی اجرای بازی: تدبیر امور

سطح دوم

شفاف کردن و دستیابی به حقوق : سال   هدف100تا 10:فراوانی
محیط نهادی ؛ اولین سطح اقتصادی کردن

قواعد رسمی بازی : محیط نهادی

سطح یک

اغلب غیر قابل محاسبه و خود بخودی: سال   هدف1000تا 100: فراوانی نهادهای غیر رسمی: سطح پایداری

سطح یک
تئوری اجتماعی•

سطح دو
اقتصاد حقوق مالکیت، تئوری سیاسی تحققی•

سطح سه
اقتصاد هزینه مبادالتی•

سطح چهار
تئوری بنگاه، اقتصاد نئوکالسیک•
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 ن درآاست، عقب آوردن مصلحتی  الزامات نهادیطور که جلو بردن اقتصاد مستلزم این همان بر این اساس

، باید ب آوردن اقتصادبه بسترهای نهادی متناسب نیاز دارد؛ یعنی نظام تدبیر امور برای عق، نیز ممکن ترین زمانکوتاه

 مصلحتی عقب آوردن برای قَبلاز  را ات الزمرباشد، قوانین و مقر برخوردارالزم  ذهنی، مدیریتی و لجستیکی آمادگی از

هایی که برای بزنگاه داده باشد تا در در کنج ذهن آحاد مردم قراررا گی الزم های فرهنباشد و بستهکرده اقتصاد مهیا 

با  ، آن همعقب به اقتصاد دنده عقب بیاید، نیازی به هول دادن ماشین د عجالتاً بای ی آحاد جامعه، اقتصادحفظ بقا

 صورت پذیرد. یبردارو از تک تک لحظات زمانۀ خطر، حداکثر بهره !دست نباشد

 خورشیدی ایران 14های قرن اتفاقات کرونایی در آخرین سال نگاهی بر

در کنند.  ریبیما تولید نسانهاران و اجانودر ست اممکن  ناروک یهاوسیرو رگبز ادهخانو طور که روشن شده،همان

 تنفسی رمسندتا  سادهگی ردسرماخو ، ازتنفسیهای نتعفواز طیفی  سبب اده،خانوهایی از این وسیرن ونساا

 باعث ادهخانو یناز ا شدهکشف وسیروترین زهتاد که نشومی SARS تنفسی دحا شدید رمسندو  MERS میانهورخا

شده  ناخوششدید طور به نفر یک ربیما شش هراز ً تقریبا که ینوعبه، شده است COVID-19 به نام یجدید ریبیما

یابت( دیا  قلبی تمشکال ن،خو ریپرفشا)افراد دارای  ایمینهران زبیمابا سن باال و  ادفرگردد. امی نفس تنگی رچاو د

 1قرار دارند.خطر بیشتری  ضمعردر 

ف با مصاد 1398بهمن  30در استان ووهان چین، در  2019های پایانی سال پس از شیوع این بیماری طی ماه

 سمیربه طور  جمهوری اسالمی ایران، و درمان و آموزش پزشکی بهداشت وزارت عمومیروابط  ،2020فوریه  18

کشور آلوده به ویروس  عنوانبهایران نیز  این اعالم رسمی، باکرد.  تأییدکرونا  ویروس به نفر از اهالی قم را دو ابتالی

ت سفید خارج در سوم اسفند از وضعی که ینوعبه جهانی قرار گرفت، بهداشت کرونا معرفی و در کانون توجه سازمان

 در را واییه خطوط تحدید و مرز همسایه، بستن کشورهای تمام تقریباً ترتیب اینبه . و در وضعیت زرد جای گرفت

نتایج آزمایشگاهی،  بر اساس هر روز ودکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت  در ادامه این مسیر، .دادند قرار کار دستور

م کرد. این آمارها شده را اعالترخیص  یافتگانبهبود و تعدادباختگان تعداد جان وکل مبتالیان به این بیماری در کشور 

 1398 /20/12 در تاریخی که نوعبه گذاشته است،شیوع بیماری در سرتاسر کشور رو به افزایش  دهد کهنشان می

به  19-یدکوو تعداد کل بیماران موجود بود، و اطالعاتی از منابع خبری بردارییشمشغول فنویسنده نیز با تأخیر 

 :اعالم شدقرار این تفکیک استانی به 

، سمنان 257، قزوین 416، مرکزی 886، مازندران 339، البرز 618، اصفهان 524، گیالن 751، قم 2114تهران 

، یزد 110، خوزستان 146، آذربایجان شرقی 176، لرستان 151، فارس 222، خراسان رضوی 179، گلستان 221

، هرمزگان 40، سیستان و بلوچستان 77، همدان 40، کرمان 51، کرمانشاه 91، اردبیل 78، کردستان 79، زنجان 127

، کهگیلویه و 73، آذربایجان غربی 56، ایالم 37، چهارمحال و بختیاری 34، خراسان شمالی 51، خراسان جنوبی 69

در روزهای بعد نیز این اطالعات منتشر شد، هرچند که مشخص نبود چه میزان آزمایش . 18بوشهر  و 11بویراحمد 

در ایران که  21/1/1399طبق گزارش رسمی سخنگوی وزارت بهداشت در تاریخ  ت گرفته است. با این حال،صور

-آزمایش تشخیص کووید 393هزار و  231کرد، تنها نرم می وپنجهدستحدوداً یک ماه زودتر از اروپا با این ویروس 

                                                                                                                                                                                                 
1. WHO, Q&A on corona viruses (COVID-19), 23 February 2020. 
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ست و در آلمان یک میلیون و سیصد هزار صورت گرفته است، حال آنکه آمریکا با دو میلیون و دویست هزار ت 19

 اند.های تشخیص در جهان را تا آن تاریخ ثبت کردهتست بیشترین آزمایش

شده را 1جدول  شر  سمی منت شت ایران به طور ر سخنگوی وزارت بهدا سط  طی  اطالعات کرونایی ایران که تو

 دهد.های مستمر بازتاب میهفته
 در خصوص کرونا ایرانسط وزارت بهداشت منتشر شده تو رسمیاطالعات  :1جدول 

 تاریخ ردیف
تعداد تست 

 انجام شده
 رشد تعداد مبتالیان رشد

تعداد بهبود 

 یافتگان
 رشد

 تعداد

 متوفیان
 رشد

1 30/11   2 - 0  2  

2 7/12   139 73.5 30 ∞ 19 8.5 

3 14/12   2922 20.2 552 17.4 92 3.84 

4 21/12   9000 2.08 2959 4.36 354 2.84 

5 28/12   17361 0.929 5710 0.92 1135 2.20 

6 6/1   27017 0.55 9625 0.68 2077 0.82 

7 13/1   47593 0.76 15473 0.60 3036 0.46 

8 20/1 220975  64586 0.35 29812 0.92 3993 0.31 

9 27/1 299204 0.35 76389 0.18 49933 0.67 4777 0.19 

10 3/2/ 377396 0.26 85966 0.11 63113 0.20 5391 0.11 

11 10/2 453386 0.20 93657 0.089 73791 0.16 5957 0.10 

12 17/2 531275 0.17 101650 0.085 81587 0.10 6418 0.07 

 محقق محاسبات: منبع

داخل  هایی دراین وضعیت در حالی است که با وجود فراگیری بیماری کرونا در سرتاسر جهان، هنوز افراد و گروه

مشکل  بااشتباه بهکشورها  ، گویی این افراد واندیا دیرهنگام به آن پرداخته از ایران آن را جدی تلقی نکرده 1و خارج

ایشان جایی پیدا نکرده  دیده و دل در بنابراین و داده رخ جای دیگری در که اندکرده برخورد چیزیعنوان به کرونا

 واگیردار هایبیماری روی بر سود بدون تحقیقات به بزرگ داروسازی هایاکثر شرکت از سوی دیگر، هرچند .است

 امر پیشگیری برندرت به نداشته و ایعالقه اند(شده شناخته 1960دهه  از که هاکرونا ویروس دسته تمام )مانند

 درآمدها آن باشد، بیمارتر هرچه دارند )چرا که نوع انسان هادرمان طراحی عالقه به و بیشتر کنندمی گذاریسرمایه

 ای برای ساخت دارو و واکسن برای درمان آن هستند.دانشمندان مشغول تحقیقات فشردهاما  2دارند(، بیشتری

ر زمان کوتاه دو آحاد یک ملت نتوانند  یک کشور اگر نظام تدبیر امور دهند کهنشان می آمارهای رسمی باالرشد 

م حیات و ، الجری انجام دهندخوببههای شهروندی را های دولتی و مسئولیت، مأموریتدرست یتصمیماتبا اتخاذ 

رست با هنگام و دهایی امکان اخذ تصمیمات بهدر هجمه چنین ویروس پرواضح است کهد. شوشان تهدید میئبقا

 هید شدهو مقررات اضطراری تم شده یبرای این روزهای مبادا فکر تریشمگر آنکه پ ،شدخواهند  اختالل مواجه

 د.نباش

                                                                                                                                                                                                 
 . در این فقره نگاهی به نوع رفتار روسای کشورهایی از قبیل بالروس و انگلیس و آمریکا و ... جالب خواهد بود.1

 .1399. هاروی، 2
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 خورشیدی 14 و ابتدای 13 نوگیری در ایران قرهمه نگاهی به تجربهنیم 

 ریگهمه هاىیماریب تا در برابرد شبر آن  ریرکبینخست امبار براى اند که گونه ذکر کردهینای خیمنابع تار خیبر

گوناگون  یها و قشرهاگروه یوساز  یانع و مسائل فراوانوبا مدر این ارتباط او کند.  یجد یریشگیهمچون آبله پ

هایی منتشر کرد تا ضرورت کوبی نوشتهبا این حال روزنامه وقایع اتفاقیه چندین بار درباره لزوم آبله د.شرو جامعه روبه

 1851خورشیدی و  1230) یقمر 1267و لزوم این کار را به مردم یادآور شود. یکی از مطالب آن روزنامه به سال 

شود که اکثری را هالک آبله عمومی است که اطفال را عارض می ناخوشی محروسه ممالک در»ین بود: میالدی( چن
آورند و به هالکت اند در بزرگی بیرون مییاوردهدرنکند، اشخاصی که در کودکی این آبله را یا کور و معیوب می

گفته در ارتباط با کنش طبقات گوناگون در مواجهه با این بالیا در خاطراتش  نیز حاج سیاحاز سوی دیگر  1«.رسندمی

طور بالها غالباً در در بالیای فراگیر بزرگان و مقتدران به شمیران و سایر دهات و ییالقات رفتند. کشتار این که است

 2.شود، تمام بلیات و صدمات همیشه به ضعفاء متوجه استفقراء و بیچارگان می

 1317ه یبهشت مادر اردبا ری وبیمااز  یجمودهد که همچنین دیگر مستندات تاریخی عصر حاضر نیز نشان می

ن سیستاسرعت در اوان بهفری ماگربه خاطر کرد که یت ابل سرزابه  1318ل ساه ماداد تا خرو شد وع شرن ستاوهنداز 

در این شرایط قبل از هر  داشت.نفر قربانی ار ر یک هزبون فزانه روزابل در زا طوری که، بهیافتر نتشاآن احی انوو 

 .3ع شدممنوه ضاشاف رطرر از مزبوری بیمار خبار انتشا، درج و اعمومین های از تشویش اذجلوگیر چیز، با عنوان

نوشداروی  مثابهبه) یمسرهای ریسایر بیماو با وبا رزه مبا برای پهلویضا رحکومت در نینی که اقوازجمله همچنین 

بر آن از ع طالاکه  4بود 1320در خرداد گیر ی واهان مبارزه با بیماریضع قانو، وشدتصویب پس از مرگ سهراب( 

ام از هر کد بایداد فراین ایعنی  .دبو... و ها اکدخدها، مهمانخانهئیس صاحب ، رئیس خانواده، رماماهان، پزشکاه عهد

ب متخلف محسو، تخلفرت صوع دهند و در طالانجا اری آبهد ند بهدکرمیه هر مکانی مشاهدی واگیر را در هاریبیما

 عداقواز بعضی د و کر پچا کوچکی یهاسالهری ربیما عشیو با مقابله ایبر لتدوبا این حال  5.میشدندزات مجاو 

 ریبیما بیشتر یوعش عاملده که عایت نکررا رلعملها راستودین دم امر بیشتر لیو ،دنمو دگوشز دممر بهالصحه را حفظ

 6شدند.

ن پایاو فع دتا  همچنینکند.  هگااف آتلگر سیلهوبهرا لمللی ابینصحیه اداره  راًفو دبو موظف ایرانلت دو به عالوه

یایی ر دربند یکو خشکی راه یک  فقطند و ببندد را خو یاییو درخشکی های م راهتماند شتزه داجاها التض، دومرآن 

شرقی  یهازمرو در گرفت  ارقر توجه ردمو مجهزو جدید  سبک به قرنطینه ساخت ومزل پس یناز ا 7.نددارنگه  زبارا 

را ستاو آ انزلیرهای بندو ند کرد جدید سبک به ئمیی داقرنطینهها ساخت به وعشر بجنول و شما دربناو غربی و 

                                                                                                                                                                                                 
 126: 1399ردین پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران، تهران، پنجم فرو. 1

 .536. خاطرات حاج سیاح/ ص. 2

 .181: 1388، زمستان تاریخ پزشکیع آن، . منظور االجداد، سید محمدحسین، قاسمی، رقیه، وبا و اقدامات دولت پهلوی برای مقابله با شیو3

 .182همان، ص.  4.

 .183. همان، ص. 5

 .173. همان، ص. 6

 .174. همان، ص 7
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در  یرینقصر ش قرنطینه در جنوب و امام بندر ،لنگهربند ،بوشهرر بند س،عباربند دان،باه، آمحمرنۀ قرنطی ل؛شمادر 

 1.غرب ساخته شدند

 پیامدهای تخریبیبرخی 

ــته، اما به روشــنی محیط خوب آثار و تبعاتبرخی  شــیوع ویروس کروناهرچند  رعایت زیســتی و غیر آن را نیز داش

شتی، ضدعفونی و  برد. تواند تبعات نحس آن را تقلیل داده و از بین بگذاری اجتماعی است که میفاصلهمسائل بهدا

ست، ماسک یا دستکش کنندهیدسترسی به مواد ضدعفون که ییبرای فقرا البته این مهم شند، نامقدور ا شته با ؛ ندا

فقرا اکثر نباید فراموش کرد که . رودپذیر، تهدیدی اســاســی به شــمار میآســیباقشــار برای  مزبوربنابراین ویروس 

ست  سفره چیزی  ،نتوانند حتی یک روز کار را تعطیل کنندممکن ا شب در  سب نکنند،  چون اگر روزانه درآمدی ک

طرف در جدال فقرا و اغنیا با کرونا تواند نهادی بینمی کشـــورهای جمهوری نظام رفاهی تردیدبی .خواهند داشـــتن

 .خواهد بودخطرآفرین حتماً ها در جامعه برای دیگر افراد نیز محافظ آن یحضـــور ب، مخصـــوصـــاً وقتی که باشـــد

بیشترین میزان ضربه کرونا به اشتغال در حوزه خدمات و کاهش میزان اشتغال ناقص بوده روشن است که همچنین 

ــت. ــوحبه اس ــیکی و در هنگامۀ در چارچوب تحلیل وض های ثابت را ها فقط هزینهتعطیلی موقت، بنگاههای نئوکالس

سیمگر اینکه  خواهند کرد،های متغیر را قطع پردازند و هزینهمی سالمیبه آموزه با تأ صاد ا های یا کینزین 2های اقت

 مبادله هدیه با کارگران خویش وارد شوند.بازی به نوعی جدیدی نظیر آکرلوف و یلین، 

تبعات اقتصادی سنگینی در پی  تواندی، مدولتی راتاادبرخی های اقتصادی و تعطیلی بنگاهبا این وجود تداوم 

مشابه چین  ،تا حدی این هزینه را کاهش دهد در ایران توانستاستفاده از فرصت تعطیالت نوروزی  البته .داشته باشد

نشینی در بسیاری از شهرها و تعطیالت سال جدید تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را دو هفته خانه یزمانهم که

 3.کاهش داد

 هایبدهی ظهور ها،بنگاه مالی گردش در 4سکته یک زبرو به منجر تواندمی کرونا بحران حال طوالنی شدن با این

 تجارتی فروپاش ریاقتصاد نظعالوه به. شود هابنگاه از برخی تعطیلی و ورشکستگی بعضاً و مالی تعهدات نکول انباشته،

 .استای از تقاضا نیز های عمدهبخش یوع توقف ناگهاننمستعد شوک در تقاضا از  ،2009جهانی در سال 

رسته  22آثار ویروس کرونا بر با بررسی روزه،  25ۀ بازیک این رابطه معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در در 

هفت رسته است.  رو شدهدرصد روبه 60صنف از این گروه با افت بیش از  15تقاضا در که د دانشان ، مهم اقتصادی

وکارهایی بر کسباثر کرونا که  ینوعبه .اندربه کردهدرصد به پایین را در میزان تقاضا تج 50کاهش  نیزمهم دیگر 

 100های اقتصادی با این رسته یمیزان تقاضاو  بسیار مخرب بوده« باشگاه ورزشی»و « خدمات گردشگری»همچون 

بیشترین افت را در این بازه « سنتی فروشییاتلبن»و « فست فود»، «تاالر پذیرایی»اند. سپس رو شدهدرصد افت روبه

در  یدرصد 85با افت « آرایشگران زنانه»اند. درصدی در تقاضا مواجه شده 90اند و با شیب نزولی مانی تجربه کردهز

. اندرو بودهروبهدرصدی در میزان تقاضا،  80هم با کاهش « دارانرستوران»و « آجیل و خشکبار»های تقاضا و رسته

 70با افت « لوازم خانگی»و « شیرینی و شکالت»، «وشاکپ»درصدی تقاضا،  75با افت « هاچلوکبابی»همچنین 
                                                                                                                                                                                                 

 .176. همان، ص 1
2. Pasebani someeh, Abulfazl, Fair Wage in Islam, Handbook of Ethics of Islamic Economic and Finance, 2020. 

 .1، ص 1398، اسفند 16945اسالمی، بررسی آثار اقتصادی کرونا و پیشنهاداتی برای مدیریت تبعات آن، شماره مسلسل: های مجلس شورای. مرکز پژوهش3

 های ذهنی کنشگران اقتصادی.. خفیف بودن یا قوی بودن این سکته بستگی دارد به نوع عملکرد نظام تدبیر، الزامات نهادی موجود و ویژگی4
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درصدی در تقاضا مواجه  60با افت « دکوراسیون منزل»و « مبلمان»، «فروشی گل و گیاه»های درصدی و رسته

هم صنوفی هستند که با « خیاطان»و « آرایشگران مردانه»، «کیف و کفش»، «خدمات فنی»، «کابینت»اند. شده

که نیز « تاکسی سرویس»و « ییشوخشک»دو رسته  رزیابیین ااند. طبق اشده مواجهتقاضا درصدی  50کاهش 

 اند.درصدی در تقاضا بوده 35و  45وضعیت به نسبت بهتری دارند، شاهد افت 

 در شد، اهدخو قطع کشنده و ناقل و نوپدید ویروس این توسط تأمین زنجیره دیگر با طوالنی شدن پاندمی، سوی از

 موالنا با صــدامه باید حال این ندارد. با وجود زنجیرۀ تأمین برای نیز فنری کمک هیچ کروگمن پل بیان به که حالی

 بود: ییهاچاره دنبال زد بهمی گیاهی هر در را دست که گشته غرقه مرد آن قصه در

 سر بیم از زندمی پایی و خطر/ دست در گیرد دست کدامش تا

 خفتگی از به بیهوده کوشش آشفتگی/ این یار دارد دوست

 است کرده ارائه وکارهاکسب و افراد سالمت از حفاظت برای پیشنهادهایی پول المللیبین صندوق ارتباط این در

 صندوق یشنهادهایپ. رساند کمینه به را ویروس این اقتصادی و انسانی منفی آثار کرونا تخریبی پیامدهای کنترل با تا

 پیشنهاد وهعالبه. است دولتی خدمات دریافت برای دیجیتالی ابزارهای از استفاده و شناسایی توان افزایش حول

 اقدامات از یکی صندوق نظر از. دهند افزایش را شناسایی و مقابله مخارج خود، ظرفیت به بسته هادولت دهدمی

. اندرفتهگ قرار آسیب معرض در قرنطینه دلیل به که است وکارهاییکسب و مردم برای اولیه خدمات تمهید هادولت

 و مردم ایبر موقت حتی و هدفمند موقع،به پولی هایجریان ارائه اورژانسی، شرایط کردن فروکش زمان تا همچنین

 مالیاتی هاییتمعاف و کاالیی نقدی، یارانه اعطای نظیر بینند،می وضعیت این از را آسیب بیشترین که وکارهاییکسب

 .است ضروری

 های نظام تدبیر آن:ایران، پیش و پس از کرونا و ویژگی شرایط

ها رشد ن سالوپنجه نرم کرده و همچنان در ایهای ظالمانه آمریکا دستسال گذشته با شدیدترین تحریم 2ایران در 

، اال بردهکرونایی ب ، پذیرش جامعه را از شرایطهایمعادت به تحر . هرچنداقتصادی منفی و تورم باال را تاب آورده است

هایی یاستاین وضع طوالنی شود ممکن است ک و اگر کندای را تجربه میسابقهخستگی کمبا این حال جامعه اما 

، ونا مبتال شد(که خود نیز به کر) یعلی الریجانی، ریاست مجلس شورای اسالمدکتر بخشی از نامه  مرور ایجاد شود.

این شرایط  باعث تأسف است که در» دهد:یران معاصر را بازتاب میحدودی از شرایط االمجالس تا ینبه اتحادیه ب

 اهشک هدف باویروس  شدت در صف اول مبارزه گسترده برای محو اینبسیار حساس که جمهوری اسالمی ایران به

 یرمستقیمغ و مستقیمجانبه یک هایتحریم معرض در سیتماتیک طوربه است، بیماری این شیوع از ناشی انسانی آالم

منشور ملل متحد و  غیرانسانی ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته است. این رویکرد ایاالت متحده که در تعارض بارز با

و مهار  دیدهیبهای فشرده ایران برای کمک به مردم آستنها در تالشاساسنامه سازمان بهداشت جهانی است، نه

ای و ی، منطقههای ملقابل انکاری بر تمام تالش که آثار منفی و غیرشیوع ویروس کرونا مانع جدی ایجاد کرده، بل

خیراً مقامات برخی ادر عین حال ما بسیار خشنودیم که .. . .المللی برای مهار این ویروس از خود بجا گذاشته استبین

دی همه جفوری و المللی، خواستار لغو المللی با درک این شرایط حساس و ویژه بینهای بینکشورها و سازمان

د نیاز جمهوری های اقالم پزشکی، دارویی و وسایل آزمایشگاهی و سایر ملزومات پزشکی مورها ازجمله تحریمتحریم

 .«انداسالمی ایران شده
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هزار میلیارد  322درصد بودجه امسال یعنی حدود  42با وجود قرار داشتن ایران در شرایط تحریم، با این حال و 

امات پیشگیری، ویروس اقداین گیر دولت در واکنش به گسترش همه .شده استه با کرونا اختصاص داده تومان به مبارز

عطیلی تترددهای غیرضروری،  حمایتی را در پیش گرفته است. در حوزه پیشگیری به کاهش تعامالت و درمانی و

( و غیره ا وتئاتر و سینم) رهنگیهای ورزشی، ففعالیت های آموزشی، تعطیلیها و سایر فعالیتمدارس، دانشگاه

چندانی  یممستق د. اگرچه این گروه از اقدامات دولت هزینهتوصیه کرمحتمل است،  هاهای که تجمع در آنفعالیت

 .کردهش مواجه درآمدهای دولت را با کا...  اما از محل کاهش مالیات دریافتی، عوارض و ،نداشت بر در برای دولت

 به دیدهیبسهای آها و فعالیتو بنگاه پذیریبخانوارهای آساز  اقداماتی در حمایت مقرر کرد تا دولتهمچنین 

تعویق پرداخت ، الحسنههای قرضتعویق پرداخت اقساط وام های حمایتی به خانوارها،توزیع بسته :گیرد شرح انجام این

عدم احتساب ، تماعیتعاون، کار و رفاه اج سوی وزارت اجرای طرح یارانه مزد و همچنین مشوق بیمه کارفرما از مالیات،

 هرچند اماتاین اقد . ...و  1399و اردیبهشت  دینرو فرو 1398سوءسابقه دارندگان چک برگشتی در سه ماه اسفند 

 .ندهستروری و ناگریز لحاظ آثار کالن اقتصادی و رفاه اقتصادی ض د آورد، اما ازنای هزینه به بار خواهاز لحاظ بودجه

، نشان 1یشتازپبندی تدابیر اتخاذ شده و در مقایسه با سایر کشورها، مخصوصاً کشورهای نگاه عمیق به زمان

بررسی منصفانه این است اقتضای یک ایران ظاهر شد، اما  در بدترین شرایط تاریخی اقتصاد کروناهرچند دهد که می

الزم است دلیل یا  عملکرد نظام تدبیر امور ایران داشت. برای نمونهبه انتقادی های ظالمانه نگاهی که در کنار تحریم

 هایی نظیر مواردخبرنمونه در که  کاری در نظام تدبیر ایران راگیری و پاسسرعت پایین تصمیمعلت، عدم قاطعیت، 

 نمود. اند را واکاویبرجسته شده ذیل

ملزومات بهداشتی و  اطالعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات محصوالت و -

ها، واحدهای تولیدی و تأمینی محصوالت و ملزومات بهداشتی به اطالع کلیه شرکت :2کنندهیضدعفون

برای واردات مواد اولیه و اقالم کاالیی این  در صورت تمایلرساند در سطح کشور می کنندهیو ضدعفون

دن و تجارت و همچنین سازمان غذا و توانند به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معحوزه، می

  .داروی وزارت بهداشت و درمان مراجعه کنند

قائم مقام وزیر صمت   :3اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا ینجهت تأم -

ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران حقوق ورودی ماسک و در امور بازرگانی با ارسال نامه

فقط  1399گزارش شاتا، بر این اساس تا پایان اردیبهشت ماه  . بهدرصد اعالم کرد 5اتیلیک را الکل 

و همچنین حقوق ورودی الکل  63079010و  9020000های حقوق ورودی ماسک تحت ردیف تعرفه

 .درصد اعالم شده است 5( 22071090اتیلیک )اتانول تحت ردیف تعرفه شماره 

                                                                                                                                                                                                 
س. برای نمونه بزرگ1 سته ترین ب سرب سخت و پیچیده بر  سید که پس از مذاکرات  سنا ر سفید و مجلس  سران کاخ  صویب  صادی تاریخ آمریکا به ت ته نجات اقت

شیوع ویروس کرونا که از پرهزینه 4422محرک  شی از  صمیممیلیارد دالری برای مقابله با آثار اقتصادی نا ست، توافق کردند تا ترین ت های تاریخ کنگره بوده ا

ن وجود پس اهم ساختن یک نظام حمایتی و پشتیبانی مناسب، امکان باقی ماندن شهروندان در خانه را برای کنترل اپیدمی این ویروس فراهم کنند. با ایبا فر

 های اقتصادی برداشته شود!های از مردم دست به تظاهرات زدند تا منع فعالیتها در آمریکا، گروهاز چند روز از تعطیلی فعالیت

 .276تعداد بازدید:  13:47زمان خبر:  1398/12/18تاریخ خبر: . 2

 .371تعداد بازدید:  19:30زمان خبر:  1398/12/17. تاریخ خبر: 3
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های بازرگانی توانمند برای لیست شرکت   :1وزارت صمت مطرح شددر جلسه شورای معاونین  -

در خصوص میزان تولیدات  ییهاواردات اقالم بهداشتی به وزارت بهداشت ارائه شد. در این جلسه گزارش

ملزومات بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، نظارت بر روند تحویل اقالم به نمایندگان وزارت بهداشت و 

اقالم  مسئولیت توزیعشد  یدشده در خصوص واردات کاالهای مورد نیاز، ارائه شد و تأک اقدامات انجام

به . و درمان است خود وزارت بهداشتکننده و...، بهداشتی همچون دستکش، ماسک مواد ضدعفونی

بازرس سازمان حمایت در سطح کشور، در محل واحدهای  130گزارش شاتا، در این جلسه اعالم شد 

صورت روزانه آمار تولیدات و موارد تحویلی به نمایندگان سازمان غذا م بهداشتی مستقرند و بهتولید اقال

بر  یدتأک .دهنددقت مورد رصد قرار میها را بهو دارو و وزارت بهداشت جهت توزیع در مراکز مدنظر آن

ت واحدها از سوی موقع مطالبامین مالی واحدهای صنعتی فعال در این حوزه، تسریع در پرداخت بهأت

های پخش معرفی شده توسط وزارت بهداشت و ضرورت اصالح قیمت برخی از اقالم بهداشتی که شرکت

در اختیار سازمان غذا و دارو است؛ از دیگر موارد مطرح شده در جلسه شورای معاونین امروز وزارت  قانوناً

ند ثبت سفارش و واردات اقالم به رو برای سرعت بخشیدنهمچنین اعالم شد وزارت صمت  صمت بود.

شرکت بازرگانی توانمند به ستاد مبارزه با بیماری کرونا ارائه کرده و  17مورد نیاز، لیستی متشکل از 

در این جلسه بر ضرورت تسریع در روند تحویل اقالم کاالیی بهداشتی  .است هانهایی آن ییدمنتظر تأ

های تشکیل شده برای و مجموع ارزش ریالی پرونده یدمکشوفه به وزارت بهداشت جهت توزیع تأک

های اقتصادی ها، بنگاه SME های حمایتی ازسیاست یاجرا .میلیارد تومان اعالم شد 120متخلفان بیش 

و اهم اقدامات  هایشنهادهای مسئول و مرتبط پخرد و اصناف از دیگر موارد مطرح شده بود که معاونت

و فعاالن بخش خصوصی ها بر اهمیت اعمال نقطه نظرات تشکلد و صورت پذیرفته را تشریح کردن

مین مالی واحدهای تولیدی محصوالت تأبانک صنعت و معدن نیز در این جلسه، برای  .تصریح شد

های خوب اصناف بر ظرفیت یددر پایان ضمن تأک .اعالم آمادگی کردبهداشتی با کمترین پروسه اداری، 

 یندر تولید ماسک تصویب شد اداره کل نساجی وزارت صمت جهت تأمو بسیج اصناف برای همکاری 

 .مواد اولیه اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهد

بررسی راهکارهای بسیج مردمی علیه کرونا در نشست دکتر رحمانی فضلی و هفت معاون  -

 یبندهد شد/ جمعهر استان به یک دژ مستحکم در برابر کرونا تبدیل خواوزارت کشور/ وزیر کشور: 

یوع کرونا/ شمصوبه برای حمایت از روند اجتماعی مقابله با  26مباحث نشست روز گذشته استانداران با 

 محوریهتوافق در مورد رویکرد محل ها توسط استانداران/ایجاد مراکز درمان تکمیلى در سطح استان

ضعفین در جهت تحقق بسیج مست آفرینی سازمان بسیجارتقای نقشمدیریت بیماری کرونا/  در

 .ذخیره شده در کارت سوخت شهروندان ارائه پیشنهاد تمدید سهمیهمردمی/ 

بدون حساسیت کافی  دهد که نظام تدبیر امور در شرایط بحرانیاخبار نشان مینوع این  و تحلیل محتوای بررسی

تصمیمات درست را در زمان درست های اولیه کرده و الجرم نسبت به اهمیت حیاتی زمان، تازه اقدام به هماهنگی
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بلکه خطای  ،خطا تنها اتخاذ تصمیمات نادرست و غلط نیست ی،های مدیریتبنا بر آموزهکند. در حالی که یاخذ نم

 .است نگرفتن دیگرِ مدیریت، تصمیمات درست و صحیح در وقت مقتضی

این خطاها و  نیز یافتهالمللی و کشورهای توسعهر مجامع بیناین نوع مشکالت مختص ایران نیست و دتردید یب

 .اندکردهار آشک و ...کمبود مواد بهداشتی و ژل ضدعفونی ها به شرایط اضطرار وجود دارد که خود را در توجهییب

جهان مرتبط و  پذیرییبآس« وکارای کسبهای منطقهریسک»گزارش در برای نمونه مجمع جهانی اقتصاد 

هر  یوکارها. در این گزارش خطراتی که کسبشته استای امروز را در برابر نوسانات و اختالالت به نمایش گذاکهشب

کمترین اند، بدون اینکه شدهدهد، به تفکیک مناطق و به ترتیب شدت ریسک نام برده کشور را مورد تهدید قرار می

 1هایی شده باشد.روسیوهای محتمل نظیر شیوع چنین ای به عدم اطمیناناشاره

جهان  همچنین به گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد

جارت جهانی تپذیری و ابهام در اندکی خواهد یافت، اما آسیب بهبود 2020 سال گرچه اقتصاد جهان در: اگفته است

 2.5را  2020سال  دربانک جهانی رشد اقتصاد  ،در این گزارش .یافتهای ژئوپلیتیکی همچنان ادامه خواهد و تنش

نسبی را  ها و تثبیت وضعیت صادرات نفت، یک ثباتهمچنین ایران با کاهش اثر تحریم. بینی کرده استدرصد پیش

آورد رشد ه بربصفر خواهد بود که با توجه  2020کند. بدین ترتیب رشد اقتصادی ایران در سال در اقتصاد تجربه می

 شود.بهبود مناسبی محسوب می 2019درصد در سال  8.7منفی 

 و انددهش سپرده کامل فراموشی به الیحتسب و اضطرار موارد نیز باال نکات در ،شودمی مالحظه که طورهمان

 اشکال این رد.ندا وجود شده، مغرور شدتبه که انسانی معاصر گونه برای ایناشناخته عامل هیچ رخداد احتمال گویی

 و اقتصاد بر برانیج قابل غیر اثرات کرونا، نظیر مسائلی بروز از غافلگیری و امور تدبیر نظام ضعف کنار در شناختی،

تنها  نکهای فهم و انسانی گونه شناختی اصالح با است الزم که داشت خواهد و داشته پی در مختلف ملل اجتماع

 د.شو برطرف همیشه برایقطعیت، عدم قطعیت است، 

مریکا را به آهای عمده بورس در چین، اروپا و گذاران و افت شدید شاخصشیوع کرونا نگرانی سرمایه مثال برای

 الشعاعتحت شدتبهرا خرید نفت  برای کشورها صنایع سوی ازخصوص به ،تقاضای واقعی عملدر و  ه استهمراه داشت

 همینشوند. در اسی میهای باال دچار تغییر اسبینیکرونا همه پیشهایی نظیر پدیدهبنابراین با وجود ؛ قرار داده است

گسترش  د کهاعالم کرپول  المللیینرابطه خبرگزاری رویترز، مطابق اظهارات کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق ب

تولیدات  ،2020اقتصاد جهانی در سال  تریخصوص رشد قو جهانی ویروس جدید کرونا، ضمن از بین بردن امیدها در

واهد خمواجه  2000-2008های جهانی در سال جاری میالدی را با کمترین سرعت رشد از زمان بحران مالی سال

 .ساخت

 های سیاستیتوصیهو بندی جمع

هایی تئوریطور که دیده شد، عالوه بر اتفاقاتی که با شیوع ویروس کرونا در عالم واقع رخ داد، در عالم نظر نیز همان

تا در  ندکشید و به آسمان اوهام پر هدود شدینی العطرفهبه  و ... «دولت حداقلی»، «اقتصاد بدون دولت» توهمنظیر 

در حال  ناشی از کرونا مدت و عمق رکودبه عالوه هرچند  .در میان باشد هاآنکتب تاریخی علم اقتصاد تنها ذکری از 
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از نظر مدت زمانی و عمق  و یا حداقلبدتر  1929سال ود بزرگ از رک زیاداحتمال به ، امانامعین است تقریباً حاضر

رسانی را در تاالجرم ظرفیت خدم ،کرونا وقتی همه را به خود مشغول کندچون  .خواهد بودهمانند رکود بزرگ 

این  اپساکرونهای تواند در ماهمی ،اگر اقتصاد ظرفیت خالی داشته باشدالبته  .کندها با افت مواجه میتمامی حوزه

های یتاز اصول اپیدمیولوژیک در فعال تواننداصول سیاست اقتصادی میدر این شرایط  دوره تعطیلی را جبران کند.

دارد تا نظام  کرونامنحنی شیوع شیب که سیاست درمانی سعی در کاهش  گونههمانیعنی  شوند؛درمانی اقتباس 

تا اقتصادی دچار  را دنبال کندمنحنی رکود  شیب کاهش د، سیاست اقتصادی همگرددچار اختالل ن بهداشت و درمان

 د.شون مدتیطوالنت اختالال

شی از همچنین در خصوص افرادی که در شرایط کرونایی به دستور دولت یا تشخیص خویش، مشاغل و درآمد نا

م تدبیر یک نظاتردید وقتی بقای ملت و دولت هدف اصلی و اولیه ای جست. بیدهند، باید چارهآن را از دست می

توان اعتماد کرد. از پیچاندند، نمیها مبنی بر عدم مداخله دولت در بازار کار میهایی که نئوکالسیکاست، به نسخه

قتصاد و روابط امند نباشد، خطرات زیادی برای بخش تقاضای انداز کافی بهرهسوی دیگر چنانچه این بیکاران از پس

قبول از  ابلقی و در سطحی نوعبهواهد شد. بنابراین الزم است تا در این میان اجتماع و امنیت یک کشور ایجاد خ

 ایشان حمایت صورت پذیرد.

نور یک ی که قدرت مانوعبهها از توان و امکانات متفاوت و محدودی برخوردار هستند، است که دولت پرواضح

تر نیست. حال توسعه و پرجمعیت و ضعیفیافته ثروتمند، شبیه دولت در کشورهای در دولت در یک کشور توسعه

یان این های اقتصادی تاریخ قرار گرفته باشد. در ممخصوصاً اگر آن کشور همچون ایران تحت شدیدترین تحریم

اکنون در هم تناقضات ممکن است این پیشنهاد مطرح شود که با ایجاد یک بازار سلف، نیروی کار تالش آتی خود را

رغم ین شیوه علیای اِعمال روشنبهتر بفروشد. هستند، طبیعتاً به قیمتی پایین اندازپسه صاحب بازار به خریدارانی ک

 مثمر ثمررونا تبعات منفی که در پی خواهد داشت، نیازمند بسترها و الزامات نهادی است که در شرایط اورژانسی ک

 نخواهد بود.

 میان کارگران و کارفرمایان است. در این رویکرد 1هدیهحل پیشنهادی معقول استفاده از راهبرد مبادله اما راه

پرهیز  هاآنن، از اخراج به کارگرا (حقوق درصدی از با حقوق یا)دادن مرخصی  شوند تا ضمنتشویق میکارفرمایان 

با ی این رفتار اخالقی کارفرمایان از ذهن و دل نیروی کار خارج نخواهد شد و در شرایط پساکرونایی روشنبهکنند. 

ی سادگبهارائه تالش باالتر که یک متغیر صالحدیدی است، این هدیه کارفرمایان را جبران کرده و در شرایط رونق نیز 

در این میان کارفرمایان یا با اتکا به منابع  2، محیط کار و کارفرما را ترک نخواهند کرد.پردرآمدترو به امید مشاغل 

 گردد.مواج بیکاری کمینه سونامی ت کنند تا اثرارا حفظ می کارگرانشاندولت، های مالی خود یا با استفاده از حمایت

مجازی انتقال  بحران ناگزیر بخش اعظمی از ارتباطات مستقیم انسانی به فضایاین برای عبور از از زاویه دیگر 

 اتارتباطظ حفتواند منجر به های فناوری اطالعات و ارتباطات میزیرساختهر چه بیشتر د. بنابراین تقویت یابمی

رو روبه هاعالیتففراگیر تعطیلی  یجه بادرنتگردیده و  یآموزش ویندهای اقتصادی و فرهنگی االکترونیکی در تمام فر

 .نشوند

                                                                                                                                                                                                 
1. Gift Exchenge 

 .1984، 1982و آکرلوف،  1394، 1393 ،2139صومعه،  پاسبانینگاه شود به  .2
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گذاری تواند در دوران فاصلهمی بانکوک )ونیز آسیا(،به اقتباس از بازار محرک  1فلوتینگ مارکتدر این رابطه 

م ه ین شبکها ند.اکنندگان را به درب منازل برسها به سمت بازار را تغییر دهد و عرضهاجتماعی مسیر حرکت انسان

است و هم با استفاده از فضای مجازی ا هم زشدت اشتغالکه به سازماندهی مجدد گرددتواند صورت سنتی میبه

 .مشغول شد یرسانخدماتاین سبک  به توانمی

های مشترک و موفق و اعتنا به تجربه نیازمند درکی جدید که فزایش همکاری با جامعه جهانیاز سوی دیگر ا

دنیا  تردیدیب .استت، در این شرایط ضرورتی غیر قابل انکار المللی استعامل با نهادهای بین و بشری، تکریم علم

بنابراین  ن بود.خطرات ایماین نوع تن در پس مرزهای جغرافیایی بتوان در برابر تر از آن است که با پناه گرففشرده

بل مشاهده بود. قا کرد، عمق و تبعات چنین راهبرد خطاییرا رونمایی می« مریکاآاول »ترامپ شعار دونالد  کهیهنگام

یه ایران که های ظالمانه علماش در کار نبود، اگر تحریمریکا با چین و خوشحالی از مصیبت کروناییآاگر دشمنی 

 .دشیابعاد شیوع این بیماری نیز کمتر م شکیداشت، بمیرا محدود کرده، وجود ن کشوراین توانایی مالی 

برای تنها است که نباید توان خود را  خودروییشبیه  در کنار موارد باال، باید به خاطر داشت که نظام تدبیر امور،

مهیا  ازپیشیشب های صعبو گردنه فرازوفرودهاباید خود را برای  بلکه 2،تنظیم کندو شرایط عادی  صاف هایجاده

ها سراسر در شرایط غیرطبیعی که بحران ی به اثبات رساند.شرایطچنین را در تا بتواند شایستگی نظام تدبیر  سازد

به  اعتماد هستند تا بامتقن یر و بص ینیرویواکنش سریع  مندجامعه نیازگیرد، آحاد ذهن و دل آحاد ملل را در بر می

 جمعی بر پدیدۀ وضعیت قرمز فائق آیند. کنشبرهمهای خویش، در یک های او و انجام مسئولیتمأموریت

 رهیذخ ا برایت دارند نیبه مسئولو اطمینانی است که  باورمیزان از  یناش یتا حدود مردمالعمل و عکس ینگران

 یدولت برا ییواناتاعتماد به  تضعیف لیاما اگر به دل نکنند، عجله تا دستمال توالت( کنندهیخود )از ضدعفون حتاجیما

 بروز خواهد کرد.ها فروشگاه غارتومرج و هرج آنگاهاحتکار خواهند کرد،  یۀ مردمکنند که بق فکر یاریبس ،کرونامهار 

 اما، بدتقلیل یاپول پمپاژ با  هاگلوگاههرچند این احتمال وجود دارد که معضل در شرایط بحرانی همچنین 

ر وقت مبادا ها و طراحی نهادها متناسب با آن است که داین شناسایی پیشینی گلوگاهی اثبات شده است که روشنبه

گیری(، )همه پاندمیمدیریت دقیق زمان در توجه به  .را درمان خواهد کرد هاآنو درد  به داد جوامع خواهد رسید

قررات و مکه  آن نیستوقت  در این شرایط. کوشیدمشکالت  تقلیلبرای  یریپذعمل و انعطاف عتسربا  تاطلبد می

مثالً  اندیشید. کرد، بلکه الزم است از پیش برای چنین شرایطیایجاد  های مرسومدر کانال را های الزمروکراسیوب

های تاد طرحمانند س)ید و عمل نما لیتشک یجمهور استیدر ر یستاد امور یریگیو پ یو سازمانده یزیربرنامه یبرا

به سبک ، حتی ابعبسیج منو مرکز فرماندهی با ایجاد تر(. به این ترتیب هنگامو البته به 1360مهم انقالب در دهه 

در این  .ادرا خیلی سریع افزایش د و مایحتاج مردم عرضه تجهیزات پزشکی ۀظرفیت تولید و زنجیرتوان نظامی می

شعر  آنگاه وجود دارد؟ یاقتصاد یهابیامکان گسترش آس عیچگونه و چقدر سرشد که راستا چنانچه عمیقاً درک می

 دهد:که ندا سر مییوقتیافت، ین محمد بلخی جالیی ویژه میالدجاللموالنا 

 3التأخیر آفاتمگو فردا که فی /بده یک جام ای پیر خرابات

                                                                                                                                                                                                 
1. Flooting Market 

 .28/12/1398فیرحی، داوود، مصاحبه با ایلنا، . 2

 .336. مولوی، غزل شماره 3
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 های اصلی سنجش شایستگیشاخصه از یکی که داد نشان جهانی، جامعه چالش کشیدن سالمتبا به  کرونا ویروس

 در بتواند که ی کشوریروشنبه های مدیدی مغفول واقع شده است.است که مدت سالمت حقوق نظام تدبیر امور،

در این رابطه الزم است تا هرگز  .کسب خواهد نمود دوباره و مضاعف مشروعیتی باشد، ها موفقویروس مهار و کنترل

 هرچند بسیاری از. گیری برسدیمتصممرکز به اطالعات الزم از خط مقدم شیوع ویروس تا  نکرداطالعات را پنهان 

در عصر ارتباطات و این رویکرد  ، امااخبار بد دارند کنترلها هشدار کارشناسان را نادیده گرفته و سعی در دولت

مانع پاسخ سریع به شیوع  دولت چین است که ای اقتدارگرایانهسیاست رسانه مثال روشن آن .دهدجواب نمیاطالعات 

گویی و ارائه آمار غلط نسبت به این اتفاق واکنش جی پینگ، دونالد ترامپ نیز با دروغعالوه بر  .گردیدبیماری کرونا 

نشان دادند که این تأخیرهای ایجاد شده، زمان بسیار مهمی را برای آزمایش و مهار ویروس هدر داد و فرصت همکاری 

 1المللی را از نوع بشر گرفت.ینب

کشف و ، ریبرای پیشگی اتیکدموکر سازیظرفیت و انهاقتدارگرای ۀقرنطینبه هر حال در میانه دو راه اکستریم 

ینه این دو برای جوامعی با بسترهای نهادی مشابه ایران باید دست به ترکیب بهواکنش مناسب به شیوع بیماری، 

کرونا  یروسها با وآن مواجهه ۀتغییر زیادی در نحو ،الزاماً با افزایش اطالعات مردمالبته باید توجه داشت که  .روش زد

ه در معادله د یافت کنادامه خواه ییتفاوتی و انکار در قبال کرونا تا جابی تارهای گویایرفایجاد نخواهد شد. 

از رفاه شود که  از احتمال مشکالتی به کرونا بیشتر تغییر ایجاد شود؛ یعنی احتمال ابتال افراد گیری پرخطرتصمیم

تر باشد، یا حاالت پایین یک جامعه عمومیفردی یا  روحیههر چه ها را دچار درماندگی کرده است. آنکاسته و  مردم

می کمتر افسردگی فردی و عمو برعکس هرچهیابد. حسی افزایش میالگوهای بی بروزافسردگی غالب باشد، احتمال 

 چنانچهاید شبنابراین یابد. افزایش می در قبال مبارزه با کرونا و پذیرش مسئولیت اهتمام بیشتراحتمال  ،باشد

ر قبال د ات الزم رااقدامانجام ولیت و ئمس احساس تا حدودیهای بهداشتی با چاشنی شاد همراه باشند آموزش

 .سالمتی خود و دیگران افزایش دهد

 ارانتش کردن متوقف که است این بیشتر شدنیجهان معایب ازی نیز روشن شد که المللنیباکنون در سطح 

فاده از مواهب بنابراین اگر همچنان خواهان است .است یا شاید هم غیرممکنسخت  جدید، هایبیماری سریع المللیبین

کی و های نئوکالسینسخه اخیر قرنمین یط حدوداًای جست. هستید باید برای این حفرۀ بزرگ چاره شدنیجهان

 باعث ی کهوعنبهکرده است؛  پذیرآسیب در حوزه خدمات درمانی را مردم بیشتر کشورهای جهان، در نئولیبرالیستی

 بشریتآحاد که  دنشان داکرونا  .باشند نداشته آمادگی الزم را عمومی سالمت در بحرانی وقوع چنین با مقابله شد در

جویان، گرسنگان، ، پناههاجنگآوارگان توان نمیدر این راستا . ندقابل تمایز نیست سرنشینان یک کشتی، مثابهبه

را  یک از انواع گونۀ انسانیهیچتوان ین درس را داده باشد که نمیااگر کرونا  .را نادیده گرفت انکار یا معتاد انکودک

 .بوده است آموزندهآوری پیامگرچه کُشنده، ولی ا، باید گفت که کرونا گرفتنادیده 

بحران، این ان پس از پای دیتردی. باست ی از جنود شیطانناامیدفراموش کرد که یأس و نباید با تمام این اوصاف 

ز رکود بزرگ اکینز پس جان مینارد که  گونه. همانبود دنیاز خواه خالق و نوآور و ابه نیروی کار کوش قبلمانند 

غنی و  ،قبل ۀاندازانسان بهنوع  کنولوژی و مخصوصاً ت ت،گذرد. طبیعصبح میطلوع این کابوس با » کرد:بیان  1929

 .«مولد هستند

                                                                                                                                                                                                 
 16/4/2020. نای، جوزف، کرونا نظم جهانی را تغییر نخواهد داد، فارین پالسی، 1
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 پیوست شماره یک:

حمیل های پررنگ در نمودار شماره یک، بیانگر تفلشها، هنجارها، دین، عادات(: )فرهنگیررسمی نهادهای غ

 داریشهح رباشند. سطح یک سطمیدهنده بازخورد به باال نشانرنگ از پایین های بیسطوح باالیی به پایین و فلش

دارد که راز و رمز نهفته اجتماعی است و تغییرات در این سطح بسیار آرام است. در ارتباط با این سطح نورث بیان می

چگونه به ا گذارند؟ هنجارهجای می در این سطح چیست که آثار شگرف و ماندگاری بر عملکرد درازمدت اقتصادی بر

 بیشترکه کارایی را  ؟ آیا هنجارهای دیگری وجود دارنداستآیند؟ و با تغییر سایر عوامل تا چه اندازه پایدار وجود می

ین مسائل ادارد که پاسخ به جامعه را به آن سمت حرکت داد؟ ویلیامسون بیان می توانکنند؟ اگر آری چگونه می

ها نهادهای که از طریق آن هایییسمسازی مکانداد و تشخیص و شفافپیچیده مرزهای دانش را گسترش خواهند 

نهادهای غیررسمی  تواند به درک تغییر آرام این نهادها کمک کند؛ بنابراینیابند میغیررسمی ظهور یافته و تداوم می

ها در انتخاب پررنگی ها نقشها و ایدئولوژیپیماید، خواهند داشت و ایدهپیوندی مستحکم با طریقی که یک جامعه می

و از  ر از فرهنگ هستندأثشدت متهای ذهنی است که بهکنند، چراکه تفسیر جهان اطراف از طریق مدلبازی می

وت هستند. شدت در جوامع گوناگون متفاشوند که بهها و هنجارهایی تولید میطریق انتقال بین نسلی دانش، ارزش

 کند وجود دارد.ای که کار میهای متفاوتی از جهان و شیوهدرک یجهو درنت های ذهنیدر ضمن تنوع فراوانی در مدل

هرچند محیط نهادی رسمی نیز محصول )حقوق مالکیت، قوانین اساسی و حقوق قضایی(:  نهادهای رسمی

خیل دهی به این نهادهای رسمی دهای طراحی شده و آزادی عمل نیز در شکلفرایندی تکاملی است، اما فرصت

ها، تهدیدهای های عمومی، جنگ داخلی، اشغال کشورهای عمومی، نارضایتید. البته باید مراقب بود که ناآرامیهستن

های جاافتاده های مالی موجب انقطاع و تزلزل جدی نسبت به رویهها، کودتای نظامی یا بحرانملموس، فروپاشی

اشاره به این  بسیار محدودی وجود دارد. با این حالهای خواهند شد. لذا برای انجام اصالحات گسترده نهادی فرصت

ی داشته عملکرد خوب تواندیتواند اهمیت نهادهای رسمی را نمایان کند که یک سیستم مالکیت خصوصی نممثال می

 باشد، مگر اینکه حقوق مالکیت در منابع ایجاد شده باشد.

در تعریف  د بازی توسط مجریان قانون. کامونزتدبیر شایسته امور یعنی اجرای درست قواعنظام تدبیر امور: 

تفاهم و  نظم از طریق یسویعنی حرکت از تضاد به ،دارد که مبادلهدهی به مبادله بیان میاعمال مدیریت و شکل

باشند، بنابراین عقالنیت که همه قراردادهای پیچیده به شکلی غیرقابل اجتنابی ناقص میمذاکره. همچنین از آنجایی

 کند.ها را با ابهام مواجه میطلبی در تدوین قراردادهای به ظاهر کامل، اجرای آنشخصی و نفعمحدود 

های تقاضا و عرضه کلیه کاالها و خدمات با یکدیگر دست به مبادله زده و بازار جایی است که عموماً طرفبازارها: 

سند. این ای به تعادل میدر یک نقطه ضعیتی پویا دارد و بهر شوکنقطه تعادلی البته و سطه  هایی که به بازار وارد وا

ضور به هم گردند. فعاالای میشود، دچار تغییرات لحظهمی ضه ح ضا یا عر سوی تقا صادی که در یکی از دو  ن اقت

سانند و یا اینکه هزینهمی ستند که یا منافع خود را به حداکثر بر سانند، در پی آن ه ود را حداقل نمایند. به ای خهر

ضیاتی و در چارچوب نهاییاین منظور تدابیری در نظر می صاد خرد به بیان ریا ضیح گیرند که در کتب اقت سازی تو

ــود. الزم به تداده می ــطح عملکردی متفاوتی دارند که به خاطر أش ــورهای مختلف، س ــت که بازارها در کش کید اس

ورهای مختلف وجود دارد.بسترهای نهادی گوناگونی است که در کش
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و آثار و پیامدهای اجتماعی و بهداشتتتی  ستتتیزطیمحتخریب 

 آن بر جوامع انسانی
 

 فرزام پوراصغر سنگاچین

ریزی، نظارت و آمایش سرزمین یس گروه توسعه پایدار امور برنامهرئ

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 حسین کرمی

 و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور ریزی، نظارتکارشناس آمایش امور برنامه

 

 

 مقدمه

ین مسائل و مشکالت در جهان در کانون توجه جامعه جهانی ترمهمیکی از  عنوانبهزیست یطمحموضوع حفاظت از 

مسائلی مانند  ها دارد.زیست ارتباط تنگاتنگی با امنیت جوامع و ملتیطمحزیرا ثبات و پایداری ؛ قرار گرفته است

رویه منابع پایه، انتشار طیف های دریایی، مصرف بیتغییرات اقلیمی، نابودی تنوع زیستی، آلودگی و تخریب محیط

زایی، آلودگی هوای شهرها یابانبزمینی، ی سطحی و زیرهاآبهای ناشی از مصرف منابع، آلودگی ای از آالیندهگسترده

شکالتی هستند که امنیت تمامی جوامع انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت مسائل و م ازجملهتخریب الیه ازون 

ترین ارکان حفظ و پایداری یکی از مهم عنوانبهزیست یطمحیر قرار داده است. به همین دلیل موضوع امنیت تأث

 زیست در کانون توجه قرار گرفته است.یطمح

 بخشاتیحهای نظام شیازپشیبهای انسانی فعالیتپس از جنگ جهانی دوم شتاب  ژهیوبهطی چند دهه اخیر 

 و طبیعی منابع بر وارده فشارهای گستره و دامنه روز هر ی کهاگونهبهرا تحت فشار قرار داده است،  1کره زمین

های اجتماعی و سالمت جوامع ها بر نظامپیامدهای سوء این فعالیت شده است که بیشتر زمین کره زیستیهای نظام

های جدی قرار داده تهدید معرضگذاشته و حیات آدمی و سایر جانداران را در  ریتأثمختلف در اقصی نقاط جهان 

 است.

شریان اصلی کاهش تنوع زیستی که  ازجمله، وهواآببر اثرات تغییرات  روزبهجهان جوامع انسانی روز سرتاسردر 

کنند های ناپایدار و غیرایمن زندگی میمیلیارد نفر نیز در زمین 1.3و حدود  شوندمی رتریپذبیآساست،  ریفقجوامع 

های فزاینده های فقیر و غنی از ناراحتیبینند. در حال حاضر ملتها نفر از بالیای طبیعی آسیب میو ساالنه میلیون

های اجتماعی، شیوع مواد مخدر، افزایش و ناهنجاری جرائمجتماعی، افزایش میزان های ادر رنجند. فرسایش چارچوب

                                                                                                                                                                                                 
1. life sport systems 
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به  زایماریبشیوع سل و ماالریا به دلیل مقاوم شدن عوامل )سارس، کرونا( و بازپدید )های نوپدید بیماری

 قرار داده است. ریتأثو در حال توسعه تحت  افتهیتوسعههمه کشورهای جهان را اهم از  (ی مختلفهاکیوتیبیآنت

ست، ریشه در بیشد بسیاری از مخاطرات اجتماعی و بهداشتی که امروز جامعه جهانی با آنها مواجه ا ادآورباید ی

ای تواند به زنجیرهو تخطی از قوانین و ضوابط حاکم بر فرایندهای محیط زیستی دارد که می ستیزطیمحتوجهی به 

د. به همین جهان منتهی شده و تمامی جوامع را در معرض تهدید جدی قرار دهاز مخاطرات اجتماعی و بهداشتی در 

امعه جمسائل و مشکالت در جهان در کانون توجه  نیترمهمیکی از  عنوانبه ستیزطیمحدلیل موضوع حفاظت از 

ری و ثبات جوامع ارتباط تنگاتنگی با امنیت، سالمت، پایدا ستیزطیمحجهانی قرار گرفته است. زیرا ثبات و پایداری 

ی به این توجهها با یکدیگر، در صورت بیو با توجه به در هم تنیدگی اقتصادی و اجتماعی ملت ها دارد،و ملت

 موضوعات آینده مبهم فراروی جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.

 ، امنیت جهانی و پیچیدگی کنترل مخاطرات محیط زیستی و بهداشتیستیزطیمحرابطه تخریب 

یر انسان بر ها محدود بود، بنابراین تأثذشته، جمعیت انسان بر روی زمین اندک و استفاده از تکنولوژی آندر گ

و  یجه پیامدهای اجتماعیدرنتشد؛ ی منتشر میترکوچکهای جغرافیایی محلی و در محدوده تربیش ستیزطیمح

های زایش و شبکهافنمود یافت که جمعیت انسان  مشکل بنیادی امروز از زمانیبهداشتی این اثرات چندان مشهود نبود. 

 ستیزطیحمکه تأثیر انسان بر شد بشر چنان نیرومند  یو قدرت فناوری بسیار گسترش یافته ونقلحملارتباطی و 

های بکهشو توسعه  پیشرفت تکنولوژیدیگر، دیگر محلی نبوده و تبعات آن در سطحی وسیع گسترده شد. به عبارت 

اعث شد بو  افزایش داد یزیانگرا به طور شگفت ستیزطیانسان در مح یدر دو سده اخیر قدرت اثرگذار یونقلحمل

ی که اگونهبه، زیست و به دنبال آن بر سالمت جامعه جهانی ابعاد جهانی پیدا کندیطمحهای انسان بر یر فعالیتتأث

ایش معضالت به همین دلیل با افزیر بگذارد. تأث هاتواند بر سایر ملتهر نوع فعالیت در هر نقطه از جهان، می

مدهای ها و آثار و پیا، هزینههایدگیچیپای و جهانی، ی و بهداشتی از سطوح محلی به سطوح منطقهطیمحستیز

(. از سوی 1شود )شکل می ترمشکل هاآنبیشتر شده و از سوی دیگر کنترل و کاهش آثار و پیامدهای  هاآناجتماعی 

ه همین ی و مخاطرات سالمت تابع مرزهای جغرافیایی و سیاسی نیستند و بطیمحستیزیاری از معضالت دیگر، بس

ترش سطح جهان و بدون توجه به مرزهای سیاسی گس دری سادگبهتواند ی و سالمتی میطیمحستیزعلت هر معضل 

ار زیادی از های گذشته شمار بسیقرار دهد. به همین دلیل در خالل دهه ریتأثپیدا کند و تمامی کشورها را تحت 

، های مختلف اقتصادی، اجتماعیی در سطح جهان در حوزهالمللنیبای و های منطقهها و پروتکلکنوانسیون

معضالت  کشورها رسیده است که این موضوع از اهمیت اتفاقبهزیستی، سالمت و غیره به تصویب اکثر قریب محیط

 حکایت دارد. ی و سالمت در سطح جهانطیمحستیز
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 هاآن کنترل با سالمت و یستیز طیمح مخاطرات یاجتماع اثرات /هانهیهز /دگییپیچ رابطه: 1 شکل

 Ryding, Sven-Olof (1994). Environmental Management Handbook: The Holistic Approach from Problems to :منبع

Strategies, IOS Press 

 

لی ی یا بهداشتی ابتدا در سطوح محطیمحستیزشود، بسیاری از معضالت که مالحظه می گونههمانهمچنین 

های کمتری ها و هزینهبوده و از پیچیدگی ترسادهدر این مرحله بسیار  هاآن وفصلحلشوند، لذا جوامع می ریگدامن

یشتری از جوامع و شده و شمار ب ترستردهگ هاآنابعاد  جیتدربهبرخوردار است، اما چنانچه به این مسئله توجه نشود، 

ای به سطح جهانی تسری تواند از سطوح منطقهقرار داده و در صورت ادامه غفلت و مسامحه می ریتأثکشورها را تحت 

انی، بحران افزایش پیدا کند و به این ترتیب کل جامعه جهانی را درگیر نماید که بحران تغییرات اقلیمی و گرمایش جه

جامعه  معضالتی هستند که در حال حاضر نیترشدهشناختهی کرونا در زمره ریگهمهای گردوغبار و شیوع هطوفان

هانی قرار داده ی را فراروی جامعه جاکنندهنگرانانداز جهانی را در سراسر جهان با چالش اساسی مواجه کرده و چشم

های و نظام ستیزطیمحهای انسانی، حکمرانی ی، سرمایههای اقتصاداست. در این میان بسیاری از کشورها که از بنیان

 ی برخوردار هستند، بیشتر آسیب خواهند دید.ترفیضعسالمت 

 ریجوامع را تحت تأث یتمام تواندیم نیزم از نقطه هردر  خرد اریبس اسیمق در ولو بشر یهاتیفعال بیترت نیا به

 در 2لورنتس ادوارد توسط بار نینخست یبرا که شودیم نییتب 1اثر پروانه هینظر یمسئله بر اساس تئور نیا ،قرار دهد

 یابال زدن پروانه ایآ»عنوان  نیبا ا یادر مقاله 1972دانشمند سپس در سال  نیمطرح کرد. ا 1961سال  در یامقاله

 کرد. حیتشر یلیصورت تفصکنفرانس به کیرا در  «تندباد در تکزاس شود جادیباعث ا تواندیم لیدر برز

طور کند که اتفاقات کوچک و جزئی زندگی ما گاهی اوقات سرنوشت ما را بهای به این موضوع اشاره میاثر پروانه

تواند باعث کوچک می دهد. اثبات شده است که گاهی اوقات ارتعاش حاصل از بال زدن یک پروانهکامل تغییر می

تواند به ای به این معناست که تغییر جزئی در شرایط اولیه میانهاثر پرو ایجاد یک طوفان بزرگ و سهمگین شود.

های سیستم منجر گردد و این سنگ بنای تئوری آشوب است. در نظریه بینی نشده در ستادهنتایج وسیع و پیش

عث ها باها، نقاطی وجود دارند که تغییری اندک در آننظمی اعتقاد بر آن است که در تمامی پدیدهآشوب یا بی

                                                                                                                                                                                                 
1. Butterfly Effect 

2. Edward Lorenz 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Norton_Lorenz
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Norton_Lorenz


 1399اردیبهشت  /3نگری/ شماره گاهنامه  پایش توسعه و آینده   

69 

های های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، همچون سیستمتغییرات عظیم خواهد شد و در این رابطه سیستم

ای برخوردارند و تحلیلگران باید با آگاهی از این نکته مهم به تحلیل و تنظیم مسائل مربوط بپردازند جوی از اثر پروانه

 (.1378)الوانی، 

ی و بهداشتی طیمحستیزبا گسترش معضالت  جیتدربهورد توجه قرار نگرفت، اما هر چند این تئوری در ابتدا م

که نمونه بارز آن  و سالمت نیز مطرح شد ستیزطیمحهای در حوزه جیتدراز گذشته مورد توجه قرار گرفت و به شیب

در بازار فروش جانوران  توان مشاهده کرد که چگونه بیمار صفر با یک عطسهرا با شیوع کرونا در شهر ووهان چین می

 ستیزطیمحبرای اجتناب از فرایند تخریب  1لذا توجه به اصل احتیاطی ی بیماری کرونا در جهان شد.ریگهمهباعث 

مسائلی است که باید در  نیترمهمهای انسانی در زمره و همچنین پیشگیری از مخاطرات بهداشتی ناشی از فعالیت

بیانیه ریو در سال  15ی قرار گیرد. به همین دلیل این موضوع در اصل المللنیبی هاها و سازمانکانون توجه دولت

، در حد ستیزطیمحمورد توجه قرار گرفته است. در این اصل عنوان شده است کشورها باید برای حفاظت از  1992

خطر بروز آسیبی  هرگاهتوان خود و در سطحی وسیع و گسترده، اقدامات احتیاطی را مورد توجه قرار دهند. 

زیست را تهدید کند، نباید به بهانۀ عدم قطعیت کامل علمی، اقدامات پیشگیری از تخریب ناپذیر یا جدی محیطجبران

 (.1394پوراصغر سنگاچین و همکاران، )های آن است را به تعویق انداخت زیست که منافع آن بیش از هزینهمحیط

این  و معضالت اقتصادی، اجتماعی و سالمت ناشی از ستیزطیمحیب شود موضع تخربه این ترتیب مشاهده می

 تواندینمای همه جوامع در سراسر جهان دارد و هیچ جامعه زندگی و حیات با مستقیمی فرایندهای تخریبی ارتباط

کارکردهای ر و اختالل د ستیزطیمحگونه فرایندهای تخریب و نابودی  هر زیرا باشد، تفاوتیبنسبت به این مخاطرات 

بر تواند ها میای از پیشرانزنجیره مانندبهسوء دارد و  راتیتأثو امنیت و سالمت آن  بر کیفیت زندگی بشر آن،

جهانی  سطح فردی تا زیستی، سالمت و ابعاد فضایی ازی و محیطشناختبومهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حوزه

دن بشر و نظام بر امنیت تم ستیزطیمحهر یک از ارکان  کرد و پایداریقرار دهد. به عبارت دیگر، کار ریتأثرا تحت 

های مختلفی کارکرد خاک بر جنبه ریتأث 2گذارد. برای مثال در شکل می ریتأثسالمت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

ده شده شود، نشان داامنیت تمدنی را شامل می درمجموعهای مختلف و گستره فضایی که از امنیت بشر در حوزه

 .((Lal, 2013است 

  
 تمدن بشر یهاجنبه یرسا یتآن بر امن یرو تأث زیستیطمح یتامن هاییشرانپ زنجیره: 1 شکل

 Lal, Rattan (2013). Food security in a changing climate, Eco hydrology & Hydrobiology, journal homepage :منبع

www.elsevier.com/locate/ecohyd, 13, P 8-21 

                                                                                                                                                                                                 
1. Precautionary principle 

http://www.elsevier.com/locate/ecohyd
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 ریگهمههای یماریی و بالیای طبیعی و بطیمحستیزمخاطرات  نیترمهمنگاهی به 

ی از موجودات زنده یجه این بالیا، شمار زیاددرنتکره زمین همواره در معرض انواع بالیای طبیعی قرار داشته است که 

اند که ودهبین بالیای طبیعی ترمهمدر زمره  سنگشهابها، برخورد اند. تغییرات آب و هوایی، آتشفشانشدهمنقرض 

تواند رخ دهد و فجایع احتمالی جوی که می نیترمهماز اند. شدههای گیاهی و جانوری هباعث نابودی بسیاری از گون

واهد و شهای بزرگ با زمین است. در حال حاضر سنگآورد، برخورد شهاب به وجودتهدید جدی را برای کره زمین 

های آسمانی برخورد سنگ علتبه های حیات در گذشته وجود دارد که مدارک زیادی از انقراض سراسری انواع گونه

ک سنگ دهد که بر اثر برخورد یبا قطر چندین کیلومتر به زمین رخ داده است. همچنین شواهد متقن نشان می

ودات زنده درصد از موج 90حدود آن  جهیدرنترخ داد که میلیون سال  251آسمانی بزرگ، اولین انقراض در حدود 

راتی ممکن برخورد یک سنگ آسمانی بوده است. چنین اث ،بروز این رخداداحتماالً عامل  منقرض شدند.کره زمین 

تواند های آسمانی بزرگ میاست همان اثرات ناشی از زمستان اتمی را به همراه داشته باشد، با این وجود برخورد سنگ

 اده است.ر روی دها قبل از پیدایش انسان چندین با. فرایند انقراض گونهتری داشته باشداثرات بسیار گسترده

 انقراض نرخ هادوره این در که انقراض رخ داده است دورۀ پنج و قبل از پیدایش بشر زمین کرۀ تاریخ طول در

 حدود آن در که افتاد اتفاق پیش سال میلیون 65 حدود هاگونه انقراض دورۀ جدیدترین. بوده است باال بسیار هاگونه

 مومیع تصور. شدند منقرض آبزی هایگونه از درصد 15 حدود و دایناسورهاازجمله  خشکی هایگونه از درصد 10

 بوده زمین به بزرگ سنگشهاب یک برخورد پی در وهواآب تغییرات دوره، این در انقراض اصلی عامل که است این بر

 .(3شکل )است 

 
 زمین کره در حیات زمان از جانوری و گیاهیهای گونه انقراض ینترمهم: 3شکل 

 .History of Evolutionary Thought, available at: Georges Cuvier, (2017) :منبع

https://evolution.berkeley.edu/history/extinction2.shtml 

 

ی فشانآتشو رخدادهای  هاسنگشهاببرخورد  ازجملهعوامل طبیعی  جهیدرنتها شد که این انقراض ادآورباید ی

 جیتدربهها در کره زمین بوده است. عوامل انقراض بسیاری از گونه نیترعمدهشدید و به دنبال آن تغییرات آب و هوایی 

های بشر برای دست یافتن به طبیعت، بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند با افزایش جمعیت انسانی و افزایش توانایی
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اند که اکنون زمین در دوران برخی از دانشمندان این فرض را طرح کردهاست. که زمین وارد مرحله ششم انقراض خود شده 

 نامیده شده که از ده هزار سال پیش آغاز شده است. انقراض هولوسینی است که اصطالحاً جمعدستهششمین انقراض بزرگ 

 اتحادیه. شوندمی نابود 2100 سال تا جهان کنونی هایگونه از نیمی که باورند این بر شمار زیادی از پژوهشگران

 شرف در زمین پستانداران از درصد 25 که کرد اعالم خود 2011 سال گزارش در 1طبیعت از حفاظت المللیبین

 نابود 2100 سال تا جهان کنونی هایگونه از نیمی که باورند این بر پژوهشگران از ایعده هستند. انقراض و نابودی

 ساکن دارمهره 320 از بیش 2014 تا میالدی 1500 سال از آمده ساینس نشریه در که هایییافته اساس بر. شوندمی

 25 افت شاهد میانگینطور به ماندهیباق هایگونه کلیه جمعیت اینکهتر مهم عالوه به. اندشده منقرض هاخشکی

. اندکرده افت مهرگانبی درصد 45 و دارانمهره رایج هایگونه میزان درصد 25. است بودهها آن شمار در درصدی

 هستند رایج که هاییگونه جمعیت آن بر عالوه اما روند،می بین از و شده منقرض گونه هزار 58 تا هزار 11 ساالنه

 برخورد مثل هاییپدیده از ناشی پیشین انبوه انقراض پنج هستند، وضع اینمسئول  هاانسان کند.می افتشدت به هم

 معلوم و ندارند نقشی انقراض در بار این که هاییپدیده بود، یفشانآتش شدید فعالیت اثر در یا زمین به هاارکیس

 انقراض عامل گونه، یک که است زمین تاریخ در بار نخستین این لذا است. انسان فعالیت از ناشی کنونی روند که است

 .( ,2016IUCN) 2است بشر مصرفی الگوهای دلیل به روند ، این. درواقعاست موجودات سایر انبوه

مرتب  صورتبهرخداد داده و زمین  کراتبهنیز  ترکوچکها و تغییرات آب و هوایی البته در این فرایند، رخداد

ها منقرض شدند. برای مثال ، بسیاری از گونههادهیپداین  جهیدرنتهای گرم و یخبندان را شاهد بوده است که دوره

 که شد یخبندان دوره یک وارد دوباره که بود اخیر یخبندان عصر از خروج حال در زمین پیش، سال هزار 13 حدود

 یخبندان، دوره این در. نامندمی «بزرگ انجماد» یا 3«ترجوان دریاس» را آن که انجامیدل به طو سال 1300 حدود

 دندان ببر یی وکایآمر شیر کوتاه، پوزه خرس مانند بزرگ پستانداران از گونه چندینازجمله  جانوری گونه 35 حدود

انسان بر  راتیتأث جیتدربهی بشر نیکجانشبا ی زمانهمبه این ترتیب با آغاز کشاورزی و  .شدند منقرض شمشیری

پس از انقالب  ژهیوبهبا پیشرفت فناوری،  های گیاهی و جانوری، دوره نوینی آغاز شد وبه طور عام و گونه ستیزطیمح

 بیشتر شد و دوره ششم انقراض آغاز شده که کماکان ادامه دارد. ستیزطیمحانسان بر  ریتأثصنعتی 

 نظرانصاحبیی بین نظرهااختالفهای گیاهی و جانوری اگرچه در مورد تخمین و برآورد میزان انقراض گونه

 کامالً  هاآن کلی جهت شود،می استنادها آن به و گیردمی قرار استفاده مورد که اعدادی سایر اما مانند وجود دارد،

 نسبتاً  مطالعات که بزرگ جانوری هایگونه مجموع از که دهدمی نشان دانشمندان برآوردهای. است شفاف و واضح

گونه  25000 از درصد 30 پستاندار، جانوری گونه 4700 مجموع از درصد 24 است، شدهانجام  هاآن مورد در خوبی

 270000 از گونه 34000 مورد در واقعیت همین. دارند قرار انقراض خطر در پرنده 10000 حدود از درصد 12 و ماهی

 که است چیزی آن برابر هزار حدود شده، برآورد انقراض میزان حاضر حال در. است صادق نیز زمین کره گیاهی گونه

4باشد. داشته وجود باید انسانی هایفعالیت تأثیر بدون و طبیعی وضعیت در
به همین دلیل در کنفرانس ریودوژانیرو  

                                                                                                                                                                                                 
1. International Union for Conservation of Nature )IUCN( 

2  . IUCN red list reveals wildlife destruction from treetop to ocean floor (2019). available at: 

https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/18/iucn-red-list-reveals-wildlife-destruction-from-treetop-to-

ocean-floor 

3. Yonger Dryas 

4. National Museum of Natural History(2018), Extinction over time available at: 

https://naturalhistory.si.edu/education/teaching-resources/paleontology/extinction-over-time 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86
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موضوع تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی در  ازجملهحیات در کره زمین  دکنندهیتهددو موضوع اساسی  1992در سال 

کانون توجه این نشست جهانی قرار گرفت و به دنبال آن کنوانسیون تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی به تصویب 

 جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است. ازجملهکشورهای عضو سازمان ملل متحد 

ی و طیمحستیزای از مخاطرات تواند به طیف گستردهها میسیاری از زیستگاهو نابودی ب ستیزطیمحتخریب 

های اساسی مواجه های اقتصادی و اجتماعی تمامی کشورها را با چالشبهداشتی منتهی شود و جامعه جهانی و نظام

رار دهد. از ورها قتواند مشکالت زیادی را فراروی توسعه کشنماید. برای مثال، تغییر اقلیم و گرمایش جهانی می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:آثار و پیامدهای تغییر اقلیم می نیترمهم

 گرمسیری.کاهش بازده محصوالت کشاورزی در مناطق گرمسیری و نیمه -

رجه گراد تغییر در دهای میانی به ازای چند درجه سانتیکاهش بازده محصوالت کشاورزی در عرض -

 حرارت.

 آب.آب در مناطق کمکاهش دسترسی به  -

 انند وبا(.های واگیر )مانند ماالریا( و امراض ناشی از مصرف آب آلوده )مافزایش ابتال به بیماری -

 های نوپدید.ها و شیوع بیماریتغییر جغرافیایی بیماری -

 ناشی از گرمازدگی. ریوممرگافزایش  -

 دریاها. های شدید و افزایش سطح آبافزایش خطر وقوع سیل در اثر بارندگی -

 افزایش تقاضای انرژی برای سرمایش در تابستان. -

 افزایش وقوع سیل، لغزش زمین، بهمن و رانش زمین. -

 افزایش فرسایش خاک. -

راضی اهای آب در تواند موجب تغذیه بیش از حد سفرههای حاصل از سیل که میافزایش رواناب -

 خیز شود.سیل

 های ناشی از سیل.ی برای بیمه خسارتهای بیمه دولتی و خصوصافزایش فشار بر نظام -

 های سنی سالخورده و اقشار فقیر در مناطق شهری.ومیر و بیماری در گروهافزایش مرگ -

 وحش.های اهلی و حیاتافزایش گرمازدگی و تلف شدن دام -

 تغییر مقصد گردشگران. -

 افزایش احتمال وارد شدن خسارت به برخی از محصوالت زراعی. -

 ی وسایل الکترونیکی سرمازا و کاهش عرضه انرژی.افزایش تقاضا برا -

های سالمت زیستی و نظامهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطتوانند نظامهر کدام از این مخاطرات می

های اجتماعی و اقتصادی گرفتار سازند. افزون بر این ای از تنشکشورها را به چالش بکشند و آنان را با طیف گسترده

ها نیز شود که این پدیدهی میسالخشکسیل و  ازجملهقلیمی که باعث بروز طیف گسترده بالیای طبیعی تغییرات ا

را در چرخه تخریب  هاآنکرده و  ریپذبیآسنسبت به این رخدادها  شدتبه، جوامع را ستیزطیمحبا تخریب 

بالیای طبیعی باعث شود. ین جوامع میکند و مانع از توسعه ا، افزایش بالیای طبیعی و فقر گرفتار میستیزطیمح
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صورت نامتوازنی در بین کشورها و مردم فقیر توزیع شوند. بالیای با فراوانی بیشتر شوند تا خسارات ناشی از آن بهمی

 کنند.ها را بیشتر میو شدیدتر نابرابری

بیعی ست که بالیای طنشان داده ا 2004تا سال  1965کشور جهان از سال  86بررسی و تحلیل  برای مثال،

جتماعی ادهد. همچنین بررسی و تحلیل کمیسیون اقتصادی ـ در سال بعد کاهش می 01/0ضریب جینی را به میزان 

این کشورها وجود  کشور آسیا و اقیانوسیه نشان داده است که رابطه مشابهی در 19آسیا و اقیانوسیه )اسکاپ( در بین 

های کردن نابرابری نتایج این مطالعات از قابلیت بالقوه بالیای طبیعی در بیشتربرآورد شد.  13/0دارد که مقدار آن 

ز یک نسل به نسل ثروت، ا مانندبهموجود در بین کشورها حکایت دارد. عالوه بر این با توجه به اینکه اغلب فقر نیز 

د فقیر را تحلیل ها و منابع افراشود و داراییبروز بالیای طبیعی تشدید می جهیدرنتدیگر منتقل و این فرایند نیز 

ری از فقر در بسیا جهیدرنتشود که برد و باعث افزایش ناامنی غذایی و کاهش سالمت مادران و کودکان میمی

 (.4شکل )ت سوم اسشود که این فرایند به فقر بین نسلی موهای بعدی منتقل میخانوارهای فقیر ماندگار و به نسل

 
 نسلی بین فقر مفهومی مدل: 4 شکل

 

یل و س ازجملهرخدادهای آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیمی  ژهیوبهبالیای طبیعی،  روزافزونافزایش 

زیادی از  و انتشار حجم ستیزطیمحتخریب  ازجملههای انسانی ناشی از فعالیت عمدتاًهای اخیر ی در سالسالخشک

ا مشکالت شود بسیاری از کشورها بهای انسانی است که باعث میای ناشی از فعالیتها و گازهای گلخانهآالینده

ی هابومستیزو نابودی  ستیزطیمحگوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ناامنی غذایی مواجه شوند. تخریب 

 توان مورد بررسی قرار داد.مانند کرونا را می ریگهمهیی هایماریبآن بر شیوع  ریتأث ژهیوبهطبیعی از ابعاد مختلف، 

1برای مثال در گزارشی که توسط سونیا شا
شیوع  2نگاشته شد، 2020روزنامه لوموند دیپلماتیک در مارس سال  

ژوهشگر عنوان کرده ی جهانی بررسی کرد. این پریگهمهآن بر این  ریتأثو  ستیزطیمحاین بیماری را به تخریب 

دهند، ولی اگر بخواهیم را به حیواناتی چون پنگوئن، خفاش یا مار نسبت می 19-شیوع بیماری کرونا یا کووید»است: 

 قرار سؤال مورد  حیوانات را توسط انسان ستیزطیمحنگاه کنیم، باید نابودی رشد یابندۀ  مسئلهبه  ترقیعمکمی 

                                                                                                                                                                                                 
1.Sonia Shah 

2. Sonia Shah, 2020, The microbes, the animals and us, available at: https://mondediplo.com/2020/03/05coronavirus 

https://mondediplo.com/2020/03/05coronavirus
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یروس و. اندنبوده قبالً کهاند آمده وجود به دنیا از مناطقی در آزاردهنده میکرب صدها بعد، به 1940 از سال. «دهیم

 هاکروبیم نیا اکثرند. ااز آن نوع -ZIKA-در آفریقای غربی یا زیکا -EBOLA -ابوال –(VIH) دزیاناقل بیماری 

اند. میکرب موارد حیوانات وحشی داشته یلیخ درها و دامپروری در حیوانات اهلی شدهمانند حیوانی  اتیح درریشه 

 یۀرویبو گسترش  ییزداضرری ندارد. جنگل هاآن خود برای و گرفته خو این حیوانات با آن بدن درالنه کرده 

 طبیعی محیط 1کاهش و فروافت به ،ستیزطیمحهای ناپایدار و بدون توجه به محدودیتشدن شهرسازی و صنعتی

 ورود زمینۀ طریق این از و دی هستنپزشک داروهای یبهاگران گنجینۀ که  است شده منجر گیاهی و حیوانی زیست

به  میخخوشرا از حالتی  هاآنو تحول بعدی  هاانسان ستیزطیمح به را  هاکروبیم هاآن همراه به و حیوانات این

 نشان یخوببه آن شیوع مناطق در تجربی مطالعۀ و ابوال میکروب نمونۀ. است کرده تسهیل هاانسان بدن در  میبدخ

 در هاانسان مسکونی مناطق به ییزداجنگل ۀجیدرنت که هستندها خفاش از نوعی  هاآن انتقال منبع که است داده

هستند  هامگساند. مطالعۀ تجربی در مورد بیماری ماالریا که حامل میکرب آن، زی و غربی مهاجرت کردهمرک آفریقای

 مورد در دیگر مثال  تر است.نخوردهدستجنگلی دو برابر مناطق  ۀدیدبیآسنیز نشان داده که میزان آن در مناطق 

ده است. مطالعات میدانی شاست که توسط پرندگان مهاجر در آمریکای شمالی منتشر  -NIL– غربی نیل ویروس

با پرندگان خانگی  هاآنهای زیستی این پرندگان سبب مجاورت هرچه بیشتر اند که محدود ساختن محیطنشان داده

در مناطقی که قبالً اثری  -tique -و سرانجام به انسان گردیده است. رشد حضور حشرۀ تیک هاآنو انتقال میکرب به 

 سال 20 دراند. داشته را هاآن افراد ۀکنندمیتنظ نقش که است مربوط حیواناتی رفتن بین زا به  از آن نبوده، مستقیماً

 ییشناسا شود،می منتقل حشره این توسط که آزاردهنده میکرب 7 متحده، ایاالت شرقی شمال مناطق در گذشته

 .است شده

ها برای تهیۀ علوفۀ حیوانات با به زیر کشت بردن مناطق وسیعی از جنگل طرفکیسیستم دامپروری صنعتی از 

 هاکربیدر زیر یک سقف، بهترین شرایط را برای تحول و رشد این م ... و از سوی دیگر تجمع هزاران گاو و مرغ و

آوراست، که به انسان منتقل شده و مرگ -1N5H- به نام آن نمونۀ متحول شده و 2مرغی آنفلوانزایاند. فراهم آورده

ها به مناطق مسکونی، انتقال میکرب بین . تجارت وسیع حیوانات وحشی و انتقال آناستمثال روشنی از این وضعیت 

که از نوع ویروس  2200-3200در  3انواع حیوانات و سرایت آن را به انسان تسهیل کرده است. شیوع ویروس سارس

نیز همین مسیر را پیموده تا  19-احتمال زیاد ویروس کوویداز همین طرق منتشر شده است؛ و بهکرونا است احتماالً 

  به انسان منتقل گشته است.

اند به کود زراعی تبدیل شوند، محیط مناسبی برای رشد و مدفوع حیوانات که نتوانسته فضوالتهای بلند تپه

 بروز باعث ی،نیرزمیز یهاآبدر  نفوذ با که است  4شریشیا کولیا نام به آن از  ویژه نوع خطرناکیبه ها ومیکرب

 ناشی بیماری مورد 90000 آمریکا در سال هر. کنندمی خانگی استفادۀها آب این از که شوندمی مناطقی در بیماری

  .است شده  دیده میکرب این از

                                                                                                                                                                                                 
1. Degradation 

2. Grippe Aviaire 

3. SARS 

4. Eschericha coli 
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گری در طبیعت رسد. از همان زمان که بشر شروع به دخالتمی یها به دوران نوسنگتاریخ این کنش و واکنش

د این مسئله در اند؛ اما ابعاها به انسان منتقل شدهها یا گریپ از اردکسرخک و سل از گاوها و کزاز از خوک ،کرد

نگو یا وبا از کاز  دزیی چون ایهاهای استعماری در آفریقا و آسیا و آمریکای التین، تحفهدوران معاصر با لشگرکشی

، با اشتهای یدارهیبنگال را به سراسر خاک زمین پراکنده ساختند. به زیر سلطه درآمدن همۀ کرۀ زمین توسط سرما

بر کرده و با ، سرعت و شتاب این پدیده را چند براهیرویبرای کسب سود و توسل به تولید انبوه و ب رشیناپذیریس

 است. کردهسیستم ارتباطات امروزی در جهان ابعاد آن را جهانی 

شدن  ریاما واگ ،است ریناپذجدید اجتناب یهاکروبیظهور م» معتقد است:مشهور اپیدمیولوژیست 1الری برییان

 ییهااستیده و تصمیم برای تغییر ساراهمان اندازه  به ما گیر،واهای بیماری شیوع از جلوگیری برای  اما  .نه ی آنجهان

شود موضوع به این ترتیب مالحظه می. «نیاز داریم که برای به هم ریختن طبیعت و زندگی حیوانات به خرج دادیم

در  ی و بهداشتیطیمحستیزی اجتماعی، هامؤلفهبر  ازجملهآن بر حیات بشر  ریتأثو  ستیزطیمحپیشگیری تخریب 

مسائل جهانی است که در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. در هم تنیدگی اقتصادی،  نیترمهم زمره

در اقصی نقاط جهان،  ستیزطیمحاجتماعی جهان باعث شده است تا هر گونه اختالل در هر یک از ارکان و اجزای 

بهداشتی و سالمت  ژهیوبهی و طیمحستیزاعی، ای از مشکالت و معضالت اقتصادی، اجتمبتواند به طیف گسترده

قرار داده  ریتأثی بیماری کرونا در جهان است که همه کشورها را تحت ریگهمهمنتهی شود که نمونه بارز آن شیوع 

 بهداشتی مواجه کرده است. ژهیوبههای شدید اقتصادی، اجتماعی و و جامعه جهانی را با تکانه

لگوهای تولید و ان مشکالت و کاهش مخاطرات ناشی از این بالیا جامعه جهانی باید در لذا برای پایان دادن به ای

د و مباحث های خود مورد توجه قرار دهها و برنامهرا در سیاست ستیزطیمحکند و حفاظت از  دنظریتجدمصرف خود 

ت کند، در غیر ی پیگیری و نظاری با شتاب بیشترالمللنیب( را در سطوح ملی و SDGs)پایدار و اهداف توسعه پایدار 

رات گوناگونی شده و جامعه جهانی را با مخاط ریناپذاجتنابمحیطی و بهداشتی این صورت وقوع انواع مخاطرات زیست

 مواجه خواهد کرد.

 بندیجمع

ها حیات جوامع بشر زیست، سالمت و سایر جنبهیطمحهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حفظ و پایداری نظام

 و توسعه از نوینی الگوهای به نفع مختلف و دستیابییذهای مستلزم کاهش تعارضات و تضاد منافع بین گروه

 نیازهای کلیه برآوردن ضمن آن در که است توسعههای فعالیتموازات به محیطییستز و طبیعی منابع از یبرداربهره

. کنند یبرداربهره مواهب این از بتوانند نیز آینده یهانسل تا نماید فراهم را سازوکارهایی باید حاضر، نسل اساسی

 قرار توجه کانون در توسعه هایمؤلفه  سایر کنار در را زیستیطمح ارکان پایداری و حفظ که توسعه نوین رویکرد این

 قابل هاییتظرف و منابع بین توازنی تا کندمی تالش است، موسوم پایدار توسعه به توسعه ادبیات در و دهدمی

از این دیدگاه  .کند های هر جامعه برقرارها و اولویتدر کنار توجه به ارزش بشر نیازهای و مصارف و زمین کره تحمل

 جهانی جامعه یرگدامن حاضر حال در یری کرونا کهگهمهشیوع  ازجملهجامعه جهانی  مشکالت و بسیاری از مسائل

زیست و تخطی از قوانین حاکم بر آن یطمحهای توجهی به محدودیتزیست و بییطمحتخریب  در ریشه است، شده

 حال در کشورهای در باالخص هایناآرامها و محیطی و تنشیستز معضالت از بسیاری ریشه مثالعنوان به دارد.

                                                                                                                                                                                                 
1. Larry Brilliant 
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 فقر خودنوبه به نیز زیستیطمح تخریب و زیستیطحم تخریب باعث بیشتر فقر زیرا شود،یم ناشی فقر از توسعه

زیستی، شیوع محیط و اجتماعی اقتصادی، فروپاشی به تواندیم یتدرنها باطل چرخه این که زندیم دامن را بیشتری

 یهانظام پایداری و حفظمنظور به و اساس این شود. بر منتهی یری مانند کرونا و فروپاشی نظام سالمت و غیرهگهمه

 وها آرمان راستای در و کرده تغییر باید منابع مصرف و تولید الگوهای و رویکردها آن، منابع و زمین کره بخشیاتح

 شود. داده سوق پایدار توسعه اهداف

 

 منابع
 .21، سال پنجم، شماره «گیری از نگاه نظریه آشوب، تحول اداریتصمیم(. »1378فرد )ییداناالوانی. سید مهدی و حسن 

سیا و اقیانوسیه  -گزارش کمیسیون اقتصادی سکاپ( ))اجتماعی آ ترجمه  پایدار توسعه به  یدستیاب ی برا  بالیا، در برابر یآورتاب(. 1398ا
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نظام جهانی توانند بر مسیر ها میآیا اپیدمی: «توسعه»اپیدمی و 

 تأثیر بگذارند؟
 

 سیدرحیم تیموری

 المللینبین مالی و اقتصاد تأمپژوهشگر گروه پژوهشی توسعه، 

 

 

 درآمد

 سرعتبههای ووهان در چین کرونا[ از جنگلناشناخته ]بود. ویروس  آوربهت 2020نخست سال  ماههسهتحوالت 

سو مواجه کرد. جهان به یناین بحران از پایان جنگ جهانی دوم به تربزرگپهنه جهان را درنوشت و جهانیان را با 

اندازی ها که هنوز استراتژی منسجمی برای کاربست در شرایط کنونی ندارند؛ چه چشمرود و برای دولتکدام سو می

ه جنگ تجاری طریق کشاندن دامن از 1«دهه جدید آمریکایی»های آغازین برای استقرار یک قابل انتظار است؟ آیا گام

صرفاً با اپیدمی یک ویروس جدید که دوره نابودی آن  نهتمام عیار برداشته شده تا  2با چین به یک چین هراسی

ای برای پرداختن به ادبیات و کنشِ آخرالزمانی در میان کشورها، ی فرا خواهد رسید، مواجهیم که تنها زمینهزودبه

 انه ایجاد کرده است؟خاورمی ازجملهجهان  مختلفاقوام و مناطق 

 جهانی نظم کدام اما؛ است ایستاده باز حرکت از شناختیممی که جهانی و افتاده اتفاق ناممکن آشکار است که امر

 یرتأث 3جهانی-نظام مسیر بر تواندشد و آیا این اپیدمی می خواهد ظاهر کرونا ویروس گیرعالم بیماری پایان از پس

 به اشاره اپیدمی یم پاسخی به پرسش فوق مهیا کنیم.درصددآید یبرمبگذارند؟ چنانچه از عنوان این نوشته 

برای درک بهتر رابطه  .است ردیافت قابل جهانی مقیاس در آن اثرات که دارد کرونا مانند واگیردارهای بیماری

 رای این منظور دو اپیدمی جهانیِ طاعون و آنفلوانزایها و توسعه باید تحوالت تاریخی را مبنا قرار دهیم و باپیدمی

بر مسیر توسعه در درون نظام جهانی  هاآنیم تا ببینیم اثرات اکردهاسپانیایی را در متن این نوشتار با کرونا مقایسه 

 را نیز مشخص کنیم. «توسعه»چگونه بوده است. اما در این میان باید منظور خود از دو مفهوم نظام جهانی و 

 نگاه به مسئله

گردد. در ابتدا، این نظام یبازمکنیم، به قرن شانزدهم های نظام جهانی مدرن یا جهانی که در آن زندگی میریشه

سال اخیر سراسر کره خاکی را در  200یی از اروپا و آمریکا ظهور یافت و از قرن نوزدهم و در طول هابخشجهانی در 

دهنده و های شکلها و تکانهمتفکران دیدگاه نظام جهانی مانند والرشتاین و فرانک درباره برهه هرچندبر گرفت. 

ماند؛ اما نسبت به گویند و اندیشه آنان در این زمینه به رمز و راز میینمنظام جهانی چندان سخنی  دهندهگسترش

                                                                                                                                                                                                 
1  . American New Decade 

2  . Chino-phobia 

3  . World-System 
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پایان سرمایه در مقیاس جهانی یبی انباشت فرایند و مکانیسم عمل آن شفافیت وجود دارد. منطق کنشِ نظام جهان

است. شرح تقسیم کار این مناطق سه گانه بر  1هاپیرامون ها وپیراموننیمه مراکز، در مناطق جهانی به کار تقسیم و

یابند خارج های منفرد در این میان نقش کارکردی میو مجموعه دولت 2مبنای تولید و اینکه یک سیستم بینادولتی

برایندِ  «توسعه»ی، گسترجهانید بر این مطلب است که در چنین نظامِ تأکجستار است. آنچه اهمیت دارد از این 

ای سیستمِ جهانی. ها؛ بنا به منطق گسترش سیارهیرامونپ و هایرامونپیمهنتولید است از مراکز نظام به  3تغییر مکان

 پیرامونیید هنوز مشکل نابرابری در کشورها و جوامع نیمهخود متفکران این نحله معتقدند با تغییر مکان تول هرچند

یرات مشخص و تأثکنیم توسعه اما ما فرض می 4تنها یک توهم است؛ «توسعه»شود و بنابراین ینمپیرامونی حل  و

تواند نوعی واقعیت باشد. حال که نظام جهانی مثبت دیگری نیز بر مردمان در مناطق مختلف دارد و بنابراین می

کند و طبق منطق درونیِ خاص یک نیروی فراگیرْ عمل می سانبه، «توسعه»داری و عنصر همایند آن یعنی یهرماس

 ها(یرامونپها و پیرامون)تحت عنوان مراکز، نیمهنزول پایانی از صعود و خود، کشورهای مختلف جهان را به چرخه بی

 بگذارند؟ یر ولو اندکتأث جهانی نظام مسیر بر توانندمی یک عامل بیرونی مهم( عنوانها )بهاپیدمی کشاند؛ آیامی

 هالیبدها و پاسخ

داری یهسرماشود که نظام جهانی این استدالل قوی مطرح می چراکهپاسخ سریع و اولیه به پرسش فوق منفی است؛ 

کند؛ چه در حوزه اندیشه و چه در دیل میمنطق و پویایی درونی خود را دارد و بالفاصله تهدیدها را به فرصت تب

های برونی مختلفی مثل نیست و نظام جهانی موجود ابدی نیست و تکانه کنندهقانعاین استدالل  هرچندزمینه کنش. 

سال  50های مالی، قانون گرایش نزولی سود، رکودهای ادواری، پایین بودن نرخ سود از نرخ انباشت سرمایه در بحران

کشانده  6نظام جهانی موجود را به وضعیت نزولی و بحران دوشاخه شدن 5گراییسابقه مالییبعاقباً رشد گذشته و مت

بر مسیر نظام جهانی و منحصراً اپیدمی  (مهم یک عامل بیرونیعنوان ها )بهاپیدمی یرتأث خواهیم براست؛ اما فعالً می

های هژمون مختصر مسیر نظام جهانی و ظهور و افول قدرت طوربهفعلی، یعنی کرونا متمرکز شویم. برای این منظور 

 1گرافیک در جدول  صورتبهیرگذار پنج سده گذشته تأثبه بعد در تقاطع با سه اپیدمی  7در آن را از قرن شانزدهم

 دهیم:می نشان

 

                                                                                                                                                                                                 
1  . Cores, semi-peripheries, peripheries 

وانی اریگی به فارسی ترجمه شده والرشتاین، آندره گوندر فرانک و جوها و مقاالت مختلفی از امانوئل برای آشنایی با مفاهیم و ابعاد مختلف نظریه نظام جهانی کتاب

 و در دسترس محققان است.

2  . Interstate systems 

3  . Relocation 

 ایم.. به همین دلیل توسعه را در گیومه قرار داده4

5  . Financialization 

آشفتگی رنر با عنوان های هژمون جهانی تعبیر شده، کتاب رابرت ببرای آشنایی به گرایش به توسعه مالی در برابر توسعه مادی و صنعتی که همچون خزان قدرت
 اند.بسیار راهگشاست که هر دو به فارسی ترجمه شده مارپیچ سرمایهو نیز کتاب جووانی اریگی با عنوان  جهانی

6  . Bifurcation 

استفاده « های طوالنیقرن»های تاریخی متفاوت است و به همین دلیل از واژه های زمانی به لحاظ کرونولوژیک با قرنردازان نظام جهانی قرنپ. از دید نظریه7

؛ اما قرن طوالنی شانزدهم به لحاظ است 1600تا  1500کنند که بر پژوهشگران این حوزه کامالً آشناست. برای مثال قرن شانزدهم به لحاظ زمان کرونولوژیک می

 داری در این دوره ریخته شد.های نظام جهانی سرمایهاست که پایه 1650تا  1450زمان تاریخی 
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 کرونا و ییایاسپان یآنفلوانزا طاعون، یِدمیاپ سه با تقاطع در شانزدهم قرن از یجهان نظام در هژمون یهاقدرت چرخه :1جدول 

 هایدمیاپ : ظهور و افولهاآندوره زمانی  های هژمونقدرت

 1347-1348 طاعون سیاه:-1 )قرن طوالنی شانزدهم(1650 تا 1450 1ایبریا-جنوا-1

 1918-1919آنفلوانزای اسپانیایی: -2

 2019-2020کرونا: -3

 )قرن طوالنی هفدهم(1790تا  1650 هلند-2

 )قرن طوالنی نوزدهم(1896تا  1790 بریتانیا-3

 قرن طوالنی بیستم() 19902تا  1896 آمریکا-4

 قرن طوالنی بیست و یکم؟(نامشخص )-1990 چین-5
 های تحقیقمنبع: یافته

داری از ابتدای هژمون در نظام جهانی سرمایههای های ظهور و افول قدرتمعرفِ دوره 1های اول و دوم جدول ستون

است. اینکه  کشورها و مناطق مختلف جهان را سرشته «توسعه»است که در متن خود مسیر  تاکنونپیداییِ این نظام 

سپانیا و جنوا نضج یافت؛ هلند پس از استقالل از ا شهردولتهای میانه از چگونه توسعه مادی در اروپای سده

تجاریِ جهانی  مالی به هژمون قرن طوالنی هفدهم تبدیل شد؛ بریتانیا در قرن نوزدهم امپراتوری-میسازماندهی نظا

سه دهه  یک سرآهنگ شد؛ و در طولبوروکراتگری و اقتصاد ینظامخود را پی ریخت؛ و آمریکا در قرن بیستم با 

 آنیات فکران بررسی شده و جزئگذشته چین در حال احیای مرکزیت شرق آسیا در مناسبات جهانی است؛ توسط مت

ای یگر هیچ نقطهخارج از اهداف این نوشتار است. کافی است تأکید شود که با توجه به گذار بلندمدت فوق، امروزه د

 شد.همایند با آن مصون مانده با «توسعه»اندازی نظام جهانی سرمایه و در سراسر زمین نیست که از دست

مدنظر این نوشتار و زمان فراگیری جهانی آن اشاره شده است. طاعون سیاه  در ستون سوم جدول به سه اپیدمی

است اینکه جستجوها  زیانگ تأملو  آورهراسبر گرفت. آنچه اینک  در را اروپا 1347-1348در سال « سیاه مرگ» یا

ان هوبی در چین بود. دهند این بیماری از آسیای میانه به اروپا منتقل شد و خاستگاه آن نیز در ابتدا استنشان می

کند که آیا بیشتر می تأملکرونا عنوان شده نیز، در هوبی چین واقع است؛ آدمی را دچار  منشأاینکه شهر ووهان که 

در این بالی نوظهورِ جهانی تعمدی در کار است یا خیر، صرفاً با یک تصادف مواجهیم؟ بگذریم و به پرسش آغازین 

های و پراکسیس های ارزشی، باورهادر اروپا و در اوج نظام 1347-1348 سال در« یاهس مرگ» یا سیاه برگردیم. طاعون

ایبریا در جنوب -سال با ظهور نظام جهانی مدرن که خاستگاه آن جنوا 100های میانه گسترش یافت و بیش از سده

انی مدرن داشته باشد؛ گو اینکه مستقیم بر بسط نظام جه ریتأثاروپا است، فاصله دارد. منطقاً و به لحاظ عملی، نباید 

اما  کشورها مقدر کرده، ناآشکار است؛ «توسعه»به لحاظ نظری، هنوز هم آغازگاهای نظام جهانی و مسیری که برای 

 و هااپیدمی در کتاب جدیدش پزشکی تاریخ و تاریخ برجسته استاد (2019اسنودن ) غیرمستقیم چطور؟ فرانک ریتأث
ها آن چراکه اند،داده شکل را تاریخ حدی ها تااین گمانه را مطرح کرده که اپیدمیامروز،  تا سیاه طاعون از: جامعه

 واحدی پرسش طاعون شیوع برای مثال،. دهندمی سوق بزرگ هایپرسش درباره اندیشیدن یسوبه ناگزیر را هاانسان

اخالقی را از نو مطرح کرد که اثرات  و مذهبی فلسفی، عمیق واقعاً  کشید و مسائل پیش را خدا با انسان یرابطه درباره

، گرددیبرمکه به بحث کنونی آنجابر جای گذاشت. همچنین تا  خود را در طلوع اندیشه اومانیستی و ظهور رنسانس

                                                                                                                                                                                                 
میت در پکن؛ دقت در کتاب آدام اسکه به 1650تا  1450یابی جنوا در ایتالیای امروز در همکاری با امپراتوری ایبریا )اسپانیا( در دوره زمانی . اشاره به قدرت1

 تبارهای قرن بیست و یکم تشریح شده است.

کند که در طول کند برای چند دهه همچنان اعمال سلطه میدهند در زمانی که یک قدرت هژمون مانند آمریکا دوره افول خود را آغاز میها نشان میبندی. دوره2

 وضوح قابل مشاهده است.های آن بهدر نظام جهانی هستیم؛ بحرانی که هم اینک نشانه شدگینظمی و پیامدهای آن، یعنی بحران دوشاخهآن، شاهد آشوب و بی



 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش   

80 

 را هاقاره تمام جمعیت از نیمی سیاه های میانه بر جای گذاشت. طاعونِطاعون سیاه اثرات عمیقی بر اقتصاد سده

توانند یی که میدادهایرو گذاشت؛ یتیورعارباب نظام و داریبرده صنعتی، انقالب بر روی عظیمی تأثیر رو این از ت،کش

 .پیش درآمدی بر تحکیمِ نظامات فکری و اقتصادی دنیای جدید باشند

 در اول هانیج جنگ اواخر در 1919 و 1918 هایسال در ی اسپانیایی کهنزااولآنفدوم، یعنی  اما درباره اپیدمی

 100 تا 50 بین و مبتال را نفر( میلیون 800 و میلیارد یک) زمان آن در دنیا جمعیت سومیک و شد ظاهر جهان

 کرونا ویروس شودمی گفته (؛1برد و رابطه آن با نظام جهانی مستقر تحت هژمون آمریکا )جدول  میان از را میلیون

 که است آن در اصلی تفاوت باشد. اما مقایسه قابل اسپانیایی آنفلوانزای یاپیدم با تنها شاید ابتالی افراد، لحاظ از

 شدنپزشکی و آن نسبی شدندموکراتیزه و رفاه باالرفتن پزشکی، زمینه در ویژهبه فناورانه پیشرفت دلیل به احتماالً

به هر . اشندب 1918 ینزااولآنفاپیدمی  از کمتر شدتبه آن، به مبتالیان حتی و کرونا مستقیم تلفات زندگی، شدید

 اجتماعی و اقتصادی رینابراب کند نه تلفات جانی، بلکهاسپانیایی را متمایز می ینزااولآنفآنچه دو اپیدمی کرونا و  حال

پیدمی کرونا است. بنابراین انسبت به  نابرابری و فقر آن در ترنییپا ریتأثمتعاقباً  و ی اسپانیایینزااولآنفاپیدمی  ترنییپا

ی بر مسیر داریعنم ریتأث 1918-1919 ییایاسپان ینزااولآنفاپیدمی بر نظام جهانیِ موجود مدنظر باشد؛  ریتأثچنانچه 

در دهه  میبازار خودتنظنظام جهانی تحت هژمون آمریکا نداشت؛ اما محتمل است در ترکیب با فروپاشیِ اقتصاد 

ای خصوص در کشورههای متخاصم آن دوره و بسط فاشیسم بهاجتماعی دولت و سیاسی ثبات بر تأثیراتی 1930

 جنوب اروپا و حوزه ایبریا داشته باشد.

پساکرونا نوعی بربریت  جهانیِ نظم»توان گفت؛ آیا چنانچه اسالوی ژیژک گفته درباره اپیدمی جهانی کرونا چه می

اصلی  خطر ما، باور به 1؟«تر خواهد بودای انسانیخشونتِ فاشیسم، چهره برخالفجدید خواهد بود که چهره آن 

 و فقر گسترش و قربانیان میان اجتماعی و اقتصادی نابرابری در ویژهبه بلکه جانی تلفات خام رقم در نه اپیدمی کرونا

 جهان در بعد سال از و 2020 سال دوم نیمه از بیماری، این از گذار از پس که استها آن بعدی تبعات و نابرابری

 جهانی نظام مسیر بر توانندمیها اپیدمی آیا -توان برای پرسش ابتدایی این نوشتارشد. اینجاست که می خواهند ظاهر

)احتمالیِ( جدید یعنی هژمونِ کرونا در ابتدای ظهور قدرت  هرچند 1پاسخی درخور یافت. طبق جدول  ؟بگذارند ریتأث

تواند محرک بزرگی برای نارضایتی از های بحران قدرت در هژمون فعلی یعنی آمریکا روی داده و میچین و در سال

زیادی است که ناقوس نارضایتی از سیستم جهانی به رهبری آمریکا و  زمانمدتتعارضات سیستم موجود باشد، اما 

اند موج چین برخی احتمال داده هرچنددرآمده و دنیایی برابر در انتظار است. انگاره مرکزیِ نولیبرال آن به صدا 

ها از این کشور و چالش در موقعیت چین شرایط خروج کارخانه اکنونهمهراسی و چین ستیزی ناشی از کرونا از 

ی نزااولآنف انندمبهیک هابِ تولید صنعتی را موجب شده است؛ اما بعید است کرونا حتی در صورتی که  عنوانبه

ای در ها انسان را از بین ببرد؛ خدشه( مجدداً اوج بگیرد و جان میلیون2021)مثالً در سال  گریداسپانیایی در زمانی 

زدایی از ، یعنی مرکزیت1روابط کنونی نظام جهانی به نفعِ مرکزیت چین ایجاد شود. بنابراین روند موجود در جدول 

و شرق آسیا در نظام جهانی احتماالً برقرار و از این حیث پاسخ به پرسش فوق منفی  آمریکا و مرکزیت یافتن چین

چالش اقتصاد جهان  نیتربزرگیک محرک بیرونی قدرتمند که به باور محققان  عنوانبهتواند است. اما این اپیدمی می

ایند با آن ایجاد کند و از این هم «توسعه»های زیادی پیش روی نظام جهانیِ مستقر و سال اخیر است؛ بدیل 90در 

                                                                                                                                                                                                 
 .1399فروردین  10، «ای انسانیترین تهدید ویروس کرونا؛ بربریت با چهرهبزرگ»اسالوی ژیژک،  1.
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مشروط  صورتبههای زیر تواند با توجه به بدیلحیث با توجه به موارد زیر پاسخ به پرسش آغازین این نوشتار، می

 مثبت باشد:

 از بیماری سرایت گفته، لندن دانشگاهی کالج در زیستی تنوع و شناسیبوم رئیس جونز، کیت که طورنهما -1

 هایحوزه همه در هاآدم از دیدگاه جونز، شمار. «ستا اقتصادی توسعه پنهانیِ هزینه» انسان به وحشیاتح

 و شوندمی نخوردهدست و بکر عمدتاً هاییمکان وارد هاآدم. شودمی بیشتر و بیشتر مدام زیستیطمح

 هاویروس که ایمشده هاییزیستگاه خلق مشغول ما. گیرندمی قرار جدید هایبیماری معرض در ازپیشیشب

شویم. این می مواجه جدید هاییویروس با وقتی خوریممی جا بعد و شوندمی منتقل ترآسان هرچه هاآن در

ی دیگر ممکن شناختبومهای های قدیمی با توجه به محدودیتدر دنیای جدید با انگاره «توسعه»انگاره که 

آدام اسمیت در پکن؛ تبارهای قرن بیست اریگی در کتاب نیست؛ از جهات مختلف واکاوی شده است. جووانی 
تشریح کرده اکنون که مرکزِ توسعه جهانی به هند و چین منتقل شده؛ با توجه به اینکه این دو  دقتبه و یکم

میلیارد نفر دارند، اگر بخواهند مسیر آمریکا و اروپا را طی کنند منابعی برای کره زمین  3کشور جمعیتی حدود 

یی کمتر و عدم تعرض به طبیعت، در روزگار بعد از کرونا تشدید گرامصرفنخواهد ماند. آگاهی از ضرورت باقی 

تعرض به طبیعت انگاره  –پایان به طبیعتاندازی بیخصوص که همگان کرونا را پیامد دستخواهد شد؛ به

 دانند.می -بازمانده از تفکر عصر روشنگری است

های شده که ما در ابتدای شیوع بیماری هستیم و نگرانی اصلی مردم ظهور عفونتاین آگاهی جهانی ایجاد  -2

دانند که یری بیشتر و در شکل ترکیبی است. طبق این آگاهی جدید همگان میگهمهچندگانه با قابلیت 

 اندازی به زمینگیری است و در سراسر جهان، سرمایه در دستکشاورزی و دامپروری صنعتی مقصر اصلی همه

ها منجر گذاریهای کشاورزی کوچک پیشروی کرده است. این سرمایهها و زمینتا سرحد آخرین بقایای جنگل

انجامد. کشاورزیِ تحت هدایت سرمایه که جایگزین شود که به ظهور بیماری میای مییی و توسعهزداجنگلبه 

یاری آن بتوانند زا به عوامل بیماریکند تا های طبیعی شده است، ابزار کاملی فراهم میبومیستزاکثرِ 

توان ینمهای کشنده، سیستمی )جهانی( بهتر از این را تکوین دهند. برای طراحی بیماری نمودهارخشدیدترین 

 یی خواهند کرد.آراصفطراحی کرد. البته در جهان بعد از کرونا مردم با آگاهی بیشتری در برابر این سیستم 

 «توسعه»ها را در پیِ بینی نشده، اهمیت برقراری مراوده جهانی انسانیشپناگهانی و  طورهبتوفان سیاه کرونا،  -3

داری پس از یهسرماازپیش این آگاهی را در مردم ایجاد کرده که یشبجهانی نیروهای تولیدی نشان داد. یعنی 

ین و غیرمولد آفرفاجعهزا، به انجام رساندن وظیفه تاریخی توسعه نیروهای تولیدی، اینک به چه میزان آسیب

 شده است.

 رادیکال پردازاننظریه تا گیتس بیل چون لیبرالی نخبگان از طیفی در یری کرونا،گهمهدر سه ماه گذشته پس از  -4

 از ناشی باید را جهان در کنونی وضعیت یافت؛ اینکه مشترک اینقطه توانمی هاروی، دیوید چون چپ و

 رو این از هم و دانست طبیعت علیه هاانسان رویهبی گراییمصرف و نامتعادل رابطه به توجهیبی دهه چندین

 سخت تبعات و جامعه هر درون هایانسان و جوامع میان شدیدتری هاینابرابری انتظار در باید ماجرا ادامه در

 پاسخی به نیاز که هستیم روروبه ایسیاره بحرانی با ما بود. بنابراین، این آگاهیِ مردمی ایجاد شده که آن

 صنعتی تولید تمرکز با که وضعیتی در ساله ده چند بازنگری در چه ثروت، منابع توزیع در چه دارد؛ ایسیاره
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 تبدیل جهان قدرت ترینبزرگ به را آن( چین) اقتدارمدار سیاسی نظام با کشور یک در درصد 80 تا 70 حد در

 دارویی. و بهداشتی محیطی،زیست هایسیاست سطح در چه و کرده

باشند؛ بدون اینکه ادعا  جهانی نظام کنشِ های مکانیسم بر اپیدمی این ولو اندکِ  ریتأث دیمؤ توانندهای فوق میگزاره

نوام  مانندبهتوان همایند با آن را تغییر دهد. می «توسعه»داشته باشیم اپیدمی قادر است مسیر یک سیستمِ مستقر و 

کرد. چامسکی  تأملهای محتمل برای سرنوشت بشریت پس از کرونا داد و به گزینه پروبالچامسکی اندیشه را 

داند، معتقد است های نولیبرالیسم را مسبب این اپیدمی مییاسی که اعمال سیاستگر برجسته سو تحلیل شناسزبان

از  تررحمیبهای اقتدارگرا و )پس از رفع آن( محتمل است: یا بعد از بحران بر تعدادِ سیستمکرونا دو گزینه در فردای 

در سراسر جهان، بازسازی بنیادین شود یا با همت و مقاومت مردم ها افزوده میگذشته نسبت به جان و مال انسان

 شود.های حاکم در جهت بهتر شدن شرایط زندگی انسان آغاز مینظام
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 گیرهای همهآور در برابر بیماریمواجهه یک اقتصاد تاب

 

 حسین حسنی

 سازیریزی و مدلریزی، بودجههای نوین برنامهپژوهشگر گروه پژوهشی نظام
 

 

 مقدمه

 آنمبدأ  کشور در بزرگ چالشی بهتنها نه که بیماری. گذردمی 1ماه از شیوع بیماری کروناویروس جدید چند در حد

 شدهن، بلکه به بحرانی جهانی برای بسیاری از کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و در حال توسعه مبدل چی یعنی

خطر از  ینتربینی کرده که این بیماری اقتصاد جهان را با بزرگهای اقتصادی پیشاست. سازمان توسعه و همکاری

 رو کرده است.روبه 2008زمان بروز بحران مالی در سال 

های مالی و اقتصادی چشمگیری را نیز بر اقتصاد دنیا های جانی سنگین، خسارتاین بحران عالوه بر خسارت

نفر در دنیا به این بیماری مبتال  ونمیلی 3بیش از کرده است. مطابق با آمارها تا لحظه نگارش این گزارش تحمیل 

 2.7گیری این بیماری زیان کند همهبینی میسسه بلومبرگ پیشؤاند. مشدهنفر فوت  هزار 210شده که از این میان 

 تریلیون دالری را بر اقتصاد دنیا تحمیل خواهد کرد.

های جانی، مالی و روانی که این بیماری به طور مستقیم بر پیکر جامعه وارد ن میان عالوه بر تمامی خسارتدر ای

طور کلی اقتصاد های اقتصادی و بهوکارها، فعالیتناپذیری به برخی از مشاغل، کسبمخرب و گاه جبران راتیکرده، تأث

ونقل، پوشاک، نعت نفت و گاز کشور، گردشگری، حملتوان به صها میکشور گذاشته است. ازجمله این فعالیت

 کنندهیضدعفون مواد ماسک،... اشاره کرد. در کنار این موارد کمبود برخی اقالم بهداشتی اعم از  خرد و یوکارهاکسب

 اند.مواجه شده برخی اقالم مصرفی نیز با افزایش شدید قیمت همچنین. خوردمی چشم به... و 

های این بیماری بر اقتصاد کشور تنظیم هدف شناسایی راهکارهایی در جهت حداقل کردن آسیبگزارش حاضر با 

اقتصاد کشور را با بحران مواجه خواهد کرد در ابتدا  ،عنوان یک مخاطره بیرونیکه این پدیده بهشده است. از آنجایی

. در قسمت بعد مخاطراتی که شودعنوان یک مخاطره بیرونی مطرح میاین بیماری به ؛و در قسمت طرح مسئله

آوری در جهت مقابله با این رو هستند از دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد معرفی شده و افزایش تابکشورها با آن روبه

و در بخش آخر راهکارهایی در جهت کم  تیمخاطرات )ازجمله بیماری کروناویروس جدید( تشریح خواهد شد. درنها

 .شودمینظام اقتصادی کشور ارائه کردن اثرات این بیماری بر 

                                                                                                                                                                                                 
1  . Covid-19 
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 طرح مسئله-1

 به منجر که بیرونی تغییرات به مخاطره  رو هستند.نظام اقتصادی هر کشوری با مخاطرات گوناگونی روبه کلی طور به

رخ  وقتیچهستند که ممکن است ه اییرمنتظرهوقایع غ ،شود. مخاطراتگردد، اطالق میمی 1سیستم در تعادل عدم

شود، نشان از این ا اتفاق بیفتد. زمانی که یک سیستم اقتصادی از مسیر تعادلی و بلندمدت خود خارج میندهند ی

ها و درک خطرات، شناسایی شکست .(1393ده است )ازوجی و جانی، کردارد که برخی از مخاطرات آن را تهدید 

 یکسای برخوردارند. کاپلن و میت ویژهگیری برای مقابله با مخاطرات از اهمدرک نتایج مضر تصمیمات در تصمیم

 کنند:بندی را برای مخاطرات ارائه می( سه نوع طبقه2012)

ها قابل آیند. آناز مخاطرات درونی هستند و از داخل سیستم پدید می یمخاطرات قابل پیشگیری: نوع -الف

 .ها جلوگیری شودکنترل هستند و این قابلیت را دارند که حذف شوند یا از آن

االتری کسب آن بازدهی ب لهیوسشود تا بهصورت داوطلبانه پذیرفته میمخاطره استراتژی که در سیستم و به -ب

 شود.

 .ندارد وجود آن کنترل یا اثرگذاری توانایی و افتدمی اتفاق سیستم  بسیاری از مخاطرات در خارج از -ج

ن مخاطراتی در این است که اثرات چنی شوند و انتظار برمی وارد  دو نوع اول مخاطره در شرایط نرمال بر سیستم

ریق تمرکز بر طخود سیستم از بین برود و در برآیند تغییر و تحوالت سیستمی، این مخاطرات هضم شوند. برخورد از 

 شیوه مدیریت سنتی مخاطرات، تنظیم قوانین و مقررات و یا رهنمودهای نهادی و حقوقی.

شود. این نوع از مخاطره منجر به تزلزل و از مطرح می )مقاومت( 2آوریتابوم بحث در خصوص مخاطره نوع س

سازد و ها را تشخیص، ارزیابی و آشکار می، نقاط ضعف سیستمآوریرویکرد تابشود. بین رفتن کارکرد سیستم می

 ینیبشی. همچنین در صورت عدم پدهدبینی و اقدامات الزم را انجام میبرای برخورد با این نوع از مخاطره از قبل پیش

تا سیستم اقتصاد قدرت برگشت  داردیهای اساسی و احتیاطی را برممخاطره قبل از وقوع آن، باید برای رفع آن، گام

 .ابدیبه روند طبیعی خود را باز

شور ( ازجمله مخاطراتی است که بیرون از نظام اقتصادی و اجتماعی کCOVID-19بیماری جدید ویروس کرونا )

 در بیماری این ظهور باالی ریسک وجود با  اتفاق افتاده و نظام اقتصادی قابلیت حذف یا جلوگیری از آن را ندارد.

شده  جادیا یتقاضا نیمنظور تأمالزم به یهاینیبشیپ یماریب نیا با مواجهه در آن، الوقوعقریب بینیپیش و کشور

ازجمله اقالم  ازیو مورد ن یاقالم ضرور نیاقدامات الزم در جهت تأم ،ینیبشیحداقل در صورت پ ایصورت نگرفت 

 به منجر الزم، تدابیر اتخاذ عدم کنار در  بینی درست از اقالم مصرفی مورد نیازعدم پیش 3.صورت نگرفت یبهداشت

 بود، دیگر سوی از خدمات و کاالها از برخی برای تقاضا کمبود و سوکی از مصرفی و بهداشتی اقالم از برخی کمبود

از دو جنبه با  رو شد. این نوع عدم تعادلروبه اعوجاج و شدید هایتعادل عدم با کشور اقتصادی نظام که نحوی به

 ،متفاوت است: در درجه اول موقت است و در درجه دوم ،شودهای متداولی که در اقتصاد ایران مشاهده میعدم تعادل

                                                                                                                                                                                                 
های کل مزبور و نه شوند، ویژگیها سیستم شناخته میهایی که با آنویژگیدهند. ای از عناصر متصل به هم هستند که یک کل را تشکیل می. سیستم مجموعه1

 صورت مجزا هستند.های عناصر بهویژگی

  ( به معنای قابلیت یک شی یا پدیده به حالت اولیه خود است.Resilienceآوری یا مقاومت ). تاب2

هفته قبل از شناسایی اولین مورد مبتال به کرونا در گفت و گوی ویژه خبری  3اشت( حدود های واگیر وزارت بهد. محمدمهدی گویا )رئیس مرکز مدیریت بیماری3

 شبکه دو از حتمی بودن وقوع کرونا ویروس جدید در کشور و سایر کشورها در آینده خبر داد.
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رو است. این گزارش با هدف ارائه ی انرژی یا نرخ ارز، با محدودیت مقداری روبههابرخالف مواردی مثل قیمت حامل

منظور در قسمت بعد مفهوم  به ایندر چنین شرایطی ارائه شده است.  نیراهکارهایی در جهت مدیریت زنجیره تأم

 .خواهد شدپذیری با جزئیات بیشتری مطرح آوری و آسیبمخاطرات، تاب

 آوری نظام اقتصادیافزایش تابمخاطرات جهانی و  -2

رو هستند را در پنج حوزه اقتصادی، اجتماعی، مخاطره جهانی که کشورها با آن روبه 50مجمع جهانی اقتصاد هر ساله 

کند. این مخاطرات برحسب درجه اثرگذاری و احتمال وقوع محیطی شناسایی میو زیست یتیکفناوری، ژئوپل

 شوند.بندی میطبقه

 10های عفونی یکی از مخاطراتی بوده که همواره در طی چهار سال اخیر جزء و گسترده بیماریشیوع سریع 

 سال در دنیا که مخاطراتی 1 نمودار  شود.شناخته می ،مخاطره اصلی که بیشترین قدرت اثرگذاری را دارا هستند

 :دهدمی نشان اثرگذاری شدت و وقوع احتمالبرحسب  را استرو روبه آن با 2020

 

 اقتصاد جهانی مجمع منظر از یسکر یانداز جهانچشم: 1نمودار 

 

، مورد توجه اقتصاددانان حوزه توسعه 2008بعد از بحران مالی سال  ژهیوهای اخیر، بهآوری در سالموضوع تاب

 ساتیطور که در شهرسازی برای مقابله با زلزله که زمان وقوع و ابعاد آن مشخص نیست، تأسقرار گرفته است. همان

شود طراحی می شهری و خدمات آن ساتیتأس یاگونهسازند و بهآور( میدر برابر آن مقاوم )تابرا و امکانات شهری 

آوری که در صورت وقوع زلزله کمترین آسیب به شهر وارد شده و شهر بتواند به کارکرد خود ادامه دهد. در موضوع تاب

طراحی شوند که  یا... باید به گونه محیطی وهای اقتصادی، اجتماعی، حکمرانی، فناوری و زیستملی نیز زیرسیستم

ا جذب کنند و خود را با محیط بسیار متحول با حفظ ثبات و کارکردهای سیستم بتوانند مخاطرات درونی و بیرونی ر

 .(1394انطباق دهند )غیاثوند و عبدالشاه، 
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ها داند. این ظرفیتها میآوری )مقاومت( را تقویت انواع متفاوتی از ظرفیتهای اقتصادی تابسازمان همکاری

 اند از:عبارت

کاهش یا جلوگیری از اثرات منفی با به کار بردن  جهتم برای آماده شدن ظرفیت جذب: توانایی یک سیست -الف

 .منظور محافظت و بازیابی ساختارهای اصلی و عملکردهای ضروری سیستمهای از پیش تعیین شده بهواکنش

های زیانها و اقدامات خود برای مدیریت ظرفیت سازگاری: توانایی یک سیستم برای تعدیل، اصالح یا تغییر ویژگی -ب

 سازند.ها برای سیستم فراهم میهایی که فرصتآتی بالقوه و استفاده از مزیت

 در آن اثر نگذارند. مدتیصورت طوالنها بهظرفیت تغییر شکل: توانایی خلق سیستم جدید که شوک -ج

رابطه بین  1د. شکل زمان به کار بروصورت همتواند بهها میشایان ذکر است که در بسیاری از موارد این ظرفیت

 دهد.آوری را نشان میکننده، سازگارشونده و دگرگون شونده تقویت تابهای جذبظرفیت
 های اجرا/ شدت تغییرهزینه

 
 ثبات پذیریانعطاف تغییر

 کنندهظرفیت جذب ظرفیت سازگارشونده شوندهظرفیت دگرگون

 )ایستادگی( )تعدیل جزیی( شوندگی(هایی از جنس دگرگون)واکنش

 

 آوریتاب

 یآورتاب تیتقو یبرا شوندهدگرگون و سازگارشونده کننده،جذب یهاتیظرف نیرابطه ب :1شکل 

 2017، منبع: بنه و همکاران

شود، هر قدر از ظرفیت تغییر شکل یا ظرفیت آوری استنباط میهای یاد شده در مورد تابطور که از ظرفیتهمان

مفهوم  های بیشتری به آن تحمیل خواهد شد.ظرفیت جذب در یک سیستم استفاده شود، هزینهسازگاری نسبت به 

طور به نظر کند. شاید در نگاه اول اینگذار را مشخص میپذیری حوزه عمل سیاستآوری در کنار مفهوم آسیبتاب

پذیری مربوط به ت. آسیبنیس طورنیآوری دو مفهوم متضاد هستند، ولی درواقع اپذیری و تاببرسد که آسیب

دهند، در حالی که های خارجی قرار میهای ذاتی یک نظام اقتصادی است که کشورها را در معرض شوکویژگی

ها سازی یا ایستادگی در برابر اثرات مضر این شوکها را به حداقلگذاری کشورهاست که آنآوری منتج از سیاستتاب

پذیری باالیی داشته باشد، در حالی که با اتخاذ وجود دارد که کشوری آسیبسازد. در عمل این امکان قادر می

 (.1395های خارجی مصون بماند )میرجلیلی، آوری خود را افزایش داده و در برابر شوکهای مناسب، تابسیاست

خاطرات و های ناشی از مآوری در برابر آسیبرو شدن و تاب( پنج مؤلفه را برای روبه1393ازوجی و جانی )

 اند:تعریف شده 1کند. این پنج مؤلفه در جدول ها معرفی میبحران
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 یآورتاب کنندهنییتع یهامؤلفه: 1جدول 

 هدف عوامل ارتقاءدهنده مفهوم مؤلفه

 پابرجایی

(robustness) 

پذیر، مطمئن و دارای اعتبار، تحمل

 قابل اتکا بودن

برخورداری سیستم از عوامل ایمنی 

ها، قابلیت نسبت به شوکو محافظ 

در  گیرییمتغییر در زنجیره تصم

 مواجه با بحران

جلوگیری از انتقال آسیب به 

 هاسایر بخش

 افزونگی

(redundancy) 

برخورداری از ظرفیت مازاد و ذخیره 

 احتیاطی

برخورداری از ظرفیت مازاد در 

حساس و مجهز  هایییرساختز

ها و راهبردها حلبودن به انواع راه

 در حل یک مسئله

 حفظ کارکرد سیستم

بودن  یرهوشیاری و با تدب

(resourcefulness) 
 توانایی مطابقت و داشتن انعطاف

افزایش اعتماد در درون سیستم و 

 قادر بودن اجزاء به خودسازماندهی

کسب آمادگی برای مطابقت 

 پذیری و احیاء

 نش به مخاطرهواک

(response) 

توانایی جامعه برای حرکت سریع، 

گیری برای توانایی تصمیم

سازماندهی مجدد در زمان معین در 

 مقابله با بحران

 «مشارکت فراگیر»و « مخابره مؤثر»
پذیری نسبت به مطابقت

 شرایط جدید

 احیاء

(recovery) 

پذیری، اصالح وضعیت و مطابقت

 ترمیم

-استراتژی یتتقوافزایش ظرفیت و 

ها، ارتقاء اطالعات و دانش در 

عمومی و  هاییاستس یریکارگبه

سازان در وکار و توانایی تصمیمکسب

روز شدن نسبت به تغییرات به

دانشی،  یشرایط محیطی، خألها

ها کشف و سپس ساماندهی پژوهش

 مذکور یبرای پر کردن خألها

برگرداندن سیستم به کارکرد 

 وقوع بحران نرمال خود پس از

 1393 ،مأخذ: ازوجی و جانی

کنند. نمودار بندی میها شروع و ورود مخاطره یا مخاطرات بر اقتصاد تا خروج از آن را در سه مرحله، تقسیمآن

 دهد:یک سیستم در برابر مخاطرات را نشان می یآورتاب 2
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 یتوسعه اقتصاد یربر مس یرونیمخاطرات ب یرتأث: 2نمودار 

 1393 ،مأخذ: ازوجی و جانی

 

دهد. هرچه پابرجایی و افزونگی سیستم آوری یک سیستم در برابر مخاطرات را نشان میمرحله اول میزان تاب

ه دوم، دوره ماندگاری اثرات مخاطرات بر اقتصاد ملی مرحل  .شودکمتری را از مخاطره متحمل میبیشتر باشد، آسیب 

گیرد. اقتصاد در این دوره با عنایت به توانایی خود در قرار می t3و  t2مخاطرات( است که بین  یرگذاری)در حین تأث

دهنده پاسخ به مخاطره و احیا در شود. مرحله سوم نیز نشانزمینه افزونگی و کاردانی و تدبیر برای مقابله آماده می

در میان مراحل سیستم مورد بررسی است. با توجه به نوظهور بودن این بیماری، در حال حاضر آنچه بیشتر از همه 

که تا جای  شودباید راهکارهایی ارائه  جهید افزایش پابرجایی و افزونگی نظام اقتصادی است. درنتشوباال مطرح می

 ییهاشنهادیممکن نظام اقتصادی کمترین آسیب را متحمل شده و از اخالل در آن جلوگیری شود. در قسمت بعد پ

 د شد.ها مطرح خواهمنظور کمتر شدن این آسیببه

 آوریراهکارهایی در جهت افزایش تاب -3

 1یشالق اثرو  نیتأماخالل در عرضه، زنجیره  -3-1

شود که در آن تغییرات سفارش به سمت نقاط باالدستی زنجیره ارزش حرکت ای اطالق میاثر شالقی به پدیده

عنوان به یدکنندهثر شدیدی بر تولکننده اشود که تحرکات کوچک در تقاضای مصرفکند. این اثر زمانی ظاهر میمی

 پیدا اهمیت وقتی اثر این. شودمی شناخته نیز تقاضا تشدید نام با اثر این گاهی  جزء نهایی زنجیره ارزش بگذارد.

تواند با های این اثر میهزینه. باشد باالتر انبارداری هزینه از معناداریصورت به تولید در نوسانات هزینه که کندمی

 یا استخدام و اخراج نیروی کار همراه باشد. آالتیناندازی ظرفیت جدید و از کار انداختن خطوط تولید و ماشراه
                                                                                                                                                                                                 
1  . Bullwhip effect available at: http://en.m.wikipedia.org/wiki/bullwhip_effect 
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در بحران پیش رو این پدیده به طرز غیر قابل انکاری قابل مشاهده است. بسیاری از اقالم مصرفی و بهداشتی 

رسد. هایی بسیار باال به فروش مییاب شده یا به قیمتکمیاب و نا ،خانوار که در شرایط کنونی بسیار ضروری هستند

شود و سالمت و امنیت مردم در خطر است، دخالت دولت در این وضعیت و در شرایطی که شکست بازار مطرح می

ها، بینیشود. در این شرایط، اقداماتی در جهت باالبردن دقت پیشدر تولید اقالم ضروری به یک باید تبدیل می

صورت متمرکز در کاهش اثرات منفی این پدیده مؤثر است )وانگ و گیری بهشفافیت اطالعات و تصمیمهمکاری، 

های در دهد تا با استفاده کاراتر از منابع و ظرفیتگذار می(. اقدامات مزبور این امکان را به سیاست2016دیزنی، 

 .کنددسترس، اقالم مورد نیاز را تهیه 

صورت های تولیدی بهناویروس اثرات زیان باری را بر بسیاری از صنایع و فعالیتاپیدمی کرو ،در طرف مقابل

بر جای خواهد گذاشت. با طوالنی شدن شیوع بیماری در کشور، این امکان وجود دارد که  میرمستقیمستقیم و غ

نفت با رکود مواجه المللی و عدم دسترسی به درآمد های بینشرایط حال حاضر اقتصاد ایران که با توجه به تحریم

های های اقتصادی با استفاده از ابزارهایی ازجمله معافیتحمایت از برخی از فعالیت ،تشدید شود. بنابراین ،است

...  نقدینگی و سرمایه در گردش و نیها در پرداخت عوارض، استمهال در پرداخت تسهیالت، تأممالیاتی و معافیت

 و ضروری است. ریناپذاجتناب

 کنندههش تقاضا و جلب اعتماد مصرفکا-3-2

، کاهش سطح تقاضا منجر به تعمیق رکود حال حاضر که منشأ سمت عرضه دارد و افزایش سطح در سطح کالن

 اثراتی از یکی  الملل در حال رخ دادن است.انداز خواهد شد. این وضعیت هم در سطح داخل و هم در سطح بینپس

است که دولت در طول دو  یرهاییمتغ بر المللیینب و داخلیتوأم  رکود اثرات گیرد قرار توجه مورد کمتر شاید که

آن جلوگیری کند. در حال حاضر سهم قابل  یختهها را کنترل کند و از رشد افسارگسسال گذشته سعی داشته آن

زار سرمایه سرازیر شده توجهی از نقدینگی کشور پس از رکود در بازارهایی همانند بازار ارز، طال و مسکن به سمت با

در بازار سرمایه شده و خروج منابع  یدکنندههای ناامچندان دور منجر به گزارشای نهاست. رکود یاد شده در فاصله

بازارهای موازی را به دنبال خواهد داشت. شاید بهترین راهکار  یختهمالی از این بازار منجر به رشد دوباره و افسارگس

در این  هاگذارییهها در جهت افزایش سرمادهی به بازار سرمایه و افزایش واگذاریتی، عمقبرای خروج از چالش آ

 بازار باشد.

کننده را نسبت به برخی کاالها و خدمات تقاضای مصرف یدرستاز طرف دیگر و در سطح خرد، بحران کنونی به

تواند سمت عرضه را با کنندگان میرست مصرفکاهش داده، اما تجربه در موارد پیشین نشان داده که عدم اعتماد ناد

های سمی در برخی از افراد به دلیل شناخت نادرست از قارچ 1397رو سازد. در اردیبهشت سال مشکالت جدی روبه

ها فوت شدند. این واقعه منجر نفر از آن 10رو شده و حدود ناشی از آن روبه یهاتیطبیعت و مصرف آن با مسموم

 دکنندگانیهای خانگی در کشور با کاهش شدیدی مواجه شده و بسیاری از تولتقاضا برای صنعت قارچبه این شد که 

های غیرکارشناسی، تقاضا در برخی از توصیه جهیبا مشکل مواجه شوند. در حال حاضر این امکان وجود دارد که درنت

ها تا جای ممکن از بحران شود که این فعالیت برخی از کاالها و خدمات کاهش یابد. بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده

 شناسایی و  شود با استفاده از تحقیقات میدانیمنظور پیشنهاد می برای اینبه وجود آمده کمترین آسیب را ببینند. 

 ها صورت گیرد.های الزم از آنحمایت ،اندشده متحمل را آسیب بیشترین که صنایعی
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 المللنیتغییرات در تجارت ب-3-3

های ضربه را از این اپیدمی متحمل شده است. این بیماری عالوه بر کاهش فعالیت ینترتاکنون اقتصاد چین بزرگ

المللی در پی داشته است. چین در دو اقتصادی چین، کاهش ارزش پول این کشور )یوان( را در برابر سایر ارزهای بین

و  یدکنندگانترین تولاین کشور اصلی کهینست. عالوه بر ادهه گذشته اهمیت زیادی در اقتصادی جهانی پیدا کرده ا

بخش  کهینای نیز است. با توجه به اهای واسطهکننده نهادهعرضه ینترصادرکنندگان کاالهای مصرفی است، بزرگ

رت دهد، کاهش عرضه این اقالم از سوی چین، تجاای تشکیل میای و سرمایهبزرگی از واردات کشور را اقالم واسطه

 قرار خواهد داد. یرکشور را تحت تأث

گیرد. البته کاهش حجم تجارت در همه ت میاای از چین نشدرصد از تجارت جهانی تولیدات واسطه 20حدود 

اقالم وارداتی و صادراتی از چین یکسان نیست. با توجه به گسترش بیماری کروناویروس در نواحی مختلف این کشور، 

عنوان نمونه های مختلف یکسان نباشد. بهدر میان بخش ،ثر سرریز این اختالل در عرضهانتظار بر این است که ا

های واسطه در صنعت خودرو این دهد که صادرات نهادهجغرافیای مناطق درگیر با این بیماری در چین نشان می

بندی ارت کشور اولویتهای احتمالی بر تج(. بنابراین باید آسیب2020)آنتکد،  شدت کاهش خواهد یافتکشور به

 .شودشده و با توجه به آن، تصمیمات الزم اتخاذ 
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ردپای کرونا در سازمان فضایی سرزمین؛ تحلیلی کوتاه از ارتباط 

 های تجمع شهری با نحوه انتشار ویروس کرونا در ایرانپهنه

 

 مهدی رازپور

 ایآمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه پژوهشی پژوهشگر گروه

 

 مقدمه

زنده  اکنونهمهای فکری موجود، اگر فروید رسد با توجه به گرایشکرونا اذهان جهانی را آشفته ساخته و به نظر می

کرونا با وابسته ساختن سالمت انسان به سالمت  رساند.به خودشیفتگی نوع بشر را به ثبت میچهارمین ضربه  ،بود

آموزد که سالمت فرد تا زمانی که در یک جامعه، در حال برساخت یک گفتمان جدید است. این بیماری فراگیر می

طلبانه انسان با اتکا به فرد به نخواهد شد و به همین جهت ساختارهای قدرت نیتأم ،جامعه سالم حضور نداشته باشد

عالقه » :گفتین اعتبار اگر آدلر بود میه امگر با حضور در شبکه اجتماعات انسانی و ب ؛کمال مطلوب نخواهد رسید

 .«چراکه زیربنای سالمت روانی و حال جسمانی است ،اجتماعی را دریابید

های سالمت و رسان در حوزههای خدمترساختامروز دنیا با بحرانی بنام کرونا دست به گریبان است که زی

ها و هایی نظیر دوگانه حاکمیتها و مرزبندیگیری دوگانهونقل و ارتباطات را به چالش کشیده و منجر به شکلحمل

ها، دوگانه شهروند درجه یک اروپایی و شهروند شرقی، دوگانه کادر درمان و کادر غیردرمان، دوگانه فقیر و غنی، ملت

را به سخره  هانیو ... شده است. کرونا همه ا زیستش دیده و آموزش ندیده، انسان خردمند و انسان جامعهآموز

رحمانه خود کرونا کماکان با ادامه مسیر بی ؛های مبتنی بر شفقت و احترام انسانی شکل نگیرداگر شبکه ،گیردمی

قربانی خواهد گرفت. کادر شریف درمان در کشورمان در بدترین شرایط ممکن در حال مبارزه با بیماری دردناکی 

نهاد فعال نشود، های مردمشود اگر پتانسیل انجمنبینی میاند. پیشهستند و عزیزانی هم جانشان را از دست داده

بکوبند و به فکر درآمد و نفع شخصی باشند، بحرانی رخ خواهد داد که جبرانش  یان بر طبل خودمحوراگر شهروند

کنم که هدف از آن در حوزه آمایش سرزمین ورود می تریبسیار دشوار خواهد بود. با این مقدمه به مبحثی تخصص

  بررسی مختصر و تحلیل نحوه شیوع کرونا در سرزمین ایران است.

 کرونا در سرزمین ایران؛ کرونا در بعد زمان و مکان روند رشد 

بررسی  زیردر این بخش روند زمانی رشد کرونا در ایران و نحوه توزیع آن از شهر قم و انتشار آن در کشور به شرح 

 شده است:

اولین موارد از کرونای جدید در شهر قم از طریق روابط عمومی وزارت بهداشت  1398بهمن  30در تاریخ  -

محل قرنطینه و مراجعه بیماران و موارد مشکوک به کرونا  عنوانبهارش شد. بیمارستان کامکار قم نیز گز



 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش   

92 

مشخص شد. همین روز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد که در چهار روز گذشته شاهد گسترش 

بر اثر بیماری تنفسی های قم نفر در یکی از بیمارستان 2های تنفسی در قم بودیم و طی این مدت بیماری

اسفند، با اعالم  2که امروز تست اولیه این دو فرد در مورد بیماری کرونا مثبت اعالم شد. در  شدندفوت 

 است.رسمی فوت شدن چهار نفر، ایران پس از چین بیشترین تلفات ناشی از کرونا ویروس را داشته 

ها افراد فوتی و سه مورد دیگر در حال مورد از آناند که دو مورد مثبت شناسایی شده 5در تاریخ یک اسفند  -

اند. دو نفر از این افراد در قم و یک نفر نیز پزشکی است که از قم به اراک حاضر به این ویروس مبتال شده

 رفته بود.

نفر در گیالن توسط  2نفر در تهران،  4نفر در قم،  7 ازجملهنفر دیگر  13ماه ابتالی  اسفنددر تاریخ دوم  -

 شد. تأییدارت بهداشت وز

نفر رسیده  5نفر و تعداد افراد فوت شده به  28تعداد مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در تاریخ سوم اسفند به  -

 اند.نفر از مبتالیان جدید به کرونا در شهر قم و دو نفر از بیماران بستری در شهر تهران بوده 8است، 

نفر فوت  8نفر رسید که از این تعداد،  43کرونا ویروس در کشور به  در تاریخ چهارم اسفند تعداد مبتالیان به -

نفر در تهران، دو نفر در گیالن، یک نفر در استان مرکزی و یک نفر در  4نفر در قم،  7شدند. از این میان 

 تنکابن بوده است.

این بیماران در شهر  نفر از 8مورد قطعی جدید ابتال به این بیماری، مثبت شد که  18در تاریخ پنجم اسفند  -

قم، یک نفر در استان همدان، سه نفر در شهر تهران، دو نفر در استان مرکزی، دو نفر در استان اصفهان و دو 

 نفر در استان گیالن، مثبت اعالم شد و چهار نفر دیگر نیز جان خود را از دست دادند.

ا در کشور شناسایی شد که از این آمار در قم نفر جدید به آمار موارد ابتال به کرون 34در تاریخ ششم اسفند  -

نفر  1نفر و قشم  2نفر، البرز  1نفر، نیشابور  2نفر، گیالن  2نفر، مازندران  1نفر، فارس  9نفر، تهران  16

 حضور داشتند.

نفر از استان  15مبتالی جدید در تاریخ هفتم اسفند به آما مبتالیان کشور اضافه شد که از این تعداد  44 -

نفر در سیستان و  2نفر در خوزستان،  3نفر در تهران، یک نفر استان مرکزی،  4نفر استان گیالن،  9 قم،

بلوچستان، یک نفر در استان کرمان، یک نفر در اردبیل، یک نفر در مازندران، یک نفر در لرستان، دو نفر 

 .بودندن فارس، یک نفر استان سمنان، دو نفر کهکیلویه و بویراحمد و یک نفر هرمزگا

نفر جان باختند. در این  7که از این تعداد  ندنفر به تعداد مبتالیان اضافه شد 106از ظهر روز هشتم اسفند  -

خراسان رضوی، کرمانشاه، کردستان، یزد، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز به لیست  هایاستانروز، 

 گرفتار کرونا اضافه شدند. هایاستان

مبتال، کرونا ویروس رسماً همه  هایاستانآخرین استان به  عنوانبهد با اضافه شدن بوشهر اسفن 15در تاریخ  -

هزار و  3  مورد جدید تعداد مبتالیان کرونا در کشور در این روز به 591های کشور را در بر گرفت. با استان

نفر، اصفهان  386نفر، قم  333نفر، گیالن  1352نفر رسید. تهران  107نفر و تعداد افراد فوت شده به  513

نفر،  65نفر، آذربایجان شرقی  37نفر، گلستان  60نفر، سمنان  121نفر، مازندران  180نفر، مرکزی  238

نفر،  11نفر، ایالم  22نفر، کرمانشاه  18نفر، کردستان  16نفر، همدان  10نفر، آذربایجان غربی  26اردبیل 
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نفر، کهکیلویه و  13نفر، هرمزگان  68نفر، فارس  63وزستان نفر، خ 30نفر، کردستان  15خراسان جنوبی 

نفر،  9نفر، چهارمحال بختیاری  173نفر، البرز  111نفر، قزوین  15نفر، زنجان  3نفر، بوشهر  2بویراحمد 

تا  نفر 3نفر و خراسان شمالی  89نفر، خراسان رضوی  19نفر، سیستان و بلوچستان  18نفر، کرمان  7یزد 

 سفند به کرونا مبتال شدند.ا 15تاریخ 

 گرفتار کرونا شدند. درمجموعهای کشور نفر در تمامی استان 8042اسفند  20در تاریخ  -

 از کرونا انتشار از پس. است 1 نمودار صورت به کشور در کرونا ویروس توزیع روند مستند، شواهد این بر بنا -

گسترده بار و مسافر  هایشریانپایتخت، با توجه به اینکه تهران مرکز ارتباطات ملی و مبدأ و مقصد  به قم

 است، سرعت روند انتشار آن به کل کشور طی چند روز افزایش یافت.

 

 
 نحوه انتشار ویروس کرونا در ایران: 1نمودار 

 1398منبع: نگارنده، 

 

استناد به آمار وزارت بهداشت و درمان تکمیل شده است، آخرین آمار رسمی کرونا در کشور ایران   که با 1 شکل

های تهران، مازندران، قم، اصفهان، گیالن و مرکزی شش استانی دهد که استاننشان می 1398اسفند  24در تاریخ را 

انتشار ویروس کرونا در سرزمین ایران بر سازمان هستند که شامل بیشترین آمار مبتالیان به کرونا هستند. انطباق روند 

 دهد.ای را نشان میهای شهری در ایران نتایج قابل مالحظهفضایی تجمع
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 1398اسفند  24، آمار رسمی کرونا در کشور ایران: 1شکل 

 

 های شهری در پهنه سرزمینتجمع

اند و در مجاورت نسبی فضایی استقرار یافتهای از شهرها و روستاها که در های شهری عبارت است مجموعهتجمع

شود. به منظور تعامل نسبی با یکدیگر قرار دارند و همچنین از نظر جمعیتی تراکم نسبتاً باالی جمعیتی را شامل می

اند. اساس انتخاب این معیارها تعریف های تجمع شهری سرزمین، معیارهایی انتخاب شدهتشخیص و استخراج محدوده

 اند از:اند عبارت. معیارهایی که برای این منظور مورد استفاده قرار گرفتهاستادبیات از تجمع شهری  موجود در

های شهری مطرح بوده است. به این ترین معیار در تعیین تجمععنوان مهماین عامل به تراکم جمعیت: -

باالترین میزان تراکم  هایی که دارایترتیب که نقشه تراکم جمعیت در کل کشور تهیه شده، سپس پهنه

های دارای قابلیت امتیازدهی شدند. برای این منظور هم از تراکم جمعیتی نقاط شهری عنوان پهنهبودند به

های کشور استفاده شد. خروجی این دو الیه جمعیتی )نقاط شهری کشور + و هم تراکم جمعیتی دهستان

 کنند.راکم جمعیتی کشور را مشخص میهای دارای بیشترین تهای کشور(، پهنهجمعیت دهستان

ویژه شهرها در واحد ها، بهطبق این معیار درواقع هر چه تعداد سکونتگاه: یشهر یهاتراکم سکونتگاه -

زمین بیشتر باشند، تراکم باالتر و درنتیجه سطح مورد نظر پتانسیل بیشتری برای تشکیل تجمع شهری 

 دارا است.

ها راه هایی که از شبکهطبق این معیار پهنه(: هااز شبکه راه پیوند فیزیکی )میزان برخورداری -

 اند، دارای پتانسیل باالتری برای تشکیل تجمع شهری هستند.برخوردارتر بوده
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ها اتفاق جایی بار و مسافر میان آنهای که بیشترین جابهسکونتگاه: هاپیوند کاال و بار و مسافر سکونتگاه -

های دارای پتانسیل برای عنوان سکونتگاهاند، بهمعیار در یک خوشه قرار گرفتهافتاده است و مطابق این 

 اند.های شهری شناسایی شدهتشکیل تجمع

-  
که  طورهمانشکل زیر شناسایی شدند.  صورتبههای تجمع شهری پهنه تیدرنهاهای باال گذاری الیهبا روی هم

های های تجمع شهری شکل گرفته است. پهنهی کشور پهنههااستانو مراکز  شهرهاکالنمشخص است اطراف همه 

 اند که تقریباً به رنگ زرد مشخص هستند.تجمع شهری دیگری هم در سطح کشور مشخص شده

 
 سرزمین در شهری تجمع هایپهنه :2شکل 

 1398نگارنده،   ع:منب
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شان میپهنه 2شکل  سرزمین ایران را ن شهری  سه های تجمع  شهری با نحوه توزیع این تجمعدهد. مقای های 

شان می شار ویروس کرونا در ایران ن صد کرونا، پهنه دهد که دقیقاًانت شترین  ییهامق سرزمین بوده که دارای بی از 

 و سرزمین شهریهای که از روی هم گذاری تجمع 3شکل تجمع شهری در کشور هستند. در حال حاضر بر اساس 

 گلستان از سرزمین شمالی محور در کرونا اصلی کریدور است، شده ایجاد کرونا به تالیانمب باالی آمار با یهااستان

 مازندران و البرز یهااستان شهرهای و رشت قم، اصفهان، تهران، شهرهای کرونا، انتشار اصلی مراکز و است گیالن تا

 هستند.

 
 کریدور و مراکز اصلی انتشار کرونا در ایران: 3شکل 

 گیرینتیجه

رسد شهرهای شهری سرزمین، به نظر می یهابر اساس مقایسه آمار کنونی مبتالیان به کرونا با نقشه خروجی از تجمع

هستند که طی یک ماه آتی، در معرض خطر جدی ابتال به کرونا  ییهاتبریز، شیراز، یزد، اهواز و مشهد سکونتگاه

 شودمی اکید توصیه جهت همین به  شهرها شاهد خواهیم بود.هستند و رشد سریع تعداد مبتالیان به کرونا را در این 

 انطباق اساس بر نتیجه این. شود انجام ازپیشیشب و فراوان جدیت با کرونا به ابتال از یشگیریپ مذکور، شهرهای در

شهری بر اساس  یهاسرزمین به دست آمده است که این تجمع شهری یهاتجمع با کرونا انتشار موجود شرایط

 یریپذدسترس میزان سرزمین، پهنه در جمعیت تراکم  معیارهایی نظیر؛ شدت پیوند ارتباطی میان سکونتگاهی، میزان

 .است آمده دست به مسافر و بار جاییجابه و معابر شبکه به

 منابع

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 های ایرنا و ایسنا.خبرگزاری
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 پساکرونا در ستهیشا ییحکمروا الزامات و کارهاوساز
 

 شهرام طهماسبی

 مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور

 
 

 چکیده

های هر سازمان در مسیر توسعه و ارتقاء نیازمند وجود دیدگاه سیستمی است، شک، پیشبرد اقدامات و اجرای برنامهبی

1کرونا و بررسی آن محور پژوهش حاضر است. امروز طوفان موضوعی که بحث
نشان داد که اگر تفکر سیستمی بر  

های مختلف مانند اجزای یک سیستم یکپارچه در تعامل با یگدیگر ها و حوزهاداره امور حاکم نباشد و چنانچه بخش

منتج به خروجی مورد انتظار شود.  تواندهای هنگفت و نیرو و انرژی بسیار هم نمیقرار نگیرند، حتی صرف هزینه

یابد. این درواقع، از چنین شرایطی است که ایرادهای سیستمی در هماهنگی و نگرش یکپارچه به خوبی نمود می

هایی است که به ها و بحرانای و توصیفی است و هدف آن تبیین و تحلیل علت مسئلهپژوهش که از نوع کتابخانه

های کارشناسی و تجربه ها و نتایج این پژوهش بیشتر مبتنی بر تحلیلست. یافتهدلیل نقص سیستمی حاصل شده ا

ها توسط نگارنده است که در های ارائه شده به جلسات و همایشها و سخنرانیها، دیدگاهمدیریت و همچنین نوشته

ها را به ابزاری توان بحرانها مینکارگیری آپردازد که با بهکارهایی میو بیشتر به ارائه راه مقاطع مختلف ارائه شده

روی ماست که از بحران کرونا برای بهبود و اصالح یابی سیستم مبدل ساخت. امروز این فرصت پیشبرای بهینه

برداری سازی نظام تدبیر بهرههای اجرایی به منظور بهینهگیری و روشهای تصمیمفرایندها و تنظیم اهداف، تغییر مدل

 کرد.
 وکارگیری، فضای کسبحکمروایی، مدیریت سیستمی، نظام تصمیمکرونا،  یدی:واژگان کل

 مسئلهبیان 

توجهی به آن در مواجهه با حوادث ترین موضوعات در حل مسائل پیچیده است و بیداشتن تفکر سیستمی از ضروری

شدن و تبدیل آن به یک تواند باعث از کنترل خارج های خاص خود هستند، میپیرامونی که اغلب دارای پیچیدگی

افزونی را تجربه های روزدر دنیایی که نرخ تغییرات شتابان است و پیچیدگی»گوید: که تافلر میچنانبحران شود. آن

عنوان پدر تفکر سیستمی بر این (. راسل ایکاف به75، 1394)ایکاف، « ها هم افزون استکند، شمار و عمق بحرانمی

های زیادی در (. مثال346، 1394ای برای حل مشکالت پیچیده وجود ندارد )ایکاف، سادهحل باور است که هیچ راه

های مختلف بر این مدعا قابل طرح است. ازجمله بحران انرژی، بحران آب، بحران بیکاری، بحران ها و بخشحوزه

که محمد فاضلی از  گونهآنهستیم.  روها روبهمحیطی و... که اکنون با آنهای بازنشستگی، بحران زیستصندوق

                                                                                                                                                                                                 
1. COVID-19 )بیماری تنفسی حاد( 
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؛ نامدها میرو هستیم که آن را همایندی بحرانگوید، ما در ایران با وضعیتی روبهشناسی توسعه مینظران جامعهصاحب

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همگی باهم ظهور ای که بحرانگونهها باهم اتفاق افتاده است؛ بهیعنی همه بحران

ها در ابتدای شروع بحران یک از این بحران(. اما باید توجه داشت که هیچ1397چیان، ده است )قهوهو بروز پیدا کر

 حل مشخص ارائه کنیم.ها راهتوانستیم در چارچوب مدیریت سیستمی برای آنهایی بودند که مینبودند، بلکه مسئله

هایی که با همین الگوهای فکری واهیم توانست مسئلهچراکه به باور اینشتین، بدون تغییر در الگوهای اندیشه امروز نخ

ها ها و وزارتخانههای مختلف اجرایی، سازمان(. به این ترتیب بخش15: 1394ایم را حل کنیم )ایکاف، ایجاد کرده

نان و که کارکها نهاده،با درگیر انجام اموری هستند و با ایننواسطه مأموریت و رسالتی که قانون برعهده آهریک به

ها متفاوت با دهند، اما نتیجه بیشتر تالشسرانجام رساندن وظایف خود تالش وافری انجام می ها برای بهمدیران آن

دهد که یا اقدامات یک وزارتخانه در تضاد و تقابل با اقدامات انتظارات ما است. این موضوع بیشتر به این دلیل رخ می

که در تقابل با تفکر سیستمی است. چراکه اگر ما  کندازات آن یکی عمل میکه در مووزارتخانه دیگری است یا این

های این عنوان زیرسیستمها و نهادها بهها و وزارتخانهجامعه و کشور را یک سیستم فرض کنیم، هریک از سازمان

تعامل با یکدیگر و  ها درروند و تفکر سیستمی بر این اصل بنیاد نهاده شده که زیرسیستمسیستم کالن به شمار می

های یکدیگر باشند. در این رابطه راسل ایکاف بر گیرنده خروجیدهنده و تحویلطبق برنامه از پیش مشخص، تحویل

ها هم باید به یکدیگر وابستگی داشته و در قالب یکدیگر وابستگی دارند، حل آن این اعتقاد است که چون مشکالت به

ها ساده نیستند که این برنامهتوان یک برنامه نامید، ضمن اینها را میحلراه یک سیستم صورت گیرد. سیستمی از

  (.346: 1394های زیادی دارند )ایکاف، بلکه پیچیدگی

سرانجام رسیدن هر اقدام و دستیابی به اهداف، نیازمند مدیریت سیستمی و  حالی است که برای به این در

ای با ای نیازمند یک مدیر و مربی حرفهبرای داشتن یک تیم فوتبال حرفهعنوان مثال، ریزی هستیم. بهبرنامه

ها را از بین ترین آنریزی استراتژیک هستیم. مدیری که از طریق استعدادیابی بازیکنان، بهترین و متناسببرنامه

های تخصصی هریک از پست های تمرینی مناسب را برایهای موجود انتخاب کند، مربی که برنامهفوتبالیست

کند و همچنین رقبای های مورد نیاز انتخاب ای را برای تخصصریزی کرده و تدارک ببیند، دستیاران حرفهبرنامه

دهند، تحلیل کند. او همچنین هایی که انجام میها و چیدمانها و برنامهبالفعل و بالقوه در ترازهای متفاوت را با روش

تبط با بازی فوتبال در چارچوب فدراسیون جهانی فوتبال آگاهی و اشراف کامل داشته باید به همه قوانین و مقررات مر

کند. این موضوع بر تمام خود یک سیستم را طراحی می باشد. به این ترتیب، او درواقع برای به نتیجه رساندن اهداف

کند، توسعه به این ره میگونه که راسل ایکاف اشاهمانهای مختلف اجرایی صادق است. اهداف مدیریت در عرصه

: 1394کند )ایکاف، بستگی ندارد که انسان چه در اختیار دارد، بلکه به این مسئله وابسته است که با آنچه دارد چه می

 (؟348

گیری از توان سرانجام نرسیده زیادی داریم که با اندکی همت و بهره های نرفته و اقدامات بهباید بپذیریم که راه

ها را محقق توانیم آنای که داریم میشمار کارشناسان مجرب و کارآزمودهای و همچنین بیص و حرفهمدیران متخص

ای این دلیل است که ما اغلب بازخوردهای کارشناسان دلسوز و حرفه ایم، بیشتر بهکه چرا تاکنون نتوانستهسازیم. این

جای اساس بهیا در  ها غافلیم.های آنرزش افکار و اندیشهها از اها و پرداختگیریم و در ارزیابیخود را نادیده می

در بحث  های راهبردی ندارند.کنیم که دیدگاه و تحلیلتولیدات کارشناسی، آمار و اطالعاتی را درخواست یا تولید می
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استراتژی واسطه نداشتن کنیم، بهساله از منابع عمومی هزینه میآموزش مدیران هم باوجود بودجه کالنی که همه

ای برای ها و نبود الزام اداری برای کاربست مدیریت علمی، مدیران انگیزهمحور بودن مواد و دورهمشخص و عرضه

توان گفت این نقص به شیوه نظام تدبیر و نوع نهادسازی ما بستگی ها ندارند. مشکل کار کجاست؟ آیا میگذراندن دوره

 دارد؟

 روروبه هاآن باکه  است یمختلف یهابحران از یناش یاحتمال یهابیآس ازها،فر و بینش نیا در توجه قابل نکته

 مشکالت با ریبا رشد و تکامل نظام تدب و کرده یابیباز را خود یهاییتواناها با آن روییایالزم است در رو و هستیم

مند های مشخصی بهرهها و ضعفتوانایی، از هر مرحله نظام حکمروایی کشور درچراکه  .یمکن برخورد قدرت با رو شیپ

ها و تحدیدهای داخلی و ها و گستردگی و عمق ضعفاست و قدرت آن در رویارویی با مشکالت به میزان توانایی

این اعتقاد است که تمامی پردازان مدیریت سازمانی بر اش وابسته است. در این رابطه، ایساک ادیزیس از نظریهمحیطی

کنند. پیروی می 1های( عمر یا سیکل حیاتزجمله گیاهان، حیوانات و انسان همگی از منحنی )دورهموجودات زنده ا

های زنده در هر میرند. این سیستمرسند و درنهایت میکنند، به پیری میشوند، رشد میموجودات متولد می این

ر مسائل آن دوره یا مشکالت مربوط به منظور غلبه و چیرگی بمرحله از عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاصی به

منظور مانند و بهها در حل مسائل بازمیآید که این سیستمای به دوره دیگر هستند. مواردی پیش میانتقال از دوره

این باور است که این چرخه عمر شوند. او بر تشخیص و درمان، نیازمند دخالت و معالجه عوامل بیرون از سیستم می

کند این (. نکته ظریفی که ادیزیس به آن اشاره می1397ها و کشورها هم قابل تعمیم است )ادیزیس، برای تمدن

است که این چرخه با یک نیروی یکسان و متوازن در حرکت نیست، بلکه تا مرحله پختگی و ثبات، سازمان در اثر 

(. 118: 1394دهد )ادیزیس، امه میبه حرکت اد 3کند. در حالی که در مرحله نزول با اینرسیحرکت می 2گشتاور

ها همه سازمان»گوید: نظران توسعه و اقتصاددانان نهادگرا میگونه که دکتر محسن رنانی از صاحبافزون بر این، همان

انجامد. طول می های سیاسی، تولدی دارند و مرگی. فاصله این تولد تا مرگ گاه چند روز و گاه چندین قرن بهو نظام

گذرانند. گاه در طول عمر خود، ها سیاسی مراحل مختلفی را از سر میها و نظاماین تولد و مرگ، سازماندر فاصله 

تواند خود را برای همیشه از چنگال مرگ گردد. اما هیچ سازمانی نمییک سازمان بارها و بارها به مراحل قبل بازمی

ع جدیدی از سازمان تحول یابد و این تحول همواره که آن سازمان در طول زندگی خود به نورهایی بخشد، مگر آن

های مختلف نیازمند تغییراتی هستند تا بتوانند ها و کشورها در دوره(. همچنین سازمان148: 1385تکرار شود )رنانی، 

ی نیرو رو شوند. گاهی الزم است اهداف خود را از نو بازطراحی کنند. در این صورت امکان پمپاژبا شرایط موجود روبه

موردی که انتقال قدرت و اختیارات »گوید: ها فراهم خواهد شد. ادیزیس در این ارتباط میمجدد و امیدآفرین برای آن

ای است که سازمان باید در اهداف خود تغییراتی ایجاد کند. سازمان باید اهداف را از سازد، مرحلهتر میرا پیچیده

(. ادیزیس همچنین به 51: 1397)ادیزیس، « تر و با تدبیرتر تبدیل نمایدهشدوضعیت کار بیشتر به حالت کار حساب

نظر او سازمان  دهد. بههای چرخه عمر سازمان در هر مرحله از رشد پرداخته و دالیل آن را توضیح میتشریح ویژگی

                                                                                                                                                                                                 
1. Life Cycles 

شود. به بیان دیگر، اثر گشتاور در حرکت چرخشی گونه که نیرو باعث حرکت جسم میشود. همانگشتاور نیرو: عاملی است که باعث دوران و چرخش جسم می .2

 مانند نیرو در حرکت انتقالی است.

کند. هرچه جرم یک جسم بیشتر باشد، لختی آن بیشتر سرعت یا تغییر جهت حرکت جسم مقاومت میاینرسی: خاصیتی از یک جسم است که در برابر تغییر  .3

 گویند.است. در قانون اول نیوتن تمایل اجسام به حفظ حالت قبلی را لختی می
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، مشکالت حل نشده که مشکالت آتی را در اولویت قرار دهدعوض ایندر مرحله افول، حرکتی بیمارگونه دارد و به

طرف جلو حرکت های فرعی بهشود. هرچند بعضی از سیستمتر میگذشته، باعث سوق دادن سازمان به مرحله عقب

شوند. مانند و باعث ایجاد تأخیر در توسعه و ترقی سازمانی میکنند، ولی بعضی دیگر، توسعه نیافته و عقب میمی

ها را حل کرد. سرعت آنوجود آمدن باید به وجود آیند و در صورت به بهالبته چنین مشکالتی نباید در یک سازمان 

(. به باور 57آور مبدل شده و مانع پیشرفت آن سازمان خواهند شد )همان، ها به مسائل زیانصورت، آن غیر این در

د پیری را برگشت توان فراینمعنی کاهش قابلیت روبرو شدن با مشکالت است. با این حال، می ادیزیس، پیرشدن به

آوری شرایطی باشد که رشد یا جوانی در آن معتدل شده، سازمان دنبال فراهم داد. برای این منظور مدیریت باید به

ها رشد کرده و آمادگی روبرو شدن با وسیله بتوان با حل آن را به تکامل رسانده و در آن دوره حفظ کند تا به این

قتی که سازمانی به تکامل رسید، موفقیت در روبرو شدن با علل بروز پیری است که مشکالت دوره بعد را پیدا کرد. و

ها اتفاق شود. به باور او پیری فرایندی است که نباید در سازماندرنتیجه کسب این موفقیت، سازمان دیگر پیر نمی

ه در تکامل باقی بماند )ادیزیس، تواند به باور او برای همیشبیافتد. سازمان در صورتی که جوانی خود را حفظ کند می

ای است بهینه از منحنی حیات نگرد؛ دوره تکامل نقطهگونه می(. افزون بر این، او به دوره تکامل سازمان این5: 1397

پذیری و قابلیت انعطاف که تعادل کامل در سازمان وجود دارد. وی مشخصات سازمان، در وضعیتی بین کنترل

ای کارکرد حرفه -2های تخصصی؛ وجود سیستم -1کند: گونه بیان میه تکامل قرار دارند را اینهایی که در دورسازمان

های خواسته دنبال نتیجه بودن )توجه کامل به نیازها و به -4دیدگاه و تفکر خالق نهادینه شده؛  -3و ساختارمند؛ 

(. همچنین از نظر ادیزیس یک 55ور؛ )همان، رهمند و بهقدرت-6بینی با توان اجرایی باال؛ قابل پیش -5نفعان(؛ ذی

به افزایش بوده و تفاوت بین بودجه و عملکرد بسیار اندک است )ادیزیس، سازمان در دوره تکامل دارای بودجه رو 

در این خصوص، دکتر رنانی بر این باور است که یک نظام یا حاکمیت سیاسی از منظر مشاهده فرایندها،  (.56: 1397

شود و از نظر مشاهده نهادها و نحوه سازماندهی، محسوب می« سیستم»معنی عمومی، یک  ها بهکارها و روشوزسا

های پویا عنوان یک سیستم، زمانی زنده و پویاست که فرایندهای سیستمیک سازمان اجتماعی است. نظام سیاسی به

 است از: فرایند بازخورد نوع سیستم پویا عبارتطور خالصه، سه فرایند مهم هر را در خود تعبیه کرده باشد. به

و  یینظام اجرا پی بیان ضرورت حفظ پویایی در در پژوهش نی، اکلدر  اطالعات، فرایند اصالح و فرایند انطباق.

شک . بیدیها به بهبود عملکرد رسآن یسازادهیپ قیکه بتوان از طر یراتییاست. تغ دیدگاه سیستمیاز منظر ی تیریمد

 یزیتبربهنام . وجود دارد، ولی الزم است با هدف اعتالی سازمانی آنها را خنثی کرد ابر تغییرات، همواره مقاومتدر بر

روزانه خود را طبق روال  ی. ما کارهامیهراس دار رییاز ما از تغ یاریبس ،معتقد استاستاد مشاور دانشگاه استنفورد 

ترک  سکیر رفتنیپذ یکردن به معنا ریی. تغمیریگیوع رفتار خو من نیو به مرور زمان با ا میدهیانجام م یشگیهم

مقاومت  رییدر برابر تغ میدار لیتما یعیطور طب. ما بهاستتر مطلوب یتیبه موقع دنیرس یبرا یکنون طیو شرا تیوضع

 ای ریینهفته در تغ دیجد یهاتیبا عدم قطع شدن روبرو ندیاز احساس ناخوشا ین مقاومت ممکن است ناشی. امیکن

(. 4: 1387)تبریزی،  است یدر عملکرد سازمان یو اساس یادیبن رییتغ کیترس از شکست باشد. تحول در اصل، 

افزون بر این، در زمینه نهادسازی برای توسعه و تغییر شیوه حکمرانی، استاد فقید شادروان دکتر حسین عظیمی 

 ادینقطه اتکا و بنایشان  کند:انان نهادگراست، تفکر ارزشمندی را مطرح میپردازان توسعه و اقتصاددآرانی که از نظریه

صرف  شانیسازند. ایآن تمدن را مشخص م یهاتیها ظرفشهیاند نیداند که ایم یاساس ییهاشهیهر تمدن را اند
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 تیشوند که اجازه دهند ظرف جادیدر جامعه ا یینهادها دیبا است ندانسته و معتقد یتمدن کاف کیها را در وجود ارزش

 یهاتیرا شکوفا کرده و جامعه را از ظرف شهیکه بتوانند آن اند یینهادها رد؛یار مردم قرار گیدر اخت عمالًآن تمدن 

تمدن  کیبه  لیخواهد تبدیشود که میم جادیتازه ا یرتیتمدن تازه، بص کی ییشکوفا انیمند سازند. در جرآن بهره

تمدن به  کییند انتقال از اتوسعه را فر یندافر شانی. اردیگیدر تقابل و تعارض قرار م میدن قدشود، پس با تم دیجد

یند توسعه را افر ،نیاست. بنابرا یریگحال شکل در دیجد یاشهیو اند رتیبص اساس برداند که یم یگریتمدن د

توسعه را  یدانسته و الگو دیتمدن جد رتیو بص شهیبا اند میتمدن قد یهارساختییند تقابل و تعارض نهادها و زافر

 ییاست که چه نهادها نییند توسعه اانکته مهم در فراز نظر ایشان،  .کندیم یها تلقتقابل نیفصل اوحل یهاروش

 نهیو مشکالت کشور و مردم را در زم میجامعه استفاده کن تیاز ظرف یاز درصد باالتر میتا بتوان میمتناسب کن دیرا با

ها را شهیاند نیکننده انیکننده و تضممی، تحککنندهتأمین ینهادها میکن یسع دیما با م؟ییفصل نماوحل یاقتصاد

 میکنیاستفاده نم تیظرفاین کرد. چون اگر ما از  تیها را تقوتوان آنیکه چگونه م بیندیشیمو  میابیدر جامعه ب

آرانی، )عظیمی داشت دیباره نبا نیهم در ا یدی. تردستندیمتناسب ن شهیاند نیمربوط به ا یعلت آن است که نهادها

1384 :1.) 

 های زیر پاسخ دهد:مراتب یادشده، پژوهش حاضر تالش دارد به پرسشبنا به

 ویژه با وجود اپیدمی کرونا چیست؟های تهدیدکننده در کشور بهترین آسیبعمده -1

 وران پساکرونا ما را از تنگناهای کنونی رهایی بخشد کدام است؟کارهایی که قادر است در دترین راهمهم-2

 هایافته

سخت و بحران شرایط  سندرومایم، اما بهسر گذراندههای زیادی را از ما  سطه  ضیح داده های چهارگانهوا ای که تو

 های خود نشدیم.ها و اقدامات و برنامهگاه موفق به اصالح و بهبود روشخواهد شد، هیچ

 زمان غیر قابل بازگشت است و عدم اقدام به موقع به منزله از دست دادن فرصت است. .هافرصت دادن از. 1

اندیشیم، حال با نظر دیگران حتی اگر مخالف آن می ایم که همواره و در همهما آموخته . نبود تفکر سیستمی.2

حال این آفت بزرگی هر یا رودربایستی باشد. اما به کاری موافق باشیم. شاید تعبیر برخی افراد از این عبارت، مالحظه

آموختیم گفتن را می« نه»در فرهنگ اداری و حتی در زندگی شخصی و اجتماعی ماست. در صورتی که اگر مهارت 

ها، اجرای بسیاری از های شخصی و اجتماعی سنگینی را تحمل کنیم. پذیرش بسیاری از خواستهناچار نبودیم هزینه

افتد. بسیاری از تصمیمات فردی و حتی در ها و انجام بسیاری از تعهدات به همین دلیل اتفاق میو پروژهها طرح

کس را باهم چیز و همهگیری در سطوح مختلف سازمانی درگیر این آفت است. چراکه اغلب دوست داریم همهتصمیم

گونه خواسته، آمال و آرزو در آن لحاظ شده و همههای مهم ملی که با این رویکرد تنظیم داشته باشیم. چه بسیار طرح

ها بینیم که بدون توجه به محدودیتهای توسعه بیندازیم، میهایی حتی از جنس برنامهشده است. اگر نگاهی به طرح

های گونه تحول و دگرگونی، از حوزهبرگیرنده مالحظات فراوانی هستند و قرار است همههای کشور، درو ظرفیت

ساله دگرگون شود که با منابع محدودی که در زمانی پنج های اقتصادی و زیرساختی در بازهعی گرفته تا بخشاجتما

اعتقاد دارد که ریزی نظران برنامهپذیر نیست. در این خصوص دکتر فیروز توفیق از صاحباختیار داریم، امکان

های توان خواستهت، چراکه در طی یک برنامه نمیهاسهای هدف و فعالیتریزی انتخاب میان اولویت گروهبرنامه

ریزی، (. به باور او درواقع هنر برنامه47: 1392 همگان را برآورده نموده و همه کارها را با هم انجام داد )توفیق،
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سوم از رشد (. از سوی دیگر، یک64: 1392 سازی است که ما از آن غافلیم )توفیق،یابی و بهینههماهنگی، بهینه

های بندی حوزهحالی است که انتخاب و اولویت وری حاصل شود. این درقتصادی کشور قرار است از طریق بهرها

گذاری است، تنها در انطباق با امکانات فنی و مالی و همچنین ریزی و سیاستمختلف که از ضروریات نظام برنامه

ها منجر تواند در برخی بخشیستمی منطبق باشد، میکه بر مدیریت سصورتیهم در یافته، آننیروی انسانی تربیت

ای که از آن سراغ صورت محدود و کامالً آرام و سنگین با لختیها بهبخش گفته همهبه توسعه شود. اما با سیاق پیش

گیری کل، نظام تصمیم ها محقق نخواهد شد. درگونه طرحداریم، به کار خود ادامه خواهند داد، درنتیجه اهداف این

گفتن را بیاموزد، بسیاری از مشکالت بزرگ و کوچک حل خواهد « نه»ما چنانچه خود را از این آفت رها کند و مهارت 

 شد.

 واسطهاما پس از مدتی یا به؛ ایمها سرگرم بودهایم و تا مدتی با آنهای زیادی داشتهما همواره بحران . فراموشی.3

های گذشته، بحران شدن با بحران جدیدتر و بدون درس گرفتن از تجربهیا روبروروحیه روزمرگی که بر ما چیره شده 

هایمان ها و زیرساختلرزه، تصمیم گرفتیم ساختماندنبال هر زمین ایم. برای مثال: بهپیشین را به فراموشی سپرده

ر سانحه سقوط هواپیما در خیزی کشور طراحی و اجرا نماییم که فراموش شد. یا پس از هرا متناسب با ویژگی لرزه

ای ریزی جزیرهرسد این آفت در غیاب تفکر سیستمی و برنامهنظر می هم فراموش شد. بهپی علت حادثه بودیم که آن

 گفته اتفاق افتاده است.های پیشو برخورد جداگانه با مسئله

های مهم با برخی تصمیم شود تااین نقیصه باعث می گیرندگان.بر نبودن تصمیمات برای تصمیم. هزینه4

تجربی و تخصصی و در هر شرایط محیطی و بدون برقراری ارتباط منطقی و سیستمی بین موضوعات  هر زمینه

مند و یکپارچه اتخاذ شود. این در حالی است که بسیاری از تصمیمات مختلف با دیدگاه راهبردی و در چارچوبی نظام

تواند تبعات جرا است، چراکه تبعات و آثار ناشی از یک تصمیم اشتباه میعمیق و گسترده برای ا نیازمند مطالعه

های تصمیمات اقتصادی و اجتماعی برای مجموعه داشته باشد. چنانچه مسئوالن یک مجموعه بدانند که باید هزینه

های روشغلط و نامتناسب خود چه معنوی و چه مادی را بپردازند، ملزم خواهند شد که برای تصمیمات خود به 

 هم در چارچوب مدیریت سیستمی اقدام کنند.فن و آنعلمی و مشورت با اهل

ترین، که بدانیم تصمیمات ما قرار است چه مشکلی را حل کند؟ آیا این درستدر این خصوص آنچه مهم است این

تصمیم توجیه فنی و  های اجرایی اینترین تصمیم است؟ آیا هزینهترین، علمیترین، سادههزینهترین، کممنطقی

های اجتماعی را کاهش نخواهد های جانبی این تصمیم چه میزان است؟ آیا سرمایهاقتصادی الزم را داراست؟ هزینه

محیطی و انسانی رعایت شده است؟ آیا روش بهتری برای رفع مشکل وجود داد؟ آیا در این تصمیم مالحظات زیست

 پایدار توجه شده است؟ و ... عهگیری به ابعاد توسندارد؟ آیا در تصمیم

کرد،  بیان بزرگ ماتیتصم یبرا شودیعام که م یژگیو نیترمهم دیشاگوید؛ گونه که دکتر محسن رنانی میهمان

 ماتیتصم» به منجر تاًینها« مهم ماتیدر تصم تأخیر»عارضه  م،یبگو ترقیباشد. اگر بخواهم دق میدر تصم یزدگشتاب

بروز بحران ناشی از عدم ، شود انداخته قیتعو نشده و به ه موقع گرفتهب ماتیتصم اگر ینعی؛ شودیم« زدهشتاب

انحراف در  جادیدر بلندمدت موجب اکافی شده و  مطالعهگی و تصمیم بدون زدشتاب تواند منجر بهتصمیم بموقع می

 (.2: 1398)رنانی،  شود یسازمان یساختارها
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قادر است به شکل معناداری بر زندگی معمول مردم و تصمیمات مسئولین  دیر زمانی نیست که یک ویروس ناچیز

باید بسیار رسد این ویروس بدون محدودیت، بخش قابل توجهی از اقداماتی که مینظر می تأثیری شگرف بگذارد. به

ترگ و موقعیتی بسیار دادیم را به سرانجام برساند و از این نظر ما را در چالشی سها را انجام میآن تر از این،پیش

نفر و  35،408( برابر با 10/1/1399سخت قرار داده است، چراکه در کشور ما تعداد مبتالیان به این بیماری امروز )

اساس گزارش سازمان بهداشت  نفر رسیده است. البته بر 2،517تعداد افراد درگذشته در زمان نوشتن این یادداشت به 

نفر تلفات داشته است. در مقایسه سهم  30،882نفر است که  664،071در سطح دنیا  جهانی مبتالیان به این ویروس

درصدی درگذشتگان آمار  2/8درصدی ابتال و نسبت  3/5درصد است، نسبت  1جمعیتی ایران از جمعیت جهانی که 

ن نسبت در ایران است ومیر بیماران کشور با میانگین جهانی بیانگر فزونی ایباالیی است. همچنین مقایسه میزان مرگ

(. حال چنانچه این روند ادامه پیدا کند، تمامی اقدامات و اراده 1399نیوز، درصد(، )جهان 6/4درصد در برابر  1/7)

های چندین ها و رسمکه سنتنظام اداری و اجرایی کشور در خدمت این ویروس و رفتارهای آن درخواهد آمد تا جایی

ده و روابط اجتماعی و وظایف و کارکردهای معمول مردم و حتی نوع کارهای اداری و هزارساله ما را به چالش کشی

های وکارهای بخش خصوصی و حتی شیوه و محل عبادت و مراجعات مرتبط با آییناجرایی دولتی و همچنین کسب

ن بخشی از نظام تعطیلی کشیدن نظام آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی و همچنی مذهبی را تغییر داده و با به

آموزان و دانشجویان ما و روش دورکاری را به کارکنان اداری و اجرایی، روش مغفول مانده آموزش از راه دور را به دانش

 دولت تحمیل کرده است.

 ویژه نظامی وهای متخصصان بر تصمیمات مسئوالن اداری و اجرایی و بهپیش از این بسیار بعید بود که توصیه

هم در های اقتصادی و جلوگیری از مسافرت مردم و... آنه داشته باشد، شاید تعطیلی بازارها و فعالیتانتظامی غلب

رسید، اما این روزها به توصیه متخصصان بهداشتی حتی با استفاده از تعطیالت نوروز، امری ناممکن به نظر می

شود. چنین های مذهبی بسته میوگیری یا مکانها جلها اجباری شده و از جابجاییهای قهری و انتظامی تعطیلیروش

که  گذشتپذیر نبود. حتی از ذهن کسی هم نمیگاه پیش از این و در شرایط معمول امکاناقدامات و رفتارهایی هیچ

جهت شدن برای اجرای یک تصمیم و گیری و همدر این روزها میسر گردیده است. یکپارچگی نسبی در تصمیم

مانده کشور نظیر بسیج عمومی و استفاده از ظرفیت نهادها و های مغفولبسیاری از ظرفیتهمچنین استفاده از 

ای برای این همراهی بر نهادهای مسئول، پیش از این )البته پس از دوران جنگ( نه مقدور بود و نه اراده ها، افزونسمن

یعنی همواره کارهای موازی و ؛ ودیمهایی عکس این اقدامات را شاهد بوجود داشت. چراکه در گذشته حتی حرکت

های توسعه را از های فکری، فرصت اقدام مشترک در پیشبرد برنامهکننده برخی نهادها و جریاناقدامات خنثی

نوعی یادآور تفکرات ضدسیستمی است. از این رو، کرد که بههای زیادی را تلف میمسئولین سلب و انرژی و هزینه

تواند دردسرساز و حتی مدیریت بحران در چارچوبی یکپارچه و دیدگاه سیستمی میتوجهی به وجوه علمی بی

های مرسوم و تغییر در رویکردها و تر با کنار گذاشتن شیوهآفرین شود. پس الزم است این بحران هرچه سریعفاجعه

و مردم کشور مدیریت های جامعه های علمی و فنی و در همکاری و اشتراک مساعی وسیع همه بخشهمچنین با شیوه

ای و های اندیشهتر به چارچوبتوان پیشنهاد کرد، نگاهی دقیقکرونا می شود. آنچه در سطح کالن مدیریت بحران

 عملیاتی زیر است:
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ششم وو در تاریخ بیست G20در اجالس سران توجه به فرازهایی از سخنان رئیس سازمان بهداشت جهانی که -الف

که  میهست یروسیما در جنگ با وگوید؛ شد، شامل نکات ارزشمندی است. ایشان می برگزار 2020مارس سال 

و  نیبهتر دارد. ازین یجهان یاست که به اقدام المللیبینبحران  کی نیاو  کندیشدن میبه متالش دیما را تهد

عذر  چیه بدونهم ، آناست روسیمتوقف کردن و دنیا، همانا و اقتصاد یشتمع ،یمحافظت از زندگ یتنها راه برا

تا  میسالمت کار کن کارکنان بخش یو سازمانده میتعداد، تعل شیسالمت، افزا یبالفاصله رو دیما با .یاو بهانه

، ستین نهیگز کی نیانماییم.  یابیرا رد انیو درمان کرده و افراد در ارتباط با مبتال زولهیا دا،یرا پ بیماران تکتک

منابع  ،ها، کارشناسانگذاشتن تجربه اشتراک بهدر  یجهان یهمبستگ یالگو رییتغ نین بهاو همچ جبار است.بلکه ا

ضمن فراخواندن حاکمان  ایشان .کنداشاره می مندازین یهاملتهمه از  تیو حما گریکدیبا  کردن کار نیو همچن

کشورهای مختلف به اتحاد و همبستگی، تالش همگانی و همکاری نزدیک کشورها را در مهار بحران کارساز 

خواهد که تمام توان و تالش خود را برای تولید ابزارها و کاالهای مورد نیاز مبارزه با کرونا ها میداند و از دولتمی

فرصت متحد شدن کار گرفته و از این تهدید جهانی، ویروس بهو داروهای ضدو همچنین نوآوری در تأمین واکسن 

 1را از دست ندهند. ملت کیبه عنوان 

هایی هار بیماریمبا تکیه بر تجربه  دانشگاه هاروارد ی(مدرسه کند)محققان برداری از پروتکل ارزشمندی که بهره -ب

 یانمندسازمرکز تووسیله اند و بهتهیه کرده 19-دیکووی روسیوی ماریبحران بنظیر ایبوال در راستای مدیریت 

روتکل که پهای آموختنی جالبی دارد. در این ی به فارسی برگردانده شده، درسو جامعه جهاد دانشگاه تیحاکم

مچون هحال بسیار ساده و کاربردی ها تهیه شده، به نکات بسیار مهم و در عین برای توانمندسازی حکومت

ر اهداف، گیری عقالیی، حفظ آرامش، تمرکز کامل و دقیق بیری، شفافیت، حفظ منافع عمومی، تصمیمپذمسئولیت

 پرداخته شده ها، هنر خوب گوش دادن و...انجام کار درست در زمان درست، توسعه منابع داده، تحلیل دقیق داده

 شود:ها اشاره میبرخی از آنکه در زیر به  (1399)مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی، 

 یدیکل ،نبحرا طیشرا یرهبر یبرا یمنافع عمومچراکه  ،فراموش کنندرا  یجز منافع عموم زیچسئوالن همه. م1

 .است

 .دیکن زیو از افتادن به درون پرتگاه پره دیعقب برو د،یکننده شک و ترددر لحظات فلج. 2

 .و ضعف و ترس خود غلبه کنند یو خودخواه یتنبل یهاتیتا بر محدود دیبه شهروندان کمک کن. 3

 د،یاشب ر چشمو د دیحضور داشته باش د،یریحد ارتباط بگازشیب ،یمردم دیترس، ترد ،یاعتمادیدر مواجهه با ب. 4

 مردم به تیعاطالعات در مورد موق دیتوانیدر حال رخ دادن است تا م یچه اتفاق قاًیدق دیدانیاگر نم یحت

 .شود یریجلوگ عاتیو شا یزنآرام شود و از گمانه شانیهاها و اضطرابتا ترس دیدهب

 کرده و جیها را بسکه چگونه آن دیریبگ ادیو  دیسرعت بشناسبه ،کرد دیتان را که با آنان کار خواهمافراد مه. 5

 .عملکردشان را بروز دهند نیبهتر کیتا هر دیزانیبرانگ

 .دیبردار گرانید دادن جلوهو دست از مقصر  دیریاز گذشته عبرت بگ د،یباش ریپذتیمسئول. 6

 .ستیموجود ن دفاع از وضع یبرا یبحران زمان مناسب طیشرا. 7

                                                                                                                                                                                                 
1. WHO | World Health Organization 
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، موقع به اوضاع پاسخ دهدنقش راهنما داشته و به دیمسئول با کینه عجوالنه.  د،یپاسخ ده عیسر ،دیآرام باش. 8

 .کندیم یاقدامات عجوالنه تنها مردم را عصب اما

 یرو شیپ یها نامجهز است، خطرآن یکه سازمان برا یفیبه پا از حد خود فراتر نهادن و انجام وظا لیم .9

 .است مسئوالن

ترین بزرگ بودن یعال. است دنیبه کمال رس یصبر برا د،یکه ممکن است مرتکب شوی اشتباه نیبزرگتر .10

 .دن استخوب بو دشمن

 .دیمقابله کن یریو با سوگ دیکنبحران  هدربار دیبه سنجش اطالعات جد را وادار گرانیخودتان و د یدبا .11

کنند.  ریبه بحث گذاشته و تفس دیکنیم افتیرا که در یتا اطالعات دیجمع کن دورهمرا  یافراد مختلف .12

مدافع  لیوکتا نقش  دیمنصوب کن تانمیرا در ت یافراد ای دیاتخاذ کن هادگاهید یتمامبر  ی مبتنیاستراتژ

 .کنند فایا یریگمیتصمرا در  طانیش

 درکرده و  یها را بررسداده شهی. همدیکن ینیبشیرا پ ندهیآ دیتوانیکه نم دیکن یادآوریمرتب به خودتان  .13

 .دیکن لیعادت تبد کیرا به  جینتا ریسا گرفتننظر 

 دیبه آن گوش ده عوض دربلکه  د،ینکن یتلق دیرا تهد یچالش ای پرسش چیهنگام ارتباط گرفتن با مردم ه .14

 یبرا نده،یدر آ ایاکنون  قتیحق انیاز ب ریغ یگرید زیهر چ .دییرا بگو قتی. حقدیکن بردارییادداشت و از آن

 .استرس خواهد شد جادیباعث ا دیکنیها ارتباط برقرار مکه با آن یافراد شما و

 مردم دیبا .دیاز بحران صادق هست یناش یاحتمال یهاانیحال که در مورد ز نیع در یغاتیاستفاده از زبان تبل .15

و  دیکن غیاز حد تبل شیکه ب ستین نیحرف ا نیا یمعن .دیکن جیبس یغاتیمثبت و تبل یرا با زبان خود

و جامعه  تیحاکم ی)مرکز توانمندساز دیجلوه ده تیاهمسخت را کم قیحقا ای دیبده نیدروغی هاوعده

 .(1399 ،یجهاد دانشگاه

ی مقاالتی را توسط و فناور قاتیعنوان اتاق فکر وزارت علوم، تحقبهی و اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ -پ

ا کمک کند. از کنترل و مدیریت بحران کرون تواند به بخشییک میاعضای هیئت علمی خود منتشر کرده که هر

اند، منابع ارزشمندی برای مدیران ها در حوزه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی تنظیم شدهاز آنجاکه اغلب این پژوهش

 بحران و گذار از آن مستلزم نیحل او مجریان خواهند بود. نویسندگان این مقاالت علمی بر این باورند که؛ 

مناسب، گذار از  یسازجامعه و فرهنگ ی، بدون همراهتاس جامعه یهادر همه بخش عیوس همیاریو  همکاری

و  هاسمیاز مکان یهدف الزم است که درک درست نیادستیابی به  ینخواهد بود. براپذیر امکانبحران بزرگ  نیا

 یهایگذاراستیدر س یمبتوان قیطر نیتا از ا میداشته باش یرانیبحران کرونا در جامعه ا یو فرهنگ یابعاد اجتماع

و  مؤثر یندهاایهمه فر نیو همچن یاجتماع نفوذانیو ذ نفعانیبحران، همه ذ نیا یاجتماع تیریمد یالزم برا

و  یفرهنگ یهانهیبه زم توجه بدونبحران کرونا،  طی. در شرامیو مورد توجه قرار ده ییرا شناسا کنندهنییتع

بحران  تیریمد یبه وجوه اجتماع یتوجهیمثبت اندک خواهد بود، بلکه هرگونه ب یرتنها امکان اثرگذانه ،یاجتماع

 (.1399ی، و اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ) را دامن بزند یشتریب یها و دردسرهافاجعه تواندیکرونا م

حنفی نیری  ی کریمآقا یگرام دوست یهمکاربا  1398که سال  بحران تیریمد شناسانه بهجامعه ینگاهکتاب  -ت

رسد چارچوب مناسبی برای مدیریت بحران باشد. این نوشتار نظر می منتشر گردید، در این راستا تنظیم شده و به
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 یزیموضوع چ نیا جهیو نت دهدیمختلف خود را نشان م یهادر حوزه تیریبحران مدناظر بر این ادعاست که 

 شتریب م،یگرا باششاهد اقدامات توسعه کهنیا یجابه یعنی؛ ستیمختلف اجتماع ن یهابحران در حوزه جادیجز ا

 یبحران و بال کیکه  یطیدر شراو موضوع  نیا. حال در کنار گیردفرامیدامن جامعه را  یافتگینو توسعه یآشفتگ

 نیبه ا دنیرس یبرا نوشتهد. این کنیمراتب بدتر مرا به تیشود، وضع جادیاز کشور ا یاهم در نقطه یعیطب

مختلف جامعه شود  یهابغرنج در بخش تیوضع ایجادباعث  تواندیچگونه م تیریآمده که بحران مد دیپد رسشپ

 یحنف ی و)طهماسب کندعمل میچگونه  ،ردیگیدر جامعه قرار م یبحران واقع کیبا  رودررو یموضوع وقت نیو ا

 (.1398 ،یرین

زیادی مرتبط با مدیریت بحران از سوی اندیشمندان ایرانی و های ها و پژوهشافزون بر منابع یادشده، نوشته -ث

که در خصوص بحران کرونا ها در این پژوهش ارائه شود. ضمن اینخارجی ارائه شده که بنا نیست فهرست آن

برداری و که هریک قابل بهره اندفرسایی کردهنظرانی همچون دکتر محمد فاضلی، سعید لیالز و... هم قلمصاحب

المللی که برای مبارزه با گیری جهانی که پیدا کرده و با اجماع بینواسطه همههر حال این بحران به ده است. بهاستفا

اساس برآوردها طی چند ماه آینده رفع خواهد  آن شکل گرفته و همچنین تالش درخور دانشمندان و کادر درمان بر

اجتماعی، -های اقتصادیچه کیفیت درمان، با چه میزان هزینه باخته، بااما بسیار مهم است که با چه تعداد جان؛ شد

هایی دیدگان جانی و مالی و با چه شیوه )علمی( مدیریت بحران، این موارد مسئلهبا چه کیفیت رسیدگی به آسیب

 گرفت.از بحران برای ارزیابی نظام تدبیر کشورها مورد توجه قرار خواهد  هستند که در دوران پساکرونا و شرایط پس

ها، فرصتی برای جداشدن با نگاهی دیگر، فضای زندگی امروز جامعه با تغییر در باورها و همچنین تغییر در روش

ایم ای که به دور خود تنیدههای کندکنندههای ذهنی ناکارآمد، برخی رسوم دست و پاگیر و رها شدن از پیلهاز قالب

ها را اصالح کمک ویروس کرونا باید بتوان آن اختیار ما قرار داده که بهشود را در مان میایهای توسعهو مانع حرکت

نظران ن و صاحباد که الزم است متخصصکر جادیرا ا راتییتغ نیا توانیم یمختلف یهاها و بخشدر حوزه. کرد

 که است نیا برش ها تالها و حوضهبخش ینگارنده با برخ یو تجربه عمل ییبه واسطه آشنا. ندینما قیه طرئمرتبط ارا

در  یکپارچگی ت،یریوحدت مد امور،تیفیک یبه بهبود و ارتقا تواندیکه م یراتییها اشاره شود، تغاز آن یبه بعض

 ،یکاریاز مواز یریجلوگ ،یدولت یهایگریحذف تصد ،ییزداتمرکز روها،یجهت کردن منابع و نهم ،یریگمیتصم

 ترساده عبارت به و اقتصاد کردن یمردم و هانهیهز کاهش نیو همچن یگذارقانون، بهبود روند ندهایاکوتاه شدن فر

  .شود کشور بهتر ادارهبه منجر ،یستمیس تیریمد و یراهبرد دگاهید کاربست با
های یافتگی در حوزههای توسعهتفضیل و در مرحله نخست با مقایسه آمارهای جهانی، روند کاهنده شاخصاین پژوهش بهدر 

و در مرحله دوم با تحلیل بررسی در چارچوب اقتصاد جهانی وری عوامل تولید نین حوزه بهرهکار و همچومختلف نظیر حوزه کسب

 ه شد.دیکشهای مختلف، به تصویر وعی از شاخصای و بین استانی با تنهای منطقهتعادل عدم

 راهکارها

شک و با تغییرات و  است، اما بدون ر جهانیتوان گفت، کرونا نخستین چالش جدی و فراگیهرچند نمی

تر و های بزرگهای نابجایی که بشر در طبیعت ایجاد کرده، آخرین آن هم نیست و باید منتظر چالشاندازیدست

ها، های زیرزمینی، پیدایش فروچالهواسطه نازک شدن الیه ازون، کاهش سطح آبکه بهدارتری باشیم. با ایندامنه

بین رفتن  ها، ازها، نابودی جنگلآبی رودخانهها، خشکی و کمهای قطبی، تغییر در تراز آب اقیانوسشدن یخ ذوب
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کننده های صوتی، افزایش نگرانها، آلودگیها و اقیانوسدرپی زمین، آلودگی رودخانههای پیمراتع، رانش و لرزش

های بسیاری دی و در معرض انقراض قرار گرفتن گونههای ویرانگر، نابوذرات معلق، آلودگی هوا و جو، سونامی و سیل

های واگیر، در طبیعت در سطحی وسیع، انتشار بیماری کاریاز گیاهان و جانوران، دپوی پسماندهای خطرناک، دست

های قومی و مذهبی و ... همواره شاهد هشدارهای دانشمندان علوم المللی، درگیریهای بینمنازعات محلی و جنگ

نظران مباحث اجتماعی و اقتصادی در خصوص مشکالت و و صاحب زیست و حقوق بشرطرفداران محیط مختلف،

ها روبروست طی چندین دهه اخیر هستیم و این مسائل ساالنه جان صدها هزار نفر در مسائل بسیاری که بشر با آن

روشن و نزدیک نبوده است. اما این ویروس گونه که باید قهر طبیعت برای ما مأنوس و گیرد، اما آنسطح جهان را می

خوبی و سرعتی باورنکردنی پیام خود را به جهانیان اعالم کرد. پس با تغییر نگاه به این کوچک در مدتی کوتاه، به

های خود را نسبت بار دیگر و از نو دیدگاهشاید به ناگزیر فرصتی دست داده تا یک فرهنگ کرونایی بیماری و پذیرش

هم نه در گستره یک کشور بلکه در سطح جامعه جهانی و در اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه آن به روابط

ای دیگر به این مسائل بنگریم. و زاویه زیست تنظیم کنیم و از دریچهارتباط منطقی و متعادل با طبیعت و محیط

های ساخته دست بشر است و تغییر، از فناوریتر تلنگر کرونا به ما خواهد آموخت که دست طبیعت بسیار قدرتمند

ای است و این تغییرات الزمه ادامه حیات و شرایطی برای ناپذیر از خصلت و روند تکاملی هر پدیدهبخشی جدایی

پذیری با محیط پیرامون البته در آشتی با طبیعت و احترام به قوانین آن است. چراکه مقاومت در برابر این انطباق

روی ما بر خواهد داشت، ممکن است به که این فرصت را از پیشاین ها عالوه برمنعطف نبودن در برابر آن تغییرات و

شده این تغییرات را در زندگی شخصی ریزینابودی ما بینجامد. پس بیاییم به شکلی متناسب و درخور و البته برنامه

گیر شویم، زیرا ها غافلگونه چالشکه در برابر اینز آنالمللی مدیریت کنیم، پیش او اجتماعی خود و در مقیاس بین

های بعدی از این هم باالتر بوده و امکان هرگونه واکنشی را از ما گرفته و کامالً ممکن است سرعت و عمق نفوذ چالش

عدیل ها حاکی از عمدی بودن انتشار ویروس کرونا و جنگ بیولوژیک با هدف تزنیگیرمان کند. برخی گمانهزمین

های جویی در هزینهتوان و همچنین صرفهحال افزایش افراد سالمند و کم جمعیت کشورها و حذف جمعیت در

گونه بهداشتی و درمانی و تأمین اجتماعی فزاینده آنان است. افزون بر این، باید بپذیریم که در آینده نزدیک، این

نشینی )قرنطینه خانگی( گونه خانهشاید این بیماری و این های کالسیک خواهد شد.ها جایگزین جنگها و تهاجمجنگ

زیست آمیز انسان با محیطزمان و همگانی جهانی که به بشریت تحمیل شده ناشی از عملکرد نادرست و برخورد قهرهم

منوع تر شده، رفتار انسان با هو طبیعت و حتی همنوع خود باشد. چراکه هرچه علوم، تکنولوژی و فناوری پیشرفته

تر گردیده و ممکن است این ویروس واکنش طبیعت به رفتارهای ناپسند انسان کنندهتر و تخریبخود و طبیعت خشن

ها، باید پذیرفت که با این روند فزاینده افزایش جمعیت و باال رفتن باشد. بدون تحلیل درستی یا نادرستی این ایده

هایی از این دست را و پاالیش صورت خودخواسته یا تحمیلی تسویهامید به زندگی در دنیا ممکن است در آینده به

؛ هاستگونه پدیدهشده با اینریزیبیشتر شاهد باشیم و این موضوع نیازمند آمادگی الزم برای برخورد فعال و برنامه

ظ جسمی و روانی تواند ادامه حیات دهد که از لحااین پس و در صورت بروز چنین رخدادهایی، آن ملتی مییعنی از 

پرتوان و قدرتمند باشد و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی قوی با توان رقابتی باال داشته باشد و این کار را در چارچوب 

هم در صورت آشتی با طبیعت و رعایت شده و سازماندهی شده، آنریزییک مدیریت سیستمی هوشمند و برنامه

انسان امروز باید این توانمندی و هوشمندی را با همکاری و تشریک مساعی  مالحظات توسعه پایدار اجرا کند. البته
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 طوفانسبب  ها را با دیگر مردمان به اشتراک بگذارد. شاید به ایندست آورده و آن مردم دیگر کشورهای جهان به
م به قوانین آن، وزیدن گرفته تا ضمن تحمیل آشتی اجباری انسان با ملل دیگر و همچنین با طبیعت و احترا کرونا

های قومی و مذهبی و همچنین ها، برتریها، نژادپرستیگریهای چپ و راست، افراطیها، ائتالفرویبساط تک

اتحادهای نظامی و استعمارگرانه را جمع کند. چراکه در دوران مبارزه با کرونا هیچ کشوری حتی قدرتمندترین، 

تنهایی از این مهلکه بگریزد و با اولتیماتوم ها هم نتوانسته بهترین آنجمعیتترین و حتی کمثروتمندترین، پرجمعیت

ها و اتحادهایی از روی و ائتالفجز همکاری و اتحاد و اشتراک منافع، امکان تکبه رسد که در آیندهنظر نمی کرونا به

شود که این روزها منتشر می های کارشناسان و اخبار و اطالعاتیگزارش جنس گذشته برای بقاء بشریت کارساز باشد.

ها و کاهش سطح فعالیت و تعطیلی برخی مشاغل اقتصادی در سطح جهان ناظر بر کاهش سود سهام بیشتر شرکت

دلیل نگرانی از سرایت بیماری کرونا و بحران اقتصادی احتمالی که در پی آن شکل خواهد گرفت  است. این روزها به

های توسعه در مرحله بازسازی ها و لزوم تغییر رویکرد و پارادایمیافتگی آنوسعهواسطه کندی در شتاب تو همچنین به

ناگزیر باید مراقب وضعیت سایرین باشد و این نویددهنده تغییر رفتار دیپلماسی  اقتصادی در آینده، هر کشوری به

اری سبک مدیریت بحران و گذای که در به اشتراکنظیر جهانی و همکاری عظیم و گستردهکشورهاست. با اجماع بی

همچنین کشف دارو و واکسن بیماری کرونا در بین دانشمندان و البراتوارهای تخصصی کشورهای مختلف شکل 

های گذشته در آینده نزدیک به همکاری بدل شود. دور از ذهن نخواهد بود که در رود رقابتگرفته، احتمال می

های شدن در رقابتگذاری بیشتر برای برندهایرین نه با هدف فاصلهنگرانی کشورها از وضعیت اقتصادی س پساکرونا

جواری و دور های ناشی از هممندی از صرفهاقتصادی و تجاری، بلکه در راستای نزدیک شدن به همدیگر با هدف بهره

 مکن است بهها و دستیابی به سودآوری ناشی از منافع )همکاری( جمعی باشد. چراکه مها و بحرانماندن از آسیب

دلیل پایین بودن سطح رفاه اجتماعی ناشی از شرایط بد اقتصادی، این وضعیت همانند ویروس کرونا به کشورهای 

تر موجب یافتهقانونی به کشورهای توسعهتر با مهاجرت غیرپیشرفته سرایت کرده یا شهروندان کشورهای ضعیف

ها شوند. این موضوع باعث طح اقتصادی و رفاه اجتماعی آنها و درنتیجه کاهش سودآوری و تنزل سافزایش هزینه

 های فنی و اقتصادی بیشتری برای بهبود وضعیت کشورهای کمتر توسعهتر کمکیافتهخواهد شد تا کشورهای توسعه

ر تتا از یک میزان مشخص پایین ها باشندیافته در نظر بگیرند و همواره مراقب سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی آن

که همه )اکثر کشورهای جهان( درگیر مبارزه نرود. اگر کمی دقت کنیم، این اتفاق امروز در جریان است و با وجود این

میزان الزم در اختیار ندارند، اما  که تجهیزات پزشکی و منابع مالی مورد نیاز را بهبا بیماری کرونا هستند و با این

ها از این است که رای کشورهای دیگر ارسال کنند و بیشتر نگرانی آنکنند بخشی از این ضروریات را بتالش می

سبب نیست که این نگرانی واسطه این کمبودها بیماری از کنترل خارج شده و به سمت خودشان بازگردد. پس بیبه

 های اقتصادی و اجتماعی هم وجود داشته باشد.در حوزه

فرهنگ تغییراتی که در گام دوم باید انجام دهیم با شرایطی که  پنجم انقالب و توجه جدی به شاید ورود به دهه
هایی که باید برداریم تا با کمترین خسارت احتمالی و گام به ما تحمیل کرده، تلنگری باشد برای اصالح مسیر کرونایی

هم بسیار سریع و نروند توسعه کشور را در مسیر درست خود قرار دهیم، البته نه در شعار بلکه در اندیشه و کردار، آ

 بدون اهمال و اغماض.
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ای بنیادین به آن توجه شود، تغییر در حوزه تفکر و اندیشه گونهکه الزم است به نخستین راهکاررسد به نظر می

ها و رابطه ها و فعالیتو داشتن تفکر راهبردی و مدیریت سیستمی برای تهیه و اجرای برنامه است. تغییر در اندیشه

 -اجتماعی و اداری -های مختلف در محیط کالن نظام اقتصادیها و همچنین تنظیم سهم و نقش بخشبین بخش

 اجرایی کشور با حفظ استقالل و تفکیک قوا از سوی دیگر.

سازی حکمرانی شایسته ای در نظام تدبیر و اداره کشور و به عبارتی پیادهتغییرات اساسی و پایه دومین راهکار

های کشور است که در سطح استان وکارای با هدف بهبود فضای کسب)خوب( و در پی آن حکمروایی یکپارچه منطقه

مدیریت سیستمی و ساماندهی و  سازی کامل دولت الکترونیک در چارچوبنیاز آن پیادهنخستین اقدام و پیش

 .است یضرور یرراستا اقدامات ز یندر اسازی نظام آماری کشور نوین

و تمرکز  ییاجرا یهادستگاه یفها و وظاها در نقشحذف تداخل سازی،یمو تصم گیرییمو اصالح نظام تصم یبازنگر-

 هادر سطح کشور و استان یزرو استقالل دستگاه برنامه یبر توانمندساز

 دریتفعال یکردن روش رفع موانع و هموارساز یگزینجا یقتصاد از طرقدر ا یبخش خصوص یتتقو یکرددر رو ییرتغ-

 .یدولت یهاها و شرکت ییدارا یروش واگذار یبه جا یبخش خصوص

موجود به صورت مشترک  هایساختیراز امکانات و ز ینهبه یبرداربهره یقدولت از طر هایییاوال و دارا یمولدساز-

 . یرو دست و پا گ یدو مقررات زا ینو با حذف قوان

 مفقوده.  یهاحلقه یلتکم یبرا یزیرارزش و برنامه هاییرهبه زنج یتوجه جد-

و توسعه  یقتحق یو واحدها یصنعت هایینیککل یتدر بخش صنعت با استفاده از ظرف یدنظام تول سازیینهبه-

بدون  یمال هاییتحما یدولت به جا یتها با حماو بهبوددهنده یابیعارضه یهااز روش یریگمشترک و بهره

 . یفن یهاپشتوانه

آب،  یهاچاه یاختصاص تیآب، حذف مالک یگذارمتیق قیاز طر یکشاورز دیدر نظام تول یاصالحات اساس-

 ها. محصوالت و فرآورده یاستانداردساز

زدایی از قوانین های قانونی با رویکرد تراکمگذاری و تنظیم مقررات و چارچوببه قلمرو قانون ن راهکارسومی

اما ؛ شودطور اصولی، قوانین برای راحتی جریان زندگی مردم تدوین میبه گردد.موجود و ساماندهی قوانین بازمی

جای تسهیلگری زیادی دارد و به شود با این نگاه فاصلهیهای مختلف وضع مبسیاری از قوانین و مقرراتی که در حوزه

که اغلب این قوانین بدون داشتن نگاه کند. ضمن اینها ایجاد مینفعان، موانعی را در مسیر حرکت آندر کار ذی

و  ورانههای بهرهگیرند. شاید با آموزش دیدگاهاجرایی، شرایط حال حاضر کشور را در مالحظات خود در نظر نمی

سازی قانون و گذاری و پیادهمحور در چارچوب مدیریت سیستمی بتوان اصالحات اساسی را در نظام قانونتوسعه

 نظارت و همچنین قضاوت در محاکم ایجاد کرد.

 یهاهیرو یسازادهیپ دنبال به شهروندمدارانه کردیرو باعدالت  یدر اجرا یبه اصالحات ساختار راهکار نیچهارم

 و آرامش و شیآسا و رفاه خدمت در تیحاکم که شهیاند نیا با و حقوق علم یتخصص و یفن اصول هیپا بر یحقوق

 یکیزیف یهاییدارا ثبت از حرکت و تیمالک حقوق به ژهیو نگاه ارتباط نیا در .است شهروندان تکتک و جامعه تیامن

 قیتشو و هاییدارا کردن ریپذمعاوضه هدف با یرسم تیمالک نظام یسازادهیپ و یرسم تیمالک ینمادها ثبت سمت به

 یهانیزم همچون یارزشمند یهاییدارا خردشدن از یریجلوگ نیهمچن و خرد گذارانهیسرما ژهیوبه یگذارهیسرما
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 د،یانجام خواهد یمل یهاهیسرما نیا شدن ورربهرهیغ به یفعل روند تداوم صورت در که...  و هاکارخانه ،یکشاورز

 .است یضرور

ویژه ای، بههای ملی و منطقهگیریها و تصمیمسازیطرح آمایش سرزمین خأل بزرگی در تصمیم راهکار نیپنجم

های سو و نیاز به یک طرح باالدستی برای تنظیم برنامهها و جمعیت در گستره کشور از یکدر حوزه استقرار فعالیت

 یمل شیآما یک سند اتکای به چارچوب نیاست. در اسوی دیگر  های راهبردی، مطالعات بخشی و... ازساله، طرحپنج

را  ریز یها کارکردهااستان شیآما یهابتواند ضمن هماهنگ کردن طرح دیطرح با نیاست. ا ریناپذاجتناب یضرورت

 د:کن هیارا

و استفاده از  یآموزکار با تمرکز بر مهارت یروین یو توانمندساز یتیپنجره جمع ییاز فرصت طال یریگبهره-

 .یاقتصاد هاییتو متخصص در فعال یدهدآموزش یانسان یروین

 هدف با کشور ینیسرزم پهنه در هاتیفعال استقرار نحوه در یبازنگر و نیسرزم شیبه اهداف آما یتوجه جد-

 .تیجمع متوازن شیپخشا

شمین راهکار صالحیت ش سئولیت تعیین  سپردن م ضمن  ست  سب الزم ا وکارها به بخش و اعطای مجوز ک

صناف با اولویت ویژه، فرایندهایی که ممکن است منجر به شکل گردد، در گیری فضای رانتی و انحصار خصوصی و ا

 سازی و حذف دخالت افراد، الکترونیکی شوند.سازی، سادهسرعت شناسایی و با شفافدستگاه دولتی به

سبک  پساکروناهای اینترنت کشور است. از آنجاکه در ایجاد دگرگونی اساسی در زیرساخت هفتمین راهکار

زندگی و نیازهای جامعه کامالً دگرگون خواهد شد، دولت باید ضمن اتصال به اینترنت جهانی، اینترنت پرسرعت را به 

داشتن های الزم برای نگهکه زمینه و فرصتاین با این اقدام، عالوه بر کاربران ارائه و محدودیت استفاده را رفع کند.

ها، خدمات و وکارها بدون نگرانی از سرعت سرویسمردم در خانه فراهم خواهد شد، تولیدکنندگان و صاحبان کسب

سازی صورت غیرحضوری و اینترنتی ارائه خواهند کرد. همچنین زمینه و بستر الزم برای پیادهمحصوالت خود را به

 بیش از پیش مهیا خواهد شد. دولت الکترونیک

ای و همچنین گری و سپردن وظایف به متخصصان حرفهایگرایی و حرفهتوجه به تخصص هشتمین راهکار

سازی سطح دستمزدها در چارچوب قانون عرضه ها در کنار متناسباحترام و توجه الزم به هریک از مشاغل و فعالیت

 و تقاضا و حاکمیت نظام بازار است.

ورزی، ها اعم از: سیاستحوزه ایجاد تغییر اساسی در ساختار مدیریت است. امروزه مدیریت در همه راهکار نهمین

داری جایگاه ویژه و ریزی و کنترل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین حکومتکارها، برنامهوکسب اداره

دنبال انتخاب مدیران  های مختلف بهکشور در حوزه ادارهگیرندگان باید برای ممتازی دارد. به همین دلیل، تصمیم

های و مستمر کارشناسان مستعد برای احراز پست ای با تفکر سیستمی و همچنین آموزش مداوممتخصص و حرفه

 ای برای مدیران فعلی از سوی دیگر باشند. با این نگاه، مطمئناً های مداوم تکمیلی و توسعهسو و آموزشمدیریتی از یک

ای از توان کارشناسی عهده دارد، تجربه و تخصص ویژه هر سازمان و مؤسسه بسته به اهداف و رسالتی که بر برای اداره

امور  نوعی از مدیریت نیازمندیم که با ادارهکارهای تجاری بهوو دانش مدیریت مورد نیاز است. برای نمونه در کسب

ها مشترک است، دانش و حوزه ی به کلی متفاوت است. اما آنچه در همهمؤسسات فرهنگی و اجتماع عمومی یا اداره

تخصص عمومی مدیریت و نگاه سیستمی به موضوعات و مسائل است. همچنین ضرورت دارد تا مدیران خوب تربیت 
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بعد از های الزم و ها و آموزشکنیم و این مدیران خوب را از بین بهترین کارشناسان فن و پس از سپری نمودن دوره

ها را در های مرتبط گزینش کنیم. همچنین پس از انتخاب بهترین افراد از بین افراد شایسته، آنسنجی و آزمونعیار

 صورت مستمر و مداوم قرار دهیم.هم بهای و ارتقای مهارتی آنهای توسعهطول خدمت مورد آموزش

و حرفه تخصصی، جایگاه واقعی خود را پیدا کند و عنوان یک شغل مدیریت باید به پساکرونااز طرفی، در شرایط 

های موجود در جامعه در صورت انتخاب و گزینش عنوان ارزشمندترین سرمایهمهم را گریزی نیست. مدیران به این

نظیری خلق کنند، پس الزم است تا هم شأن و منزلت خود را بیابند و هم دستمزد های بیتوانند ارزشمناسب، می

ها سبب نشده تا بسیاری از مدیران و کارکنان متعهد سازمان را دریافت کنند. هرچند این دستمزدهای کم واقعی خود

ها های خود کوتاهی کنند، اما شاید کافی نبودن دستمزدها سبب کارایی پایین برخی از آندر انجام وظایف و مأموریت

 شده باشد. 

وسیله ایشان و با های مهم بهمتخصص صورت پذیرد و تصمیمای و وسیله مدیران حرفهچنانچه اداره کشور به

های سیستمی و های علمی و کارشناسی الزم گرفته شود و چنانچه در سطح اداره کالن کشور دیدگاهپشتوانه

گیری حاکم شود، هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت و این عین عدالتی یکپارچگی در نظام تصمیم

های الزم برای هاست به دنبال آن هستیم. همچنین با آن شیوه اداره کردن، خواهیم توانست زمینهلاست که سا

تر و متناسب با تر و البته اجراییتر و فنیهای توسعه را دقیقدستیابی به توسعه پایدار کشور را فراهم کنیم و برنامه

 ییم.محیطی و مالحظات انسانی تنظیم و اجرا نماهای زیستتعادل

مهمی که در مدیریت  ها با اختیارات با رویکرد تمرکززدایی است. نکتهسازی مسئولیتمتناسب دهمین راهکار

تسلط نظام متمرکز اداری  واسطهدقت مورد توجه قرار گیرد، تناسب مسئولیت با اختیارات است که بهسیستمی باید به

 . گاه وجود نداشته استاین تناسب هیچ

 دوران پساکروناگویی و تفکر انتقادی، در گام دوم و در سازی برای گسترش روحیه پاسخزمینه اهکاریازدهمین ر

ترین تغییر، جایگزینی دیدگاه سیستمی و اصالح الگوی انتخاب مدیران و پنجم، حیاتی و در آغاز ورود به دهه

نخست و توجه جدی و اجرایی به راهکارهای  ها و اختیارات کامل به مدیران در مرحلهزدایی و دادن مسئولیتتمرکز

ها و این حرکت، داشتن نگاه علمی به برنامه که الزمهدوم است. ضمن این گفته که شرح آن رفت، در مرحلهپیش

هایشان در ای به اقدامات و پاسخگو کردن مدیران و مسئولین نسبت به وظایف و مأموریترویکرد تخصصی و حرفه

تر از منافع عمومی جامعه و عمیق تفکر انتقادی است. مدیران باید بپذیرند که هیچ مصلحتی مهمچارچوب توسعه و ت

منافع ملی نیست. پس الزم است ضمن شفافیت کامل در عملکرد، نسبت به اقدامات و تصمیمات خود پاسخگو باشند 

های آزاد و ترین این نهادها، رسانهبو الزم است نهادهایی این پاسخگویی را همواره مطالبه نمایند. بهترین و مناس

 دولتی هستند.های غیراصحاب قلم و تشکل

پساکرونا  پس باید بیندیشیم که از این پس با شرایطی که ویروس جدید به تمدن بشری تحمیل نموده، در دوره
سازی آن از نگاه سیستمی پیادهبندی نموده و برای ها و اقدامات را چگونه و با چه تدبیری اولویتچه باید بکنیم؟ برنامه

گیری کنیم تا کشور در مسیر درست ای و تخصصی چگونه بهرهو تفکر انتقادی و دیدگاه استراتژیک و مدیریت حرفه

 توسعه قرار گیرد؟
 «به امید نهادینه شدن تدبیر و دانایی در اندیشه و کردار همه ما»
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یوز ) ن جهــان  ــــایــت  ــــده در )1399س بی ش ــا ــازی خبــار{. ب ــا }ا کرون ــه  ــان ب تالی ب م نی  جهــا ین آمــار  خر (. 10/1/1399(. آ
https://mediaad.org.jahannews.com 
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های قرن جدید و نوآوری اجتماعی در خدمت دولت و گیریهمه

 هاملت

 

 زادهسعید قاسمی

 های نونگری و فناوریعضو گروه پژوهشی آینده

 

نوع بغرنج و پیچیده ها و مشکالت اجتماعی در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان کم نیستند و متأسفانه از چالش

عنوان استان جوار بههای هماستان از همین نوع است. برای مثال در مدیریت بحران، گیری ویروس کرونا،. همههستند

دیده وارد ها، برای استان آسیباند که در مواقعی مثل سیل یا زلزله، امکانات امدادی استانهمیار در نظر گرفته شده

شوند. دیگر کشورها، نیز همین زمان درگیر بحران میهای همیار نیز همها، استانگیریعمل شوند. ولی در همه

 وضعیت را دارند.

ای برای پاسخ به ابعاد فراگیر بحران ندارد و شدهدر چنین شرایط بغرنجی، هیچ دولتی، زیرساخت از قبل آماده

ای که در مدیریت جامعه متبلور است، محدود یافتههای نهادی و شناختی پرورش به قابلیت ها،های دولتداشته

دارند و جامعه را  توانند در این شرایط، دوباره یادگیری را فعال نگاهشود. مدیران با اعتماد به نفس و یادگیرنده میمی

 های سدشکن، به عرصه دعوت کنند.برای عرضه نوآوری

 نوآوری اجتماعی

های ها، رفتارها یا ادراکات منجر به روشهایی است که در آن تغییر نگرشه شیوهنوآوری اجتماعی مفهومی برای اشاره ب

های جدیدی هستند که ، ایده. نوآوری اجتماعیشوندجدید و پیشرفته اقدام مشترک در یک گروه و فراتر از آن می

ند. نوآوری اجتماعی کنهای موجود اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی را به سود مردم و سیاره رفع میچالش

طور دائمی مفاهیم، رفتارها و ساختارهایی را که پیش از این باعث افزایش یافتن که به -واقعی تغییر سیستمی است

به مصلحت  اشیجهای است که نتتر، نوآوری اجتماعی ایدهطور سادهاست، تغییر دهد. حتی به شدهها میاین چالش

 عموم است.

هستند که هم از نظر هدف و مقصود و هم از نظر ابزارهای رسیدن به آن  ییهاینوآور های اجتماعی،نوآوری

ها( های جدیدی )شامل محصوالت، خدمات، مدلتر نوآوری اجتماعی ایدهطور خاصاهداف، اجتماعی هستند. به

کنند و روابط یا یهایشان برآورده مهستند که هم نیازهای اجتماعی را بسیار مؤثرتر و کارآمدتر از جایگزین

که مرز نوآوری  یتعریف منحصر به فرد آورند )تعریف بنیاد یونگ(.های اجتماعی جدیدی را نیز به وجود میمشارکت

 ارزیابی  عنوان مثالی در( به2010حال، پاتون ) ینارائه نشده است با ا ،اجتماعی را از دیگر انواع آن متمایز کند

که  -دهندتطبیق پیچیده را نشان میلقاب هایسیستم هایویژگی اجتماعی هایرینوآو که کندمی بیان یاتوسعه

 قطعیت و ارزیابی مشترک است.های غیرخطی، نقاط اوج، ظهور، سازگاری، عدمشامل سیستم
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تواند های کوچک میدهد که در آن فعالیتای را به دست میحساسیت به شرایط اولیه»سیستم غیرخطی  -

 «.رگ را برانگیزدهای بزواکنش

توانند از قبل تعیین کنند که چه اتفاقی خواهد افتاد، بنابراین، گوید که نوآوران نمیبه ما می»ظهور یا برایش  -

شود. ما باید انتظار هرچه که اتفاق افتاده است می یریگتوانند از قبل تعیین کنند که در چه چیزی اندازهنوآوران نمی

 «.باشیم. باید آماده شویمباشیم. ما باید انتظار اتفاقات غیرمنتظره را داشته را داشته 

شوند، بنابراین عوامل و نمایندگان تعاملی، به یکدیگر واکنش نشان داده و با همدیگر و با محیط سازگار می» -

گان تعاملی با محیط خود کند عملکرد سازش مداوم میان عوامل تعاملی و روابط واکنشی نمایندآنچه ظهور پیدا می

ها را پیروی کرده و مطابق آن های نوآوری، بایستی آن سازگاریبرنامه کنندگانیابیشوند. ارزاست. نوآوران سازگار می

  .«با طرح ارزیابی سازگاری پیدا کنند

قطعیت اند. عدمهقابل کنترل و ناشناخت بینی، غیریندها و نتایج از قبل غیرقابل پیشادر شرایط پیچیده، فر» -

-ینیبشیصورت تکاملی و دگرگونی و محدودیت دانش است. پها بهناشی از آشفتگی در محیط و تغییر در سیستم

شدت وابسته به وضعیت دانش پژوهش در مورد این است که چگونه نتایج دلخواه را ایجاد پذیری نتایج برنامه به

 «.کنیم

های ، منابع و جریانیاهیکه به شکلی چشمگیر، روندهای پا ییهاا یا برنامهیندی پیچیده از محصوالت، فرایندهافر 

 دهند.دهد، تغییر میقدرت یا تلقی از سیستم اجتماعی را که نوآوری در آن رخ می

شدید بر  دیتوان تأکاست. احتماالً میعنوان یک امر ناگزیر توصیف شده یند در نوآوری اجتماعی، بهاتمرکز بر فر

 آشکار از تفکر طراحی را نیز در آن گنجاند. یریگی و تولید مشترک از طریق آزمایش و اغلب با بهرههمکار

 

 !نیازی بدون پاسخ! نوآوری اجتماعی را وارد کنیم

های دارویی کمی هستند که بتوانند برای یک بیماری مبهم که بازار دارو یا واکسن ، خاص هستند. شرکتهایریگهمه

عجیب است که اپلیکیشن و فناوری که بتواند به چنین معضلی بپردازد هم . کند گذارییهاست، سرماآن، پرمخاطره 

 ینجاستاو بیشتر شبیه کاالهای عمومی هستند. های فناوری دارد مثل واکسن و داروی کرونا، جاذبه کمی برای شرکت

هاست و مردم نیازی دارند باز هم مربوط به شرکت. البته نوآوری دانستباز را قدر  ی متنافزارهاکه باید نوآوری و نرم

طور به. افزار باز، کلید مسئله استنرم توسعه مدیریت عالوهبه مالی جمعی ینای به آن ندارند. تأمها عالقهکه شرکت

 ههای اخیر این است کتوصیه ،ندارندکمتری  غالباً موفقیتچون کنند و ها ورود می، دولتیمواقع در چنینسنتی، 

 .به شیوه باز، همه را بازی و مشارکت دهند

 های اطالعاتی اجتماع مبناسامانه فناوری

هایی است و مرز آن با طور که در بخش قبل بحث شد، در میان تعاریف ارائه شده برای نوآوری اجتماعی، خللهمان

در ایران محصول فناورانه مسیریابی شود. یک نمونه آشنا پوشش داده نمی یخوبها بهها و نوآوریمرز دیگر فناوری

شود و مبتنی بر همکاری یک جامعه داوطلبانه می ویز است که توسط یک شرکت زیرساخت همکاری اجتماعی آماده

 یابد.توسعه می
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های عمومی تردد بیماران مبتال به کرونا را منتشر کردند و برخی افراد مقامات بهداشت، داده در مورد کره جنوبی،

هایی بازپردازش کردند و در اختیار مردم قرار دادند. ملموس بودن نزدیکی کرونا به افراد، اطالعات را در قالب نقشهاین 

های بزرگ فناوری، کند. پرسشی جدی در بحران کرونا، این است که چرا شرکتآنان را تشویق به اصالح رفتاری می

کنند. آیا آنان ورود به حوزه خدمات رونا استفاده حداکثری نمیگیری کهای عمومی خود برای مبارزه با همهاز داده

 دانند؟العاده زیاد خود میدولت را خط قرمزی برای لو رفتن توان فوق

های فناوری به مسئله در چهار سناریوی روایی که برای کرونا ارائه کرده است، ورود غول اهللتیدکتر سهیل عنا

های بابا ممکن است. فناوریجادوی علی ه نظر این نگارنده،ب بابا تعبیر کرده است.گیری کرونا را به جادوی علیهمه

توانند تصویر کاملی از پدیده در جریان ارائه کنند و هوشمندی می،ارزشیظاهر بهای بهپلتفرمی، از تجمیع داده

 ارزشمندی برای مقابله با آن عرضه کنند. به این توییت توجه کنید.

 
کند( حداقل دو اطالع بسیار باارزش را به مخاطب درست )کسی که این داده برای او تولید ارزش می ت،این تویی

ام، ممکن است در معرض ابتال به کرونا اگر با تو مالقات داشته« جلسه بانک مرکزی»و در « هشت روز پیش»دهد: می

 بوده باشید!

طور مرتب و یکپارچه به ینیچننیهای اصور کنید، دادهشاید به نظر برسد که این اطالع، زیاد مهم نیست. ت

طور هوشمند، به شود، بلکه بهتنها از وضعیت افراد در معرض کرونا خبردار میگردآوری شود، در آن صورت، جامعه نه

صورت، نقشه . در آن مییفزایحال به داده فوق، یک داده بالینی نیز ب شود.افراد مناسب، هشدار مناسب قابل ارائه می

 گیرد.گیری در جامعه پیش روی افراد مناسب قرار میکاملی از همه

 کنیم.در بخش بعدی، این داده بزرگ را بیشتر بررسی می

 ای بنام کرونانتایده

 یباً ای تقردانیم که شیوع ویروس از انسان به انسان است و در دورهیابد؟ در مورد کرونا، میگیری چگونه شیوع میهمه

یابند. زنجیره شیوع کرونا در جامعه انسانی، یک الگوی قابل شناسایی دارد. هر فرد روزه، عالئم بیماری بروز می 14

کنند. یک راه مرسوم برای قطع نوبه خود افراد دیگر را آلوده میکند و این افراد، بهآلوده، افراد پیرامون را آلوده می

با  یژهوبه ؛گیری مؤثر استکار، برای مراحل اول همهای افراد است. این راههاین زنجیره، کاهش دادن سرعت مالقات

کند، کاهش توان ویروس را متوقف کرد. اما وقتی زنجیره پنهان کرونا رشد میتسریع در شناسایی افراد محتمل می

های همگانی کمتری دودیتکه مح دارد وجود دیگری راه اینجا در شود.ها با هزینه اجتماعی باالیی همراه میمالقات

شود. راه دوم این است که خصوص در مورد کرونا که دوره پنهان باالیی دارد، راه دوم قابل توجه میهبه دنبال دارد، ب
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محض ورود ویروس کرونا به حلقه ارتباطی گسترده زنجیره اطالعات افراد هم شبکه را با هم به اشتراک بگذاریم و به

 ای بنام کرونانت در حال آزمایش است.ها را تشدید کنیم. این اتفاق در شبکهمالقاتاقدامات کاهش  شده،

شود که کاربران با تسهیل بیشتری، اطالعات افزاری تهیه میمحور، ابتدا یک بسته نرماقدام در این پژوهشِ

موفق شوند پلتفرمی مطابق با  افزارکنند. اگر طراحان نرمها و شرایط بالینی روزانه خود را در آن وارد میمالقات

توان نیازهای افراد طراحی کنند و هر فرد بخش مناسبی از شبکه اجتماعی فیزیکی خود را در آن دعوت کند، می

موقع افراد در معرض ابتال را از تواند بهاطالعات مالقات، تردد و بالینی می یگذارآزمود و یاد گرفت که آیا، به اشتراک

 دارد یا خیر.ویروس دور نگاه 

باید آزمود و به اجتماع باور داشت. با چند حلقه تکرار این یادگیری، امید است بتوانیم قرنطینه هوشمند، مؤثر و 

 را در اختیار مردم قرار دهیم. یانهیهزکم

 هوشمند نهیقرنط یافزار متن باز و مؤثر برانرم توسعه یهاچالش

د عمومی قرار بگیرد و نگرانی از محرمانگی اطالعات را رفع کرده باشد و در که مورد اعتما افزارنرمبرای توسعه یک 

های به کاربران را ایجاد کند، چهار چالش عمده وجود دارد که در بخش مؤثرعین حال، توانایی تولید بازخوردهای 

( 2سریع،  صورتهب( تولید کاالی عمومی 1(، شامل 1ها اشاره شد. این چهار چالش )شکل پیشین به برخی از آن

 مؤثر( چالش 4( چالش یادگیری در حین عمل و 3ی داده، گذاراشتراکچالش محرمانگی و جلب اعتماد مردم در به 

 بودن هشدارهای تولید شده و عرضه هوشمندی است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایریگهمهچهار چالش ردگیری هوشمند : 1شکل 
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بین بخش عمومی و  مؤثرها بر این است که یک همکاری کاوی، توصیه و بهینههاچالشبرای فائق آمدن بر این 

ی برای توسعه چنین محصوالتی برای بخش خصوصی که گذارهیسرمابخش خصوصی شکل بگیرد که مخاطره 

وان تهای عمومی، مینوآوری و چابکی است، قابل قبول شود. برای مثال، با حمایت کنسرسیومی از دستگاه کنندهعرضه

 ها را فراهم آورد.سازی برای اجرای سریع ایدهها و تیمدر قالب یک مسابقه عمومی، زمینه الزم را برای گردآوری ایده

 منابع

ستفان ) سمیت، ا صغریترجمه عل های اجتماعیقدرت نوآوری(. 1394گلدا سین افتخاری ا صادق  تهران: ،سعدآبادی و ح شگاه امام  دان

 .(ع)
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 هاها و عدم قطعیتپژوهی و کرونا به انضمام پیشراندوراهه آینده
 

 زادهسعید قاسمی

 های نونگری و فناوریعضو گروه پژوهشی آینده

  

عی کنند و سپژوهان برای شکل دادن به آینده ماندگار، رویدادهای گذرا و قشری را از دایره توجه خود حذف مییندهآ

پژوهی بیشتر برای یندهآدارند به سطح گفتمان و استعاره رویدادهای موجود متمرکز شوند. به همین دلیل ابزارهای 

ی بر بلندمدتاند. اما در بحران کرونا، همگان معترف هستند که این بحران، اثرات تر، توسعه یافتهبلندمدتدیدن افق 

پژوهی نظیر یندهآهای اخالقی شود که آیا ارزشسؤال برانگیخته میداشت. در این نگاشته، این  خواهدزندگی بشر 

و مفاهیم علوم پیچیدگی که بخشی از ابزارهای  نگرکلشود نگرش تعهد به آینده مطلوب و مشروعیت تغییر، باعث می

ها و یشرانپپس از این مباحثه بنیادین،  پژوهان مدرن است برای دوران گذر از بحران کرونا، به کار گرفته شود؟یندهآ

 .اندشدههای پیشِ رو در چهار رده فناوری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه عدم قطعیت

 ی در بحران کروناپژوهندهیآدوراهه 

که اغلب ماهیت ) ی و تخصصیبعدتکهای پژوهان به طور مرسوم، در برخورد با مسائل اجتماعی به جای بررسیآینده

ها و مواجهه توان توصیهی میطورکلبهموضوع دارند.  تربزرگو صنفی دارند(، تمایل به بررسی تصویر  گرایانهتقلیل

( 3جوی، ( مواجهه تعادل2( مواجهه طبیعی، 1یی نظیر شیوع کرونا در سه رویکرد کلی هادهیپدخبرگان جامعه با 

 بندی کرد:جوی ردهمواجهه تحول

عنوان، متولیان امر شناخته طور پیشینی بهکه به طبیعی: صنوف علمی و اداری رده نخستمواجهه آنی و  -1

گیرند. در مواجهه آنی، تکیه بر تجربیات گذشته است. مثل شوند، بیشتر در این رویکرد جای میمی

خشی از نکات بهداشتی، جداسازی بیماران و افراد سالم، قرنطینه و غیره. ب تیرعا ی اجتماعی،ریگفاصله

گیرند و کمترین مثابه تهدید سالمت افراد جامعه، جای میفعاالن مدیریت بحران که در گفتمان بحران به

 دهند، در این رده قرار دارند.خسارات جانی را هدف نهایی قرار می

کنترل ی برای زیربرنامههای اداری مرتبط، از منظر جوی: صنوفی مثل علوم اقتصادی و دستگاهمواجهه تعادل -2

برگرداندن وضعیت به  پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران در این رده فعال هستند و هدف نهایی آنان

برای افزایش تولید تجهیزات و خدمات پزشکی،  یزیربرنامهکارها اغلب از نوع شرایط قبل بحران است. راه

تری مثل لزوم است. حتی مباحث نظریمشابه و غیره  هایبحرانارتقای توان مدیریت بحران برای مواجهه با 

تر از قبل های مشابه درآمد ثابت فراگیر، مالیات بر ثروت و غیره، برجستهها و ارائه یارانهمداخله بیشتر دولت

گیرند، در این رده قرار شوند. بخشی از فعاالن مدیریت بحران که در گفتمان امنیت ملی قرار میبحث می
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های تهدید سالمتی افراد کمتر از تهدید کلیت کشور اهمیت دارد و بیشتر از سیاست دارند. برای این رویکرد،

 ای استقبال دارند.گیری گلههمه

پژوه معرفی نکنند، در یک تصویر پژوهان و شاید کسانی که خود را الزاماً آیندهجو: صنف آیندهمواجهه تحول -3

پژوهان، کرونا را آغازگر، پیشران، مرکز دارند. آیندهکالن به آنچه پس از این بحران بر جای خواهد ماند؛ ت

سازی شده بود. آنان جامعه و ها پیش، محسوسبینند که از سالتغییراتی می 1کنندهدهنده و هدایتشتاب

استقبال از تغییر در حال ظهور و تالش برای رسیدن به نظم جدید و بهتر نسبت به  سیاستگذاران را به

 کنند.وت میوضعیت قبل بحران دع

یی نظیر بروز کرونا را هادهیپدپژوهان ذاتاً آغوش بازی نسبت به تغییرات بنیادین در زندگی بشر دارند و آینده

یاستی دریچه ی، نقد قدرت و مشروعیت تجویز سپژوهندهیآاما در ؛ دانندیمفرصتی برای تحقق دنیایی نوین و خالق 

 عنوانبه، پژوهانندهیآآیا  جوی را باید به چالش کشید و پرسیددیدگاه تحول کشد. از این منظر،دیگری را نیز پیش می

 بلندمدتاری به آینده و با وفاد نگارندیباجتناب  قابل ریغتوانند درد و نگرانی امروزین را الجرم و بخشی از جامعه، می

ی و دیگر صنوف پژوهندهیآتوانند عرضه کنند را نادیده بگیرند؟ آیا می اکنونهمیی که هایارتر سهم یو آینده مطلوب

رف اینکه کنند، ص آکادمیک، مشروعیت آن را دارند که دیدگاه خود را به جامعه درگیر مبارزه با کرونا تحمیل

به مسئله  توانندیمپژوهان ، آینده مطلوب است و بحران غیر قابل اجتناب؟ اگر پاسخ منفی است، آیا آیندهشاندگاهید

ارتقاء آمادگی  وپژوهی مثل نگاه بلندمدت ی آیندههایژگیو برخالفی وارد شوند؟ آیا این مؤثر طوربهمدیریت بحران، 

ا پدیده شیوع بدیگر، اگر سطح سوم از مواجهه عبارترو نیست؟ بهجامعه برای استقبال یا پرهیز از سناریوهای پیشِ 

پژوهی ل، از آیندهتوان برای سطح گذر از بحران و حتی بازگشت به تعادتجویز کرد، آیا می کرونا را نتوان برای عموم

 داشت؟ مؤثری نیآفرنقشانتظار ابزار و 

 کنیم:در استدالل برای پاسخ مثبت، سه دلیل زیر را اقامه می

تفاقات به او تنوع از ابتدای ظهور پدیده شیوع بیماری کرونا تعدد  :بسامد باالی اتفاقات برای مسئوالن .1

و مرس  2003های مشابه سارس حدی زیاد بوده است که غیر از معدود کشورها که تجربه مقابله با ویروس

های گیری، به نحوی که موضعاندشدههای جهان با شوک و غافلگیری مواجه اکثریت دولت اندرا داشته 2011

افق  هالتدووزهای آغازین بحران، برای بسیاری از ها قابل رصد است. در رپرنوسان در مقامات اکثر دولت

 هشدار اخیر هایبینیمیآید و سازمان بهداشت جهانی نیز نسبت به خوش حساببهماهه، افق بلندمدت یک

 .است داده جدی

گیری این های رایج برای مقابله با بحران، به دلیل همه: مدلی بیماریریگهمهپیچیدگی خاص حاصل از  .2

ز ی مختلف یک کشور، حتی در میان کشورهای جهان، اجازه استفاده اهابخشدر میان  تنهانهویروس 

پژوهان که از منظر . بخشی از آیندهدهدینممقابله با بحران در سطوح ملی و جهانی را  شدهتجربهی هاوهیش

رایط را ازی در این شستری برای تصمیمپژوهی مشغول هستند، نگرش آمادهعلوم پیچیدگی به فعالیت آینده

 های هاروارد در بحران کرونا(.دارا هستند )ر. ک: توصیه

                                                                                                                                                                                                 
 . پایلوت1
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پژوهان به نظر وندل : آیندهترمطلوبپژوهان به شناسایی و سوق دادن اجتماع به سمت یک آینده تعهد آینده .3

دانند. می هدکنند، بلکه خود را نسبت به تحقق آن متعتنها آینده مطلوب را شناسایی و ارزیابی میبل، نه

حکمرانی را  توان ابعادی ازآینده مطلوب، هرگز محدود به آینده بلندمدت نیست. در بحران کرونا، هنوز می

ای است که تواند بهتر از وضع موجود اعمال شود و این مطلوب گذر از بحران، همان ایدهتصور کرد که می

 باید پرورده شود.

منیت و سالمت اپژوهان بنا به مسئولیت ذاتی خود باید در بهبود شرایط، کنترل آن و بازگشت آینده نکهیباوجودا

و  هاینوآورگیری از برای تغییر سبک زندگی بشر با بهره جادشدهیاجوامع مشارکت داشته باشند، نباید از فرصت 

 خالقیت غافل شد.

افلگیری است، غ مشاهده قابلهان و تلفات و عوارض آن بیماری در سطح ج ختهیافسارگساز شیوع  تاکنونآنچه 

ناشی از  رانامنیت و رفاه بشر بوده است. ممکن است عمر بح تأمینهای مدرن و نهادهای آنان در و ناتوانی دولت

نه را زمی تواندمیه ی گوناگون به اثبات رسید، امری کهاعرصهکرونا کوتاه باشد، اما ناتوانی مدیریت جهانی و ملی در 

 برای اصالحات گسترده بعدی فراهم آورد.

ند و مشارکت توانست با ابزار فناوری فراهم آید باید گفتگو کنبرای تصویر شرایط مطلوبی که می پژوهانندهیآ

 ی قرن جدید در همین مجلد(.هایریگهمهعمومی بطلبند )ر. ک. مقاله ابزارهای نوین در 

آینده بشر را دستخوش تغییر  توانندیمو  اندشده جادیادر اثر شیوع کرونا شکل که  یهاشرانیپدر ادامه روندها و 

 1شوند.کنند، ارائه می

 های شیوع کروناها و عدم قطعیتروندها، پیشران

هنوز ممکن  نگری، هیچ علم و صنفی برای پرداختن به مسائل اجتماع، جامع و مانع نیست. اماعنوان یک اصل کلبه

در همان  است افرادی بر آن باشند که پدیده شیوع کرونا یک پدیده تخصصی مرتبط با علوم زیستی است که باید

پژوهان لیل آیندهی گوناگونی دارد و به همین دهاجنبهی قرار گیرد. اما تحوالت ناشی از این ویروس بررس موردحیطه 

تالش شده  ی قرار گیرند. در ادامهبررس موردی مختلف هاجنبهیک تصویر کلی و با  صورتبهمعتقدند مسائل باید 

 های گوناگون معرفی گردند:ترین تحوالت مرتبط با شیوع این ویروس در دستهاست مهم

 سطح علم و فناوری

 19-دیکووبیماری  -1

مطالعات و شواهد  باشد! با وجود« خود ویروس کرونا»ترین ابهام بررسی اثرات شیوع کرونا بر جهان شاید اولین و مهم

ر سرعت های خاص ویروس جدید، نظیهنوز ابهامات بزرگی وجود دارد. ویژگی 19 مختلف، در مورد بیماری کووید

ها، عمالً انو حتی احتمال جهش ژنتیکی به هنگام شیوع بین انس شیوع باال، قابلیت انتقال در زمان نبود عالئم

ها در جامعه آلوده بینی آینده شیوع ویروس کرونا را با عدم قطعیتی جدی مواجه کرده است. تغییر رفتار انسانپیش

 آمد کرده است.های اپیدمیولوژیکی را نیز ناکارسازیکنش، شبیهبه ویروس، در طول زمان نیز متغیر است و این برهم

                                                                                                                                                                                                 
 عنوان سخنران شرکت داشت )ر.ک: منابع(پژوهان در مورد کروناویروس است که نگارنده در آن بهاین بخش، برداشتی آزاد از وبینار آینده 1.
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 رشد تحقیقات بر روی نیازهای حیاتی و اولیه بشر -2

 آشکارهایی نظیر ویروس کرونا و تأمین بهداشت اولیه مردم در جریان شیوع بیماری، ناتوانی انسان در شناخت پدیده

و امروزه فناوری ها غلط بوده است ها بر روی توسعه فناوریگذاریگذاری سرمایهرسد، اولویتنظر می به است. شده

 های اولیه زندگی بشر به حد کافی پیشرفت نکرده است.در عرصه

 ها بر علوم پایه و حیاتی بشر خواهد شد.گذاریرسد بروز مسئله کرونا، موجب افزایش توجه و سرمایهبه نظر می

 گرایش به خدمات آنالین -3

ی اجتماعی و سطوح مختلفی از گذارفاصلهحل جهانی برای کنترل شیوع بیماری شدیداً واگیردار کرونا، طرح یک راه

سازی افراد و جوامع در حال اجراست و دیگر، سطوح مختلفی از قرنطینهعبارتی تردد بوده است. بههاتیمحدود

هایی جایگزین برای را مختل کرده است. راه وکارهاکسبی زندگی بشر و هابخشهمین امر روال عادی بسیاری از 

، هاکنفرانس، هانشست، دوفروشیخرهستند. انواع خدمات  توسعه حال دردر فضای اینترنت  سرعتبهدوره قرنطینه 

 گونه خدماتسرعت نفوذ و اشاعه این طورقطعبههستند. این تجربه  شیازپشیبی آموزشی و... در حال تجربه هادوره

 را در زندگی بشر افزایش خواهد داد.

 گیری از فناوری در مقابله با ویروس کرونابهره -3

های های پیشرفته بشری و ظرفیتگیری از فناوری، بهره19گیر کووید یکی از اثرات متقابل فناوری بر بیماری همه

 های چندملیتی و پیشرو جهانی در مقابله با این اپیدمی جهانی است.شرکت

 های نو برای:تفاده از ظرفیت فناوریاس

گیری از هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر پزشکی و ی تشخیصی، بهرههاتیکتشخیص بیماری:  -

 های حرارتی و ...؛تشخیص بیماری، دوربین

 ؛مبتالمراقبت از بیماران و افراد  -

 ؛هارباتپایش: حسن اجرای مقررات تردد در دوره قرنطینه توسط  -

 های بدون سرنشین.های آزمایشگاهی به کمک رباتجایی اقالم مورد احتیاج مردم و نمونهابهونقل: جحمل -

 های غیرضروری بشرکند شدن تحقیق و توسعه در فناوری -4

های ها و همچنین آسیبجایی کاال و افراد بر جوامع، تعطیلی بسیاری از رویدادها و فروشگاههای جابهبا ایجاد محدودیت

ی هوشمند هادستگاهو  هایگوشروانی حاصل از آن، گرایش افراد به خرید لوازم غیرضروری فناورانه نظیر  اقتصادی و

 رو خواهد شد.با کاهش روبه

ی بعدی این محصوالت و تحقیق هانسلمدت این مسئله موجب افت نقدینگی در دسترس برای توسعه در کوتاه

های های غیرحیاتی در عرصهبشر با کندی در توسعه بسیاری از فناوریدیگر، عبارتها خواهد شد. بهو توسعه آن

 مختلف مواجه خواهد بود.

 های پزشکی و پیراپزشکیتغییر شدت گرایش به رشته -5

های پزشکی با افزایش چشمگیری مواجه ی گذشته در کشورهایی نظیر ایران، تقاضا برای تحصیل در رشتههاسالدر 

ی مواجهه با هایدشوارنمایش خطرات جانی و  احتماالًمهندسی با تقاضای باالیی مواجه بودند. های رشته ترقبلبود. 
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آموزان برای ورود به این و دانش هاخانوادهی واگیردار برای کادر پزشکی و درمانی، موجب کاهش تمایل هایماریب

های پایه و نمایش اهمیت آنان برای زندگی های محتمل بعدی بر روی رشتهگذاریشود. از سوی دیگر، سرمایه هارشته

 در سطح جهان را افزایش دهد. هارشتهبشر ممکن است جریان داوطلبان برای مطالعه این 

 سطح اجتماعی/ فرهنگی

 دهی به بیماران روانیهای روانی و نیاز به خدماترشد بیماری -1

پذیر، احتمال سال و آسیبخصوص افراد کهنراد بهسازی افها، جداسازی اجتماعی و قرنطینهپراکنده شدن خانواده

دهد. ارائه انواع خدمات های ذهنی را افزایش میدچار شدن افراد به مشکالت روانی و از دست دادن توانمندی

 های آموزشی و ... که بتواند این آسیب را پایش و کنترل کند، اهمیت فراوانی خواهد داشت.پزشکی یا برنامهروان

 خدمات داوطلبانهرشد  -2

های کمتر ها زمینه را برای فعالیت بیشتر گروهبروز مشکل عمومی در سطح جامعه و تعطیلی مدارس و دانشگاه

دهد. البته افزایش می پذیرآسیبپذیر مثل جوانان در قالب نهادهای خیریه مردمی به هدف کمک به اقشار آسیب

 اری و ایثار در جوامع، گوناگون خواهد بود.شدت و ضعف این مشارکت بسته به سطح فرهنگ همک

 رشد چشمگیر زمان فراغت مردم -3

ی، بخش راساسیغ اصطالحبهها و بسیاری از مشاغل جداسازی و قرنطینه کردن جامعه و تعطیلی مدارس، دانشگاه

محتوای الزم برای  سازد. مدیریت صحیح و ارائه خدمات وی از جامعه را با زمان فراغت بسیار زیاد مواجه میاعمده

 های روانی و اجتماعی ناشی از آن، اهمیت فراوانی دارد.گیری از این زمان زیاد در کاهش آسیببهره

 های هویتیبروز بحران -4

های اولیه در صورت بلندمدت شدن دوران قرنطینه برای افراد شاغل در مشاغل غیراساسی، دولت با تأمین هزینه

تر بحران هویتی افرادی اما مسئله مهم؛ های شهروندی موظف خواهد بودبیکاری و حمایتهای زندگی در قالب بیمه

های جایگزین در آینده، است که در مدت قرنطینه توانایی انجام فعالیت اقتصادی مثبت ندارند یا به دلیل ظهور فناوری

ها، جایگاه و تأمین مالی توسط دولتتوان بازگشت به مشاغل قبلی خود را نخواهند داشت. این افراد حتی در صورت 

 های هویتی برای این افراد شود.تواند موجب بحرانمأموریت خود را در اجتماع از دست خواهند داد که می

 های جبری نسبت به عالمرواج گفتمان -5

ا به نسبت های اجتماعی، گرایش مسئولین و برخی از مردم کشورههای فرهنگی در مواجهه با بحرانیکی از چالش

به اراده الهی است. این امر موجب عدم شناسایی درست نقاط ضعف شده و بار  آمدهشیپدادن مسائل و مشکالت 

های . باید تالش کرد گفتمانداردیبرمو افراد مسبب برخی مشکالت  هاستمیسمسئولیت و پاسخگویی را از روی دوش 

 ترویج یابد. در قبال تغییرات در جوامع رتریپذتیمسئولمحرک و 
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 یالمللنیبی امنیت ملی و هانگاهغلبه  -6

در  هادگاهیدهاست. غلبه این ی بر امنیت انسانالمللنیبی امنیتی ملی یا نظم هانگاهیکی از خطرات برای جوامع غلبه 

ی المللنیبلی یا دهد تا به دلیل حفظ امنیت ممقابل مقدم دانسته شدن امنیت انسانی به رهبران جوامع این اجازه را می

 تلفات انسانی و گسترش بیماری را در اولویت دوم قرار دهند.

 سطح اقتصادی

 های تحقیق و توسعهگذاریی سرمایهریگجهتتغییر  -1

ی سالمت هانهیزمشدن جایگاه تحقیقات بنیادین در  پررنگبروز بحران جهانی شیوع یک بیماری اپیدمیک، موجب 

 آن خواهد شد. آورسرسامهای ی به هدف جلوگیری از حوادث مشابه و هزینهشناسروسیوو مطالعاتی نظیر 

 اساسی تلقی شدن و دولتی سازی برخی خدمات -2

ی اعمالی بر ادامه فعالیت برخی خدمات و مشاغل به دلیل غیراساسی بودن، مباحثی را هاتیمحدودسازی و قرنطینه

شدن برخی از این خدمات )نظیر دسترسی مردم به اهد داد. اساسی تلقیبرای شناسایی نیازهای حیاتی بشر شکل خو

مسیر دولتی  درواقعو  کندمی هابخشها را ملزم به تأمین، نظارت و کنترل این اینترنت و برخی خدمات آنالین( دولت

 و صنایع طی خواهد شد. هابخشکردن این 

 یسازیخصوصشدن جریان معکوس -3

 هابخشخود را ملزم به اداره این  هاتیحاکمی گوناگون، هاحوزهنیازهای حیاتی مردم در  به دلیل ضرورت تأمین

ی خواهیم بود. به این ترتیب سازیخصوصسازی بجای شاهد روند معکوس دولتی هابخشدیده و حتی در برخی 

 ها بزرگ خواهند شد.دولت

 کسری بودجه کشورها -4

 2020پیش از بحران کرونا امید به رشد فعاالن اقتصادی را در سال  -PWC نظیر -ی معتبر جهانیهاینظرسنجبرخی 

های و بار شدن هزینه 19گیر کووید . بروز بیماری همهکردندیمبرآورد  دکنندهیناامپایین و در برخی مناطق جهان 

ها ناچیز های بیکاری، امید به درآمدهای مالیاتی را نیز در دولتپزشکی و تأمین مایحتاج اساسی زندگی مردم، بیمه

 . خواهد بود دوچندانحاکم بر دنیا  زمانهمکرده است. این مشکل در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی و رکود 

 درآمد پایه فراگیر -5

پرسند اگر کرده است و فعاالن می تربرجستهاجبار عمومی در قرنطینه خانگی، دوباره بحث درآمد پایه فراگیر را 

مدتی برای جامعه ایجاد نیاز شوند، اثرات افزوده بلندیبتوانند تأمین منابع کنند تا افراد از امرارمعاش پایه ها میدولت

 خواهند کرد.
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 طح سیاسیس

 شدنیجهانیی، سیاست مرزهای بسته و کند شدن فرایند گرایملتقویت  -1

و  هانهیهزهای مختلف را ملزم به تأمین بهداشت، بروز بحران جهانی و درگیر شدن اکثریت کشورهای جهان، دولت

المللی، های بینتوسط سازمان آورالزاماست. عدم توان ارائه دستورات  کرده خودرفع نیازهای اولیه مردم 

 های کشورها را به سمت داخلی شدن و مبتنی بر منافع ملی بودن سوق داده است.گیریتصمیم

گرایی را در کمبود امکانات و تقاضای روانی جوامع برای توجه اولیه به نیازهای داخلی امر دیگری است که ملی

 کند.کشورهای مختلف تقویت می

 ها توسط جوامعت شدید دولتتقویت و پذیرش اعمال حاکمی -2

با اعمال  –و حتی توقع دارند -دهندهای خود اجازه میبه دلیل بروز مشکل و خطر عمومی، جوامع به دولت

های جهان را برای مدت طور عمومی حاکمیتها را تأمین نماید. همین امر بههای متمرکز و تند، امنیت آنحاکمیت

 کند.نامشخصی تثبیت و تقویت می

 سال برای مدیریت بحراننمایش ناکارآمدی رهبران کهن -3

سال و محتاط توانایی ها خواهد بود. رهبران کهنگیر در حاکمیتسبک مدیریت بحران، متأثر از جنس افراد تصمیم

 یادگیری سریع و هماهنگ شدن با شرایط پر تغییر بحرانی شبیه به بحران شیوع بیماری واگیردار را ندارند.

 های جهانپیرساالری در دولتافت  -4

اما در پسا  دهد؛سال افزایش نشان می 10میانگین سنی اعضای کنگره و سنا در آمریکا در صدسال اخیر، بیش از 

پذیرتر بودن قشر سالخورده در های مختلف ناشی از شیوع بیماری و آسیبکرونا، ناتوانی برای حضور فعال در بحران

های حاکمیتی جهان با مشکل مشروعیت و سال قدرتمند در بدنهاهد شد قشر کهنمقابل ویروس کرونا موجب خو

حتی آزادی عمل، برای حضور در مسندهای مهم مواجه شوند. البته اثر دوگانه این پیشران، قابل تصور است؛ یعنی 

فظ قدرت کنند ممکن است برای حتر چون خطر بیشتری از محل این ویروس احساس میسالمندان و افراد مسن

 هماهنگی بیشتری با همساالن خود داشته باشند.

 بروز و ظهور زودرس تصمیمات نظام حکمرانی ملی -5

یکی از عوارض سرعت گرفتن تحوالت در جریان بحرانی مانند شیوع کرونا، بروز و ظهور زودهنگام تصمیمات و 

ها و افراد سیاسی را حتی با حافظه تبار گروهتواند اعهای اشتباه نظام حکمرانی کشورها است. این مسئله میسیاست

 مدت سیاسی برخی جوامع از بین ببرد.کوتاه

 های جهانیالمللی مرتبط با بحرانرشد تقاضا برای تقویت جایگاه و توان نهادهای بین -6

ای تقویت المللی متولی بهداشت و مدیریت بحران جهانی موجب خواهد شد تا تقاضا برهای بیننمایش ضعف سازمان

 ها در شرایط بحران، زیاد شود.آوری دستورات و بنیه مالی آناین نهادها به لحاظ الزام
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 عدم قطعیت در دوگانه مقصر یا قهرمان بودن چین -7

جمهور آمریکا، چین و عادات با توجه به اینکه از دید بسیاری از متخصصان بهداشتی و همچنین تأکید فراوان رئیس

نوعی در طور طبیعی چین بهها مبدأ ویروس کرونا و برخی موارد مشابه در جهان بوده است. بهغذایی عجیب چینی

تواند هزینه گزاف فرهنگی و حتی مالی برای این کشور به موضع متهم در مسئله بحران شیوع کرونا قرار دارد که می

خود را قدرتمندترین کشور جهان در کنترل ها با مهار زودهنگام و موفق بیماری همراه بیاورد. از سوی دیگر، چینی

اند و تالش دارند با ارائه خدمات و تجربیات رایگان خود به کشورهای درگیر، جایگاهی جدید بیماری معرفی کرده

رسد موفقیت یا شکست چین مقابل آمریکا برای نتیجه المللی ایجاد کنند. به نظر میبرای خود در توازن قوای بین

 عنوان یک ابرقدرت در جهان اهمیت زیادی داشته باشد.انه برای جایگاه آینده چین بهنهایی این دوگ

 های جهانی با یکدیگر در مقابل بحران کرونارفتاری قدرتابهام در سبک -8

های برتر جهانی در تعامل خصوص قدرتها و بهرفتار کرونا ویروس، رفتار حاکمیت بینیپیش غیرقابلدر کنار آینده 

از اهمیت باالیی برخوردار است. اولویت دادن به منافع انسانی و حیاتی بشر در مواجهه با  جادشدهیابحران بشری با 

بحران، موجب همکاری و همگرایی بین کشورها خواهد شد و امید کنترل و پایان تسلط بیماری را افزایش خواهد داد. 

ی هایهمکاری و سلب شدن اعتمادیبرانی، عالوه بر ایجاد از سوی دیگر تمرکز بر منافع و اهداف ملی در شرایط بح

های جهان و تشدید جنگ و ی و میدانی قدرتامنطقهالمللی در مقابل کرونا، زمینه را برای پیشبرد اهداف بین

 سازد. با ویروس فراهم می هاملتدر دوره درگیری  هایریدرگ

 بندیجمع

تواند مرسوم خود یعنی ایجاد آمادگی برای شکل دادن به آینده مطلوب جامعه، میبنابراین آینده پژوهی عالوه بر نقش 

ها در ابعاد آفرین باشد. همچنین در این وبینار پیشرانها در مدیریت بحران نیز، نقشسازی برای دولتدر ظرفیت

 فناوری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بحث شد.

 

 منبع
 زاده، وحید وحیدی مطلق، احد رضایان، محمدامین قلمبر.ه کرونا، با شرکت سعید قاسمیپژوهان ایرانی درباروبینار آینده

وبیناری با موضوع آینده کرونا ویروس و اثرات آن  ،روسیویا کرونا  19-ویروس کووید روزافزونو در حرارت شیوع  1399اوایل فروردین 

پژوهی جناب آقای مهندس وحیدی مطلق، دکتر احد ن جهانی آینده، دبیر کل فدراسیوکنندگانشرکتبر ایران و جهان برگزار شد. 

های دادند. همچنین از تالشنگری تشکیل های توسعه و آیندهزاده تمر از مرکز پژوهشدکتر سعید قاسمی قلمبر، نیمحمدامرضایان، دکتر 

 شود.سازی این نشست تشکر ویژه میآقای دکتر حامد امینی در پیاده

 منابع دسترسی:

 https://www.aparat.com/v/GVpF0    :اینترنتی نشست فیلم لینک -

 http://coronanet.ir      :کرونانت سایت -

https://www.aparat.com/v/GVpF0
http://coronanet.ir/
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 اقتصاد ایران؟!؛ بزنگاه تاریخی 19-کووید
 

 جمال کاکائی

 ازیسریزی و مدلریزی، بودجههای نوین برنامهپژوهشگر گروه پژوهشی نظام

 

 

 مقدمه

بهمن  29تاریخ  در رسماً ایران این بیماری در شیوع جهان، مختلف نقاط در 19-کووید بیماری شیوع بحران پی در

شیوع ویروس کرونا و ترس ( و قریب به یک ماه بعد از پدیدار شدن آن در چین تأیید شد. 2020فوریه  18) 1398

ها از رونق بیفتند و تقاضا برای آن (وکارهاکسبهای اقتصادی )فعالیتاجتماعی ناشی از آن، باعث شد که بسیاری از 

ی از کرونا از یک سو، از دو منظر عرضه و تقاضا، اقتصاد را تحت تأثیر قرار بیماری ناشرو شود. با افت شدیدی روبه

و افت یا قطع ظرفیت زنجیره تأمین  1وری داخل بنگاهدهد. به بیان دیگر، شوک منفی عرضه ناشی از کاهش بهرهمی

شوک منفی  است و شوک منفی تقاضا نیز ناشی از کاهش خرید مشتریان است. از سوی دیگر، شوک منفی عرضه،

توان به تفاوت اساسی تر از این، میتقاضا را نیز به دلیل کاهش درآمد )بیکار شدن نیروکار( تشدید خواهد کرد. مهم

هایی مانند سیل و زلزله اشاره کرد، زیرا در این اتفاقات فقط بخشی از جامعه تحت تأثیر قرار این اتفاق با سایر اتفاق

جمعیت بیمار، بلکه  تنهانهی کنند. این در حالی است که ویروس کرونا رسانکمکد توانگیرد و بقیه جامعه میمی

ی و رسانکمکارائه خدمات الزم و  منظوربهکند. به بیانی ظرفیت جامعه جمعیت سالم را نیز از چرخه بازار خارج می

 شود.محدود می شدتبهتولید کاالها و خدمات الزم 

 کرونابررسی آثار اقتصادی بیماری 

بر دهند. نشان نمی را مناسبی وضعیت کالن اقتصاد که متغیرهای در شرایطی در ایران فراگیر شد 19-بیماری کووید

و با احتساب نفت  بدون نفت تقریباً صفر 1398ماهه نخست سال  9اعالم مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در  اساس

درصد  6/10به بیان دیگر،  بوده است. 2درصد 11قریب به  1398%( و نرخ بیکاری زمستان -6/7درصد ) 6/7منفی 

 3اند. همچنین نرخ تورم ساالنهدرصد جمعیت ده ساله و بیشتر(، موفق به پیدا کردن شغل نشده 3/38جمعیت فعال )

                                                                                                                                                                                                 
چنین شوند و همها( از چرخه فعالیت خارج می. زیرا در شرایط فراگیر شدن بیماری، بخشی از نیروی کار از فرایند تولید )به دلیل بیماری و محدود شدن فعالیت1

 وری را با کاهش مواجه خواهد کرد.ریزی اخالل به وجود آید که بهرهممکن است در برنامه

باشد. این نسبت برای درصد می 4/42و  3/38ساله و بیشتر،  15ساله و بیشتر و  10، به ترتیب 1398. نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( در زمستان سال 2

 درصد است. 3/15و  9/13و برای زنان نیز به ترتیب  4/69و  6/62مردان به ترتیب،

ه نرخ مشارکت کبا توجه به تعریف ارائه شده مشخص است  .نرخ مشارکت اقتصادی، عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( به جمعیت در سن کار

 جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است.اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود 

 .1395. بر اساس سال پایه 3
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المللی پول نیز در درصد بوده است. صندوق بین 22 و 8/34به ترتیب  1398و نقطه به نقطه برای اسفندماه سال 

( 1/3( و )-6میالدی را به ترتیب )منفی  2021و  2020های ین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سالآخر

درصد، مانده حساب  5/33و  2/34را به ترتیب  های مزبورهمچنین، نرخ تورم ایران را در سال است. درصد برآورد کرده

 2بینی شده است.( درصد پیش7/16(، )3/16و ) 1(-4/3(، )-1/3جاری و نرخ بیکاری را به ترتیب، )

رو در این گزارش، سنجش های متعددی قابل بررسی است. از این بر اقتصاد ایران از جنبه 19-اثرات بیماری کووید

ستانده و با استفاده  -الگوی تعاملی داده بر اساساثرات مزبور بر ارزش افزوده بخشی و کل اقتصاد ایران و اجزای آن 

 نانهیبواقع)دوماهه(،  نانهیبخوشسه سناریو  بر اساس( 2000( و مدل افراز زایتسف )1983س کالین )از مدل الرن

 3( و بدبینانه )چهارماهه( انجام شده است.ماههسه)

مبنای جدول آماری  بر -1393 4الذکر، از جدول بهنگام شده سالسنجش اثرات فوق منظوربهالزم به ذکر است 

های مورد استفاده، تغییرات تقاضای نهایی را روی استفاده شده است. با توجه به اینکه مدل -مرکز آمار 1390سال 

تغییرات  6در سه سناریو، 5تصمیمات ستاد ملی کرونا، بر اساسسنجد به همین منظور، ارزش افزوده و اجزای آن می

، «ی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلتفروشخردهی و فروشعمده»، «ساختمان»های بخش 7تقاضای نهایی

های پشتیبانی انبارداری و فعالیت» «هوایی ونقلحمل»، «آبی ونقلحمل»، «آهنراه»، «ایجاده ونقلحمل»

 ،«وکارکسبخدمات کرایه و »، «های امالک و مستغالتفعالیت« »رستوران»، «هتل و خوابگاه»، «ونقلحمل

                                                                                                                                                                                                 
1. Percent of GDP 

( و 2/4(، ایاالت متحده آمریکا )منفی 6/4( و )4/6میالدی را به ترتیب )منفی  2021و  2020. الزم به ذکر است گزارش مزبور، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2

 بینی کرده است.درصد پیش( 9/8( و )9/0( و چین )6/4)

ها در اینجا خودداری شده است. جهت آشنایی بیشتر به جهانگرد تر شدن گزارش خواهند شد از ارائه آنهای مورد استفاده موجب طوالنی. نظر به اینکه ارائه مدل3

 رجوع شود. Zaytseva, Yulia (2000)( و 1384(، جهانگرد و ورمزیار )1393)

 اند.را بهنگام نموده 1393اصغر بانویی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی جدول سال ـ جناب آقای علی 4

تشکیل شد. اولین جلسه  ملی امنیت عالی شورای با مصوبه کروناویروس در ایران شیوع پی در 1398 اسفند اوایل که است تشکیالتی . ستاد ملی مبارزه با کرونا5

 اخذ کرده به شرح زیر است: ]زمان نگارش[ترین تصمیماتی که این ستاد تاکنون برگزار شد. مهم 1398اسفند  6این ستاد 

 ها و مدارستعطیلی دانشگاه 

 های مذهبیتعطیلی و محدود کردن مراسم 

 (بندیکاهش حضور کارکنان دولت )کاهش ساعت کاری، افزایش دورکاری، شیفت 

 )تمدید تعطیالت آخر سال تا بیست فروردین )تاکنون 

 ها و مسابقات ورزشیتعطیلی کلیه مراکز تجمع فرهنگی از قبیل سینماها، کنسرت 

 و مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی 1398های ارشد و دکتری سال تعویق برگزاری آزمون 

 تشکیل بسیج ملی کرونا 

 ها و مناطقی استانمحدود کردن مبادی ورودی و خروج 

 گذاری اجتماعیطرح فاصله 

 محدود کردن نشریات کاغذی 

 محدود کردن فعالیت اصناف غیرضروری 

بینی روند مبتالیان تحلیل و پیش»های در ایران انجام شده است به گزارش 19 -. جهت آشنایی بیشتر با مطالعاتی که در ارتباط با دوره و اوج شیوع بیماری کووید6

جناب آقای دکتر علینقی « شیوع بیماری کرونا در ایران»( و 1398اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز )اسفندماه، « کرونا ویروس در ایرانبه 

 ( رجوع شود.1398مشایخی استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف )اسفندماه، 

 ای منتخب است.ه. منظور کاهش تقاضای نهایی بخش7
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 بر اساس، «های خدماتیسایر فعالیت»و « مذهبی و سیاسی»، «های فرهنگی، ورزشی و تفریحیفعالیت»، «آموزش»

 بر ارزش افزوده و اجزای آن برآورد شده است. 1،های آنریرپذیتأثمیزان 

ش ، تقاضا برای خدمات و تولیدات دو بخ19-همچنین با توجه به اینکه، طی دوره فراگیری بیماری کووید

های مزبور، رو برای بخشافزایش پیدا کرده است، از این  2«شیمیایی محصوالت و مواد ساخت»و « درمان و بهداشت»

 ها در نظر گرفته شده است.درصد برای آن 20شوک مثبت تقاضا به میزان 

عبارتند  3تها سنجش شده اسالذکر بر آنهای فوقستانده که تأثیر بخش -داده های اقتصادی جدولسایر بخش

های ساخت کک و فرآورده»، «صنایع وابسته به کشاورزی»، «سایر معادن»، «نفت خام و گاز طبیعی»، «کشاورزی»از: 

، «یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی »، «ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی»، «حاصل از پاالیش نفت

 «.محاسباتی و حسابداری دفتری، آالتنیماش ساخت»، «ساخت فلزات اساسی»

 انواع و دقیق رابزا اپتیکی، ابزار پزشکی، ابزار ساخت»، «ارتباطی وسایل و هادستگاه تلویزیون، و رادیو ساخت»

های سایر فعالیت» ،«هاآن الحاقی وسایل و قطعات وونقل حمل تجهیزات سایر و موتوری نقلیه وسایل ساخت»، «ساعت

پست »، «ایلوله ونقلحمل»، «آب و مدیریت پسماند»، «توزیع گاز طبیعی»، «تولید، توزیع و انتقال برق»، «صنعتی

رض شده است به بیان دیگر، ف«. امور عمومی، دفاعی و انتظامی»و « بیمه»، «مالی مؤسساتبانک و »، «و مخابرات

 طوربه ]منتخب[ها اند، اما تغییرات تقاضای نهایی سایر بخشمستقیم تحت تأثیر قرار نگرفته طوربهها، این بخش

 ها را تحت تأثیر قرار داده است.آن میرمستقیغ

ی دو ماه ، نتایج حاکی از آن است در صورتی که دوره فراگیری بیمار1393بر مبنای اطالعات مربوط به سال 

رصد با کاهش د 16/4متوسط ارزش افزوده کل اقتصاد ایران )با لحاظ نمودن هر دو شوک مثبت و منفی(  طوربهباشد، 

رزش افزوده به مواجه خواهد شد. از دیگر سو، اگر دوره بیماری سه یا چهار ماه ادامه داشته باشد، میزان کاهش ا

سناریوهای  افزوده ناشی از شوک منفی در درصد خواهد بود. این در حالی است که کاهش ارزش 31/8و  23/6ترتیب 

، 31/0خست، درصد خواهد بود. همچنین، اثرات شوک مثبت در سناریوی ن 93/8و  7/6، 46/4مورد بررسی، به ترتیب 

الزم برای  زمانمدتدرصد برآورد شده است. به بیان دیگر، در صورتی که  62/0و سناریوی سوم  46/0سناریوی دوم 

 «بهداشت و درمان»های طول بکشد و میزان تقاضای نهایی بخش چهار ماهشرایط پیش از کرونا  بازگشت اقتصاد به

فزوده درصد ارزش ا 62/0درصد مواجه باشد، موجب رشد  20با رشد مثبت  «شیمیایی محصوالت و مواد ساخت»و 

 کل اقتصاد ایران خواهد شد که بخشی از تأثیر منفی را خنثی خواهد کرد.

دهد باالترین میزان کاهش ارزش افزوده ارزش افزوده بخشی در سطح کالن اقتصاد نیز نشان میبررسی کاهش 

ی، تعمیر وسایل نقلیه و فروشخردهی و فروشعمده»، «امالک و مستغالت»های بخشی به ترتیب مربوط به بخش

                                                                                                                                                                                                 
 25مورخ  4850های منتخب، تالش شده است بر اساس مطالب تحلیلی روزنامه دنیای اقتصاد شماره . الزم به ذکر است برای تعیین میزان تأثیرپذیری فعالیت1

 موسسه مشاوره مکنزی؛ هایکار( و گزارشوهای کسب)برنامه فعالیت 1399ماه فروردین 17مورخ  4858وکار( و شماره کسب 22)اثر کرونا بر  1398اسفندماه 

 ( باشد.2020وکارها )مارس درباره تأثیر کرونا بر کسب

 گیرد.می . این بخش ساخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی، محصوالت شوینده و بهداشتی را دربر2

های های اقتصادی، اثر غیرمستقیم نیز خواهد داشت. به بیان دیگر، شاید به طور مستقیم، فعالیتروس، عالوه بر اثر مستقیم بر فعالیت. تأثیر بیماری فراگیر کرونا وی3

رو، منظور طور غیرمستقیم این بخش متأثر خواهد کرد. از اینطور اختالل در زنجیره تولید بهکشاورزی کمتر تأثیر بپذیرند، اما کاهش تقاضای نهایی و همین

 ها، اثرات غیرمستقیم است.های متأثر شده بر سایر بخشاز بررسی تأثیر بخش
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ش افزوده کل اقتصاد، ناشی از است. به بیان دیگر، باالترین کاهش ارز «ساختمان»و  «ایجاده ونقلحمل»، «کاالها

 ها است.این بخش

تفریحی، »های، ی بخشی )کاهش ارزش افزوده بخشی(، به ترتیب، مربوط به بخشریرپذیتأثهمچنین، باالترین 

و  «وکارکسبکرایه و خدمات »، «ساختمان» ،«امالک و مستغالت»، «مذهبی و سیاسی»، «فرهنگی و ورزشی

ه خواهند شد؛ مواج میرمستقیغمستقیم و  طوربهها با کاهش باالتری ان دیگر، این بخشخواهد بود. به بی «رستوران»

 ولو اینکه تأثیر کمتری در کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد داشته باشند.

افزوده حاکی از آن است  1های مورد بررسی بر اجزای ارزشهمچنین، سنجش اثرات تغییرات تقاضای نهایی بخش

مصرف سرمایه »به ترتیب از  «خالص مالیات بر تولید و واردات»و  «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی»که اثرپذیری 

بیشتر است. به بیان دیگر، کاهش ارزش افزوده ناشی از بیماری کرونا، کمترین  «جبران خدمات کارکنان»و  «ثابت

باالترین تأثیر  «مختلط و مازاد عملیاتیدرآمد »دارد. این در حالی است که  «جبران خدمات کارکنان»تأثیر را روی 

درصد ارزش افزوده،  22، با سهمی قریب به 1393در سال  «جبران خدمات کارکنان»پذیرد. قابل توجه است را می

کمترین تأثیرپذیری را در میان اجزای ارزش افزوده خواهد داشت. با این حال، از منظر میزان کاهش ارزش افزوده 

 درصد است. 12آن بیشتر از مصرف سرمایه ثابت با سهمی قریب به کل اقتصاد، تأثیر 

قاضای نهایی به عنوان مثال، تغییرات تالذکر، با فرض ثابت بودن سایر شرایط است. قابل توجه است نتایج فوق

ایر دی در سها یا رکود کاهش درآمها، رونق ناشی از به عقب انداختن بخشی از تقاضای نهایی سایر بخشسایر بخش

، جدول ترمهمز آن اآمده را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.  به دستتواند نتایج ایام لحاظ نشده است که می

، دور از 1399 است و انتظار به وقوع پیوستن تمامی آن شرایط در سال 1393ستانده مورد استفاده برای سال  -داده

 گذار قابل تصور باشد.کند تا ابعادی از مسئله برای سیاستکمی کمک میانتظار خواهد بود. با این حال، برآوردهای 

 کرونا و بزنگاه تاریخی برای اقتصاد ایران

آنچه در بخش پیشین از نظر گذشت، تأثیرات بیماری کرونا در اقتصاد ایران بسته به اینکه چقدر طول بکشد  بر اساس

مواجه بوده است و از سوی  2ایران طی دو سال گذشته با رکود قابل توجه و متفاوت خواهد بود. از یک سو، اقتصاد

به بیان دیگر، با فرض به واقعیت پیوستن سناریوی دوم، به  3جهش تولید انتخاب شده است. 1399دیگر، نام سال 

ل درصدی خواهد بود که برای اقتصاد در حال توسعه ایران نرخ قاب 6رشد بیش از  منزلهبهصفر رساندن اثرات آن، 

 توجهی خواهد بود.

پارادایم )سرمشق(  بر اساسآنچه در این میان الزم است مورد توجه قرار گیرد الزامات تحقق این مهم است. زیرا 

تواند به روال نمی نیقیبهآینده بعد از کرونا، قطع کنونی تحقق این مهم با اما و اگرهای فراوانی مواجه است همچنین 

گذشته تکرار شود، به بیان دیگر، آینده آبستن تحوالت اجتماعی و اقتصادی مهمی خواهد بود و حضور فعال در این 

                                                                                                                                                                                                 
درآمد مختلط و مازاد »، «خالص مالیات بر تولید و واردات»، «جبران خدمات )حقوق و دستمزد(». الزم به ذکر است منظور از اجزای ارزش افزوده در اینجا، 1

 است.« مصرف سرمایه ثابت»و « طبیعی و درآمدهای مختلط(عملیاتی )درآمدهای فیزیکی، درآمدهای 

 رو، این از. نماید تجربه منفی رشد ماه شش حداقل زمانهای اقتصادی جامعه )تولید ناخالص داخلی( برای مدتشود که در آن فعالیت. رکود به شرایطی گفته می2

برد. ماهه(، اقتصاد ایران در حال حاضر )نوشتن این مقاله( در رکود به سر می 9) 1398و  1397بودن رشد تولید ناخالص داخلی )با نفت( در سال  منفی توجه با

 باشد.می 1398ماهه سال  9الزم به ذکر است آخرین آمار رشد اقتصادی 

 نمودند. گذارینام« جهش تولید»هجری شمسی را سال  1399. رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید، سال 3
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شوند دچار تحوالت اقتصادی می جوامع زمانی که همهبرهه از تاریخ نیازمند ابزار و بسترهای خاص خود خواهد بود. 

طور . همانبرودآینده استقبال های جدیدی به استراتژی باایران هم باید اقتصاد کند. میتغییر نیز ها های آنو استراتژی

)سرمشق کنونی( در مواجهه با مسائل جدید ناتوان  میپاراداگوید، وقتی می 1کوهن ]ساموئل[که فیلسوف شهیر تامس 

شیفت  به عبارتی، پارادایم ان برآید.جای خود را به پارادایم نوینی خواهد داد که از پس این بحر ناچاربهباشد، 

2گشایی()افق
کشور بتواند در آینده  ؛ کهبرای عبور از مسائل و مشکالت موجود است پیش روی نظام تدبیر تنها گزینه 

 المللی حضور فعال داشته باشد.جدید در عرصه بین

د، اگر شرایط خطیر اقتصاد ایران تبدیل شوتواند به نقطه عطفی برای به باور نگارنده این گزارش، بیماری کرونا می

پذیر خواهد گشایی( تحققی درک شود و در پی تغییر وضع موجود بود. این مهم با پارادایم شیفت )افقخوببهاقتصاد 

یماری طاعون در تبیین این بزنگاه تاریخی به تجربه مشابه ب منظوربهبود و مستلزم نوسازی در شیوه حکمرانی است. 

 خواهد شد. مختصر پرداخته صورتبهغربی و شرقی اروپای 

خیارکی )مرگ سیاه( به شهری بندری تانا در دهانه رود دن در دریای سیاه  3میالدی طاعون 1346در سال 

کردند انتقال یافت و همراه با بازرگانان های صحرایی زندگی میهایی که روی بدن موشرسید. طاعون از طریق کک

هایی های صحرایی و ککتجار ژنو و موش واسطهبهکردند از چین وارد شد. آنگاه طاعون سفر می یشمکه در طول راه ابر

یالدی این بیماری به م 1347در اوایل سال  .کردند از تانا به سرتاسر منطقه مدیترانه سرایت کردکه آنان حمل می

تا فرانسه، شمال آفریقا و چکمه ایتالیا گسترش یافت.  1348قسطنطنیه )استانبول امروزی( رسید و در بهار سال 

برد. همچنین، عالوه بر تلفات انسانی، به شد حدود نیمی از جمعیت را از بین میای که وارد میطاعون به هر ناحیه

 بر جوامع اروپایی قرن وسطی گذاشت. کنندهدگرگونآثار  لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

ی امپراتورفروپاشی  ای که اولین بار ازی یک نظم فئودالی بود؛ سازمانی از جامعهدارادر آغاز قرن چهاردهم، اروپا 

 د و رعایای بودنومراتبی میان شاه، اربابانی که زیرمجموعه سلسله بر اساسرم در اروپای غربی ظهور کرد. این نظام 

ربابان )لردها( اترین سطح جامعه قرار داشتند، استوار بود. شاه مالک زمین بود و به ازای خدمت نظام که در پایین

های و عوارض و مالیات فرساطاقتهای بخشید، سپس اربابان زمین را در مقابل بیگاریهایی از آن را به آنان میمحدوده

نامیدند. رده( میوار این خرده کشاورزان، آنان را سرف )بدند. به دلیل وضعیت بردهداسنگین به روستاییان تخصیص می

تنها مالک زمین  کنند. ارباب مکاننقلی دیگری جابهتوانستند ها پابند زمین بودند و بدون اجازه ارباب خود نمیسرف

وت از جانب ثماری بود که در آن ثراست شدتبهمنصفه و نیروی پلیس هم بود. این نظامی  ئتیهنبود، بلکه قاضی، 

 پا به سمت باال، یعنی سوی گروه اندک اربابان جریان داشت.ی از کشاورزان خردهشماریبتعداد 

پا های نظم فئودالی را به لرزه درآورد. این امر کشاورزان خردهطاعون با کاستن شدید از تعداد نیروی کار، بنیان

ها و پا خواستار جریمهکشاورزان خرده 4رایط خود شوند. برای مثال در دیر اینشامرا تشویق کرد تا خواستار تغییر ش

شد  آغازخواستند رسیدند و قرارداد جدیدشان با این گواهی می آنچهها به بخش اعظم کار بدون مزد خود شدند. آن

زمین اربابی باقی ماندند و  به وقوع پیوست. تنها دو مستأجر در این 1349طاعون که در سال  ریوممرگدر عصر »که 
                                                                                                                                                                                                 
1. Thomas Samuel, Kuhn 

 های دکتر محسن رنانی اقتصاددان ایرانی است.گشایی( برگرفته از یادداشت. قابل توجه است عبارت پارادایم شیفت )افق2

اوغلو و جیمز رابینسون بوده عاجمخورند دارون ها شکست می. الزم به ذکر است تمامی مطالب مربوط به بیماری طاعون )مرگ سیاه( برگرفته از کتاب چرا ملت3

 ترجمه و توسط نشر روزنه منتشر شد. 1392پور در سال که توسط آقایان محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی

4. Eynsham Abbey 
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ای منعقد شود و برای آنان قراردادهای تازه آنکهکردند که قصد ترک مزارع خویش را دارند، مگر ها نیز ابراز میآن

پا شروع به آزاد کردن خود از خدمات کار چنین نیز شد. ماجرای اینشام در بقیه نقاط هم رخ داد. کشاورزان خرده

 1351شان کردند. دستمزدها رو به افزایش گذاشت. دولت در سال تعهدات نسبت به ارباباناجباری و بسیاری از 

درصدد بود این روند را متوقف سازد. تالش حکومت انگلستان برای متوقف کردن  نامه کارگراننظاممیالدی با ابالغ 

ی روستائیان شورش کردند و دالیم 1381تغییرات نهادی و دستمزدی، ناشی از مرگ سیاه کارگر نیفتاد. در سال 

حتی تحت رهبری وات تایلر بیشتر لندن را به تصرف درآوردند. البته آنان سرانجام شکست خوردند و تایلر اعدام شد. 

کارگران به عمل نیامد. رسم فئودالی بیگاری کشیدن از  نامهنظاماما پس از آن دیگر تالشی برای به اجرا درآوردن 

کرد و دستمزدها افزایش یافت. با این  شیدایپخ شد و بازارهای فراگیر در انگلستان شروع به منسو کمکمروستاییان 

حال، طاعون در شرق اروپا برعکس اروپای غربی، به اربابان انگیزه مضاعف داد تا بازار کار را استثماری و کشاورزان 

میالدی وقتی اروپای غربی شروع به تقاضای  1500بعد از سال  ژهیوبهپا را برده نگه دارند. تأثیر این وضعیت خرده

میالدی از لحاظ نهادهای سیاسی و اقتصادی میان  1346محصوالت کشاورزی از شرق کرد، نمود پیدا کرد. در سال 

این دو جهان از هم جدا شده بودند. در غرب  1600هایی اندک وجود داشت، اما در سال اروپای غربی و شرقی تفاوت

ها و تعهدات اربابی معاف بودند و بخشی کلیدی از یک اقتصاد پررونق مبتنی بر قواعد بازار ررات، جریمهکارگران از مق

های به بیگاری گماشته شده سرف عنوانبهدادند. در شرق نیز کارگران در اقتصاد مشارکت داشتند، اما را شکل می

ها اند. در تصویری بزرگ از تاریخ، این تفاوتمشغول که به تولید مواد غذایی و محصوالت کشاورزی مورد نیاز در غرب

رسد، اما زمانی طاعون نظم فئودالی را به لرزه درآورد. همین تمایزات اندک پیامدهای بزرگی برای ناچیز به نظر می

 ای بارز از یک برهه زمانیها در بر داشت. طاعون نمونهزندگی مردمان شرق و غرب و مسیر آتی توسعه نهادی آن

است، یک رویداد بزرگ یا الحاق نیروهایی که توازن اقتصادی یا سیاسی موجود در جامعه را مختل  سازسرنوشت

تواند سبب چرخش سریع در خط سیر یک ملت ، شمشیری دولبه است که میسازسرنوشتکند. یک برهه زمانی می

وضع موجود باشد و به نهادهای فراگیر فرصت  دکنندهیتشدی شکستن حلقه نهادهای سوبهتواند سو میشود. از یک

 ظهور دهد؛ از سوی دیگر، قادر است به تکوین نهادهای وضع موجود شدت بخشد.

 پیشنهادات

های اقتصاد از کرونا و اهمیت بینی تأثیرپذیری فعالیتمختصر شرح اقتصاد ایران، پیش طوربههای پیشین در بخش

راتژی جدید برای مواجهه با جهان پساکرونا از نظر گذشت. در این بخش نیز با آمده برای اتخاذ است به وجودشرایط 

ازپیش مورد توجه یشبپیشنهادات، لزوم پارادایم شیفت  عنوانبهمثالی دیگر از ساختار نظم جهانی، تالش شده است 

 واقع شود.

المللی ای به رئیس صندوق بیندر نامه 1398بانک مرکزی ایران بعد از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه سال 

برای  آن میلیارد دالری تسهیالت سریع صندوق 50مندی از طرح خواستار استفاده از حق ایران برای بهرهپول، 

 .مدیریت اثرات کرونا شد

 در دوم، جهانی جنگ از بعد ،(جهانی بانک بعداً) توسعه و ترمیم المللیبین بانک همراه بهپول  المللیینبصندوق 

 و یستأس ای،اولیه سهام یا سرمایه مبنای بر اصل این صندوق در .شد یستأس ،1944ژوئیه  در نفرانس برتون وودزک
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منظور کمک به کشورهای عضو . تهیه منابع الزم از طریق منابع عمومی صندوق، بهکردبه کار  شروع 1945 سال در

 المللی است.نهاد بینترین اهداف این ، یکی از مهمهاتراز پرداخت دارای کسری

 مشروط را وام پرداخت المللی پولصندوق بین سابق، شرق بلوک فروپاشی از بعد ژهیوبه سو، این به 1980 از سال

. کرد حداکثری سازیخصوصی و آزادسازی هدف با ،«اقتصادی تثبیت و ساختاری تعدیل هایسیاست» اجرای به

 مورد که شودمی مدیریت« یرأ یک دالر یک» قاعده چارچوب در پول، المللیبین صندوق که است این امر واقعیت

 5/16 سهم داشتن با آمریکا چارچوب، همین در. هست استیگلیتز جوزف چون ایبرجسته اقتصاددانان شدید نقد

 85 موافقت اعضا، پیشنهادهای و هادرخواست تصویب شرط 1.(بود درصد 22قبالً  سهم این) دارد وتو حق درصدی،

 رو، درخواست وام ایران از صندوقاین از 2شود.نمی نیتأم شرط این آمریکا، مخالفت با. است سهم صاحبان درصدی

 غیردموکراتیک الملل،بین اقتصاد نظام ساخت که است این امر واقعیت: دارد مهمی خیلی پیام باشد چه هر آن نتیجه و

 آن کردن دموکراتیزه برای تالش جز راهی ندارد، وجود نظم این کردن رو و زیر برای امکانی است. بنابراین، زمانی که

 نظم این امکانات از استفاده از یک سو، .ندارد وجود ترکیه و هند و چین کشورهای بازی چون منطقی، بازی طریق از

 3هستند.باهم  ناسازگار آن، قواعد کلی زدن برهم برای از سوی دیگر، تالش و نابرابر

وع برای )جهش تولید( و اهمیت این موض 1399توان گفت، با توجه به شعار سال خالصه می طوربهبا این حال 

ونا رفته که منجر به گشایی( به استقبال آینده پساکرنظام تدبیر، این امیدواری وجود دارد که با تغییر استراتژی )افق

 منظوربه، همچنینگیر فرصت ظهور داده شود. وضع موجود شود و به نهادهای فرا دکنندهیتشدشکستن حلقه نهادهای 

 شود:به حداقل رساندن اثرات اقتصادی و اجتماعی بیماری کرونا محورهای ذیل پیشنهاد داده می

 دیشاوجود ندارد هستند  یاجتماع تیحما ازمندیکه ن یاز افراد یقیآمار دق ران،یاقتصاد ا یفعل طیشرا در -

 رفتهیصورت پذ« انیرانیا رفاه اطالعات گاهیپا» جادیمنظور اته بهکه در چند سال گذش یمجموعه اقدامات

، 19-دیکوو یماریب نکهینظر به ا 4.قلمداد کرددر این خصوص اقدامات دولت  اثرگذارتریناز  یکیاست را 

مواجهه با  یدانش خود برا رهیبه ذخید با تیحاکم ن،یبنابرا .نخواهد بود ریگبحران همه نیو آخر نیاول

استفاده را برده و  تیاز فرصت به وجود آمده نها تیحاکم شودیم شنهادیپ رو،نی. از ادیفزایب یآت یهابحران

. دینما کیالکترون دولت گسترشمزبور و توسعه و  گاهیبا پا یها را ملزم به همکارها و سازماندستگاه یتمام

 نشده آن انجام به موفق ،نفعانیذ منافع تعارض تیریمد عدم لیدل به تاکنون که یگرید اقدامات ن،یهمچن

 «اجاره و رهن»معامالت اعم از  یو ثبت تمام یملک معامالت سامانه یاندازراه و جادیا مثال، عنوان به. است

تعارض منافع  تیری)در صورت مد یخال یواحدها بر اتیمال اخذ امکان اقدام، نیا. آن در ،«دوفروشیخر»و 

 د.کراز محل سکونت افراد جامعه را فراهم خواهد  یاز اجاره و آگاه اتیمهم(، اخذ مال نیشدن ا یو قانون

                                                                                                                                                                                                 
 .درصد آرا است 74/0درصد و رأی ایران  51/16المللی پول، آمریکا با باالترین سهم رأی آن . براساس تارنمای صندوق بین1

ها حاکی از آن است که آمریکا مخالف پرداخت وام به ایران باشد؛ زنی. تاکنون )زمان نگارش این مقاله( پاسخ رسمی به درخواست ایران داده نشده است، اما گمانه2

رای مبارزه با کرونا آغاز کردند که ایران کشور در حال توسعه ب 28های فوری خود را برای مبارزه با کرونا به المللی پول و بانک جهانی کمکزیرا صندوق بین

 .ها نیستدر بین آن

 های دکتر علی دینی ترکمانی اقتصاددان ایرانی.. برگرفته از یاداشت3

همواره در دستور های اقتصاد مقاومتی های اقتصادی ذیل یکی از پروژهاقدامات مشابهی نیز در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور ثبت کدپستی فعالیت4. 

 بوده است.
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 یهامؤسسات و سازمان یرضروریغ یهانموده و پرداخت یدنظربودجه تجد یصتخص ینددر فرا دولت -

 یازمندن یاو خانواره دیدهیبآس یوکارهاشده به کسب ییجورا به حداقل رسانده و منابع صرفه یرضروریغ

 دهد. یصتخص

 یدوفروشو خر یهکالن، بازار سرما یهابر سود سپرده یاتاخذ مال یقبودجه از طر یاز کسر بخشی جبران -

 .(قوا سران هماهنگی شورای موقت)مصوبه  ،ارز، سکه و طال

 هاییتها که در فعالو آستان یردولتیغ یعموم یها، نهادها( از سازمانیات)اخذ مال یستانیاتمال بازبینی -

 .سران قوا( یهماهنگ یدر شورا 1399قانون بودجه سال  ینیمشارکت دارند )بازب یاقتصاد

خارج و  یممق یرانیاننهاد و امردم یهااعم از کشورها، سازمان المللیینب یهانمودن از کمک استقبال  -

 .یقدق یرسانو اطالع یتبا شفاف یازمندن یخانوارها دیده،یبآس یوکارهاها به کسبنآ یصتخص

در  یژهوبه یماریب یوعاز ش یریو جلوگ ینکات بهداشت یتمنظور رعانظارت بر اصناف مختلف به افزایش -

 .یماریب یریمنظور کوتاه شدن دوره فراگبه یلقب یناز ا یها و مواردبار، فروشگاهو تره یوهم یادینم ها،یینانوا

 .(بیماری دوره به)محدود  بهداشتی و مصرفی سبد افزوده ارزش بر مالیات کاهش یا حذف -

 .اقتصادی هایفعالیت هایوام امهال -

( ماه دو طی حداکثر) حقیقی و حقوقی مالیاتیاظهارنامه  ارائه سامانه یافزارنرم هایزیرساخت ایجاد و تقویت -

 کرونا. بیماری دوره از بعد و فعلی الزم حمایتی هایسیاست ارائهمنظور به

 قالب در عمدتاً  خوداشتغالی، ویژهبه و اشتغال بر تمرکز ترمیم، فرایند تسهیل برای: خوداشتغالی مشاغل ایجاد -

 بالیای و هابیماری گیریهمه از گذشته تجارب. دارد اهمیت بسیار ،المنفعهعام امور در افراد دادن مشارکت

 و هازیرساخت و گندزدایی آب، سالمت، بخش در آفریناشتغال گذاریسرمایه که است داده نشان طبیعی

 بر مبتنی هایسیاست. است بحرانی هایدوره در اشتغال ایجاد هایراه ترینسریعازجمله  بهداشتی خدمات

 .داد خواهند کاهش را بیکاری اثرات کارآفرینی و مهارت تقویت

 بیکاری. بیمه پوشش گسترش و افراد برای مالیاتی تخفیف -

 افراد. این درآمد متوسط از %80 جایگزینی جهت در خوداشتغال افراد از مستقیم حمایت -

 کوچک. وکارهایکسب برای افزوده ارزش بر مالیات کاهش -

 مالیات پرداخت مهلت تمدید اند؛شده متأثر که ییوکارهاکسب برای اجتماعی تأمین سهم پرداخت تعلیق -

 ها.شرکت برخی

 یدو خر دیدهیبآس یوکارهاکسب به کمک قالب در آن تخصیص و( قرضه) بدهی اوراق طریق از مالی تأمین -

 .بماند ثبات بامدت کوتاه اوراق سود نرخ که نحوی به باز بازار عملیات قالب در شده منتشره اوراق از بخشی

 دیده.یبآس یوکارهاکسب به اعتباردهی از کوچکی کسر با متناسب قانونی ذخیره نرخ موقت کاهش -

 محدود هابانک اختیار در دیدهیبآس یوکارهاکسب به اعتبارات پرداخت برای را الزم اعتباری خطوط ایجاد -

 منتخب. هایرسته و هافعالیت و بیماری دوره به

 هایبنگاه و فعالیت بر تأکید با مالی تأمین متنوع ابزارهای پایه بر هابنگاهدر گردش  سرمایه و مالی تأمین -

 ها.زنجیره در فعال
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 کل کشور 1399تارنمای سازمان برنامه و بودجه کشور: قانون بودجه سال 

 تارنمای مرکز آمار ایران

  ،«های اقتصادیتأثیر بودجه ساالنه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت(. »1384اسفندیار و حسن ورمزیار ) جهانگرد،

 . 41-71 ،93دهم، شماره  ، سالبودجه و ریزیبرنامه

 تهران: آماره.  توسعه، و ریزیبرنامه فناوری،: ستانده-داده هایتحلیل (.1393) اسفندیار جهانگرد،

پور، تهران: ، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمیخورندمی شکست هاملت چرا. (1392رابینسون ) اوغلو، جیمزعاجم دارون

 روزنه. 

 . 1399فروردین ماه  17مورخ  4858و شماره  1398اسفندماه  25مورخ  4850روزنامه دنیای اقتصاد شماره 

ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  در کروناویروس به مبتالیان روند بینیپیش و (. تحلیل1398عباسی عباس و سحر سادات محمدی )

 و کشاورزی شیراز. 

 ، ترجمه سعید زیباکالم، چاپ ششم، تهران: سمت. علمی هایانقالب ساختار(. 1396تامس )کوهن 

 ، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف )گزارش(.«شیوع بیماری کرونا در ایران(. »1399مشایخی، علینقی )

 .انیهای بازرگسسه مطالعات و پژوهشؤعلمی م هیئتو عضو  های دکتر علی دینی ترکمانی اقتصاددانیاداشت

 .علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان هیئتو عضو  های دکتر محسن رنانی اقتصاددانیادداشت
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 یماریاز ب یناش یمقابله با آثار رکود یبرا ییراهکارها شنهادیپ

 کرونا
 

 

 محمد کردبچه

 سازیریزی و مدلریزی، بودجههای نوین برنامهعضو گروه پژوهشی نظام

 

 مقدمه

 1398مصارف بودجه دولت در سال  بینی عملکرد منابع ویشپ بر اساس، 1399در فرایند تهیه و تنظیم الیحه بودجه 

و  1398های ، تصویر متغیرهای کالن اقتصادی در سال1399و فروض مربوط به برآورد ارقام بودجه دولت در سال 

 آورده شده است. 1به شرح زیر برآورد شده بود که در جدول  1399
 1399 سال بودجه تدوین در رفته کاره ب اقتصادی، کالن متغیرهای: 1 جدول

 1399 1398 1397 عملکرد 

 5/0 -5/8 -9/4 )درصد( یاقتصاد رشد

 -5/4 -2/3 -6/5 گذارییهسرما رشد

 0/28 0/34 9/26 )درصد( تورم نرخ

 6/12 6/10 0/12 )درصد( یکاریب نرخ

 

های آن بر بخش راتیتأثاز طرفی، با توجه به شــیوع بیماری کرونا در کشــور از اواخر بهمن ســال گذشــته و 

صادی  ستاد اقت ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین  صوب  ضمن اعمال اقدامات م ست  شور از آن، الزم ا صادی ک اقت

های مورد نظر جهش ی شــود. همچنین در راســتای تحقق برنامهنیبشیپدولت، تمهیدات الزم برای مقابله با آثار آن 

 مورد توجه قرار گیرد. ، اقداماتی پیشنهاد شده است که باید1399تولید در سال 

ساس صندوق بین بر ا سانی را هزینه 19-گیری کووید، همه«تعطیلی بزرگ»با عنوان  1المللی پولگزارش  های ان

ــروری برای محافظت از مردم،  ــت و اقدامات ض ــر جهان افزایش داده اس ــراس ــدیدی روی  راتیتأثدر س ــیار ش بس

شده،فعالیت صندوق یاد  ست.  شته ا صادی گذا ست که همچنین پیش های اقت گیری این همه جهیدرنتبینی کرده ا

سال  صاد جهانی در  سیار بدتر از بحران مالی  3حدود  2020اقت ضعیتی ب شده )و صد کوچک  صاد  2008در که اقت

 درصد شود. 3منفی  2020درصد کوچک شده بود( و رشد اقتصاد جهانی در سال  1/0جهانی تنها 

                                                                                                                                                                                                 
1. International Monetary Fund (IMF) 
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 2019نسبت به سال  2020ن گسترده جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال بحرا باوجود، IMFگزارش  بر اساس

سال جاری ایران منفی بینی میی پیشالمللنیبشود. این نهاد بهتر می صادی  شد اقت شد، در  6کند که ر صد با در

 (.2درصدی برای ایران را برآورد کرده بود )جدول  6/7، رشد اقتصادی منفی 2019حالی که برای سال 

 (درصد) پول یالمللنیب صندوق یاقتصاد رشد یبرآوردها از یبرخ :2 لجدو

 2019 2020 

 -9/5 3/2 کایآمر

 -0/7 6/0 آلمان

 -2/7 3/1 فرانسه

 -1/9 3/0 ایتالیا

 -0/8 0/2 ایاسپان

 -2/5 7/0 ژاپن

 -5/6 4/1 سیانگل

 -2/6 6/1 کانادا

 2/1 1/6 نیچ

 9/1 2/4 هند

 -3/2 3/0 عربستان

 -0/6 -6/7 رانیا.ا. ج

 -0/3 9/2 جهان کل

 

یی برای کمک کشورهای مصون به جااند، دیگر از آنجا که تقریباً سراسر جهان درگیر بیماری کشنده کرونا شده

های متمادی فراگیری و دشواری شرایط حاصل است. برای دهه معضالتسایر کشورها نیز باقی نگذارده که خود از 

 رغمبهاســت که مســجل شــد  21گیری نخســتین تجربه قرن ای مواجه نشــده و بروز این همهجهان با چنین پدیده

شرفت شکیپی شمگیر در حوزه دانش پز شتی و بهبود نظام -های چ شته و بهدا سه به قرون گذ های حمایتی در مقای

 برای بشر باز کند.تواند نوعی احساس ایمنی قطعی را ها نمیگیر، بازهم این پیشرفتهای همهشیوع بیماری

صاد ایران را  شیوع بیماری کرونا اقت شعاعتحتشکی وجود ندارد که  قرار خواهد داد و منجر به کاهش تولید  ال

شتیبانی از بخش ست ابزار حمایتی برای پ شد. دولت اعالم کرده ا شد تولید ناخالص داخلی خواهد  های مختلف و ر

شوند در نظر گرفته است. این در حالی که از رکود اقتصادی متضرر می ییوکارهاکسبجامعه مانند  ریپذبیآساقشار 

ـــری بودجه احتمالی، تحریم ـــکالتی از قبیل کس ـــت که دولت خود با مش های خارجی و کاهش قیمت و میزان اس

ست که اثرات این حمایت روروبهصادرات نفت  ست. ا ساخته ا ساسها را مبهم  صادی و  بر ا اظهارات وزیر امور اقت

 «.شودمی متأثردرصد از کرونا  15برآوردها حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی تا »ارایی د

شی از تحوالت حوزه سال در این گزارش، ابتدا به تحلیل کلی آثار اقتصادی نا و همچنین  1399های مختلف در 

شده برای سال جهش تولید و راهکارهایی های اعالم شود و سپس برنامهآثار ناشی از شیوع بیماری کرونا پرداخته می

 گیرند.توانند مورد توجه قرار گیرند مورد بررسی قرار میکه تاکنون به تصویب رسیده یا می
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 های مختلف و همچنین آثار ناشی از بیماری کروناآثار اقتصادی ناشی از تحوالت حوزه -1

 کاهش عرضه و تقاضای کل و رشد اقتصادی – 1-1

نسبت  1398فروش در اسفندماه  یهاانهیپاتراکنش در  یقیشاپرک، مبلغ حق یاز آمارها ینک مرکزگزارش با طبق

خانوار  ینترنتیا یدهایخر ،یاقالم مصرف نهیدرصد کمتر شده است. هرچند که در زم 15از  شیبه اسفند سال قبل ب

ــت، ول افتهی شیافزا ــهیرقم قابل مقا نیا یاس ــتین فروش یهاانهیپا قیاز طر دیبا خر س ــت نیا مهم نکته. س  که اس

 ای یخانگ لوازم همچون بادوام یمصرف یکاالها دیخر به نسبت خانوار تا است شده باعث ندهیآ به نسبت ینانینااطم

ضا کاهش ،کرونا وعیش یراتتأث نیترمهماز  یکی نیبنابرا. کند موکول ندهیآ به و دارد نگه دست خودرو  یداخل یتقا

 .است

ضه افت صاد در کل عر صاد باعث  هصعر بر تیمحدود اعمال گرید انیب به. دیانجام خواهد یتورم رکود به اقت اقت

ــودیمتورم  شیو افزا دیکاهش تول ــه یریرپذیتأث مثبت جنبه. ش ــوک از کل عرض  ارتباط آن بودن کوتاه به کرونا ش

ست ممکن ماه چند طول در کرونا روسیو که آنجا از. دارد ضه بر روسیو نیا اثر شود، دهیبرچ ا صاد عر  احتماالً اقت

شدن ا دیبا نیمدت خواهد بود. بنابراکوتاه شت با کمرنگ  ضه ن ،یماریب نیانتظار دا صاد افزا یرویعر  شیکار در اقت

شود و رفتار تورم یهاتیمحدود ای ابدی صاد مرتفع  ضه اقت شود. البته  نیاز ا یسمت عر  یبندزمانسمت برطرف 

 دارد. یادیز رایبس تیاهم ،فوق تحوالت

ــاس گزارش اتاق بازرگان ــفهان، ز یبر اس ــ انیاص  اردیلیهزار م 219و  ونیلیکرونا معادل چهار م یماریاز ب یناش

صد تول 13خواهد بود که معادل  الیر ست. به 1398سال  یناخالص داخل دیدر ش نیموجب اا  وعیگزارش چنانچه 

ـــال  مهیکرونا تا ن روسیو ـــود، آثار منف 1399خرداد س با توجه به  نی. همچنابدییم انیپا رماهیآن تا ت یکنترل ش

و  25، 10 بیصنعت و خدمات به ترت ،یکشاورز یهابخش تیکرونا فعال یماریاشاعه ب لیبه دل رودیمانتظار  کهنیا

هزار  24 یماه اسفند در گروه کشاورز یبرآورد انیکند، ز دایکاهش پ 1399 نیو فرورد 1398درصد در اسفند  55

ــنا ال،یر اردیلیم ــبه  الیر اردیلیهزار م 672و در گروه خدمات  الیر اردیلیهزار م 317و معادن  عیدر گروه ص محاس

ست. نتا شان  نیا جیشده ا سته و رانیا در کرونا روسیو وعیش با دهدیمگزارش ن  ینیزم و ییهوا یمرزها شدن ب

شورها سا یک صد 70 تا 50 نیب و شده مواجه یجد چالش با رانیا یخارج یبازرگان عراق، ژهیوبه هیهم  کاهش در

 .است افتهی

ــ از یچندان ریتأث بخش افزوده ارزش رســدمی نظر به ،یکشــاورز بخش مورد در  تیوضــع و ردینپذ کرونا وعیش

 .داشت خواهد دنبال به را زراعت ربخشیز در ژهیوبه یکشاورز گروه رشد زینها بارش مناسب

صادرات نفت تداوم خواهد  دیکاهش تول لیارزش افزوده بخش نفت به دل کاهش سال افتیو  برآورد  1398. در 

. دشهزار بشکه در روز محقق  300طور متوسط حدود بشکه بود که به ونیلیم 5/1صادرات در قانون بودجه معادل 

سال  صادرات نفت خام بر مبن زین 1399در  صل از  ست که با  ونیلیم کی یامنابع حا شده ا شکه در روز برآورد  ب

 است. رمحتملیتحقق آن غ ،توجه به تحوالت بازار نفت

 10و ژوئن روزانه  یدو ماه م یخواهد شـــد، برا ییاجرا یالدیم یبر اســـاس توافق اوپک پالس که از اول ماه م

 یط و ابدییمبشکه کاهش  ونیلیم 8عرضه روزانه  ،. در شش ماه بعد از آنشودیمبشکه از عرضه نفت کم  ونیلیم

شکه ونیلیم 6 روزانه زین 2022 سال یابتدا از یعنی آن از پس ماه 16 سته نفت عرضه از ب  نیهمچن. شد خواهد کا
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سه م اندکردهقبول  زین 20G یانرژ و نفت رانیوز ضه نفت به مدت  700و  ونیلیروزانه  شکه از عر سال  کیهزار ب

 نکهی. ضــمن اشــودیم( مشــخص IEA) یانرژ یالمللنیآژانس ب یبا هماهنگ زیتوافق ن نیا باتیکاهش دهند. ترت

 از گرید بشکه ونیلیم 2 روزانه ادشدهی یهاکاهشصورت داوطلبانه افزون بر به زیو امارات ن تیکو ،یعربستان سعود

 .کرد خواهند کم خود عرضه

ــ یهابنگاه ،یاقتصــاد یهابحرانطور معمول در  به ــوندیم بیبزرگ دچار آس به  هاآنرفته مشــکالت و رفته ش

سرا ترکوچک یهابنگاه سب نی. اکندیم تیو بازارها  ست و از همان ابتدا، ک ضاع متفاوت ا کوچک و  یوکارهابار او

رشته  30کم دست که است نیا دیمؤ هاگزارش ی. برخاندشدهزمان دچار بحران طور هممتوسط و بازارها و اصناف به

هم گسترده و هم تحقق  یدگیدبیآس نیابعاد ا ابدیوضع تداوم  نیو اگر ا انددهید بیاز بحران آس یاقتصاد تیفعال

 .بماند یباق رانیا اقتصاد در هاسال تواندیمو آثارش  ابدییم شتریب

خاص حاکم بر کشور  طیبحران در امان نبوده است و از شرا نیبازار مسکن هم از ا ،یاقتصاد یهابخش انیم در

ــده اســت. ماه ــه در بازار مســکن به تیمتأثر ش گســترده و پرتعداد  ییجاجابهبه  ازیتنها ناســت که نه یاگونهعرض

ــمت  زین یرونیندارد و قطعاً نقش منابع ب یدر آن مفهوم یدارد، بلکه دورکار دیتول ینهادها ــت. س در آن پررنگ اس

 دیبر و پرتعداد خرانتخاب و انجام زمان یبرا یمتقاض یکیزیمستلزم حضور ف یادیتا حدود ز زیبازار مسکن ن یتقاضا

 .بردیمال سؤ ریز یطیشرا نیآن را در چن یریپذاست که امکان

خبر  ،1398 اسفندماه در تمعامال تعداد کاهش بر دیتأک با یشهرساز و راه وزارت ساختمان، و مسکن بخش در

ست. همچن یداریو پا یمتیاز ثبات ق ساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع نیدر بازار مسکن داده ا با  ،یبر ا

 3بر کاهش معامالت حداقل در  یریچشمگ ریکرونا تأث روسیو وعیش رسدینمتوجه به فصل نقل و انتقاالت، به نظر 

 .میباش مسکن متیق تیتثب شاهد رودیمبگذارد. لذا انتظار  1399ماهه اول سال 

و مصرف  دیبخش، تول نیا تی. ماهدهدیم لیرا تشک یناخالص داخل دیدرصد از تولاز پنجاه شیخدمات، ب بخش

 کندیماستفاده  شگریر لحظه از محصول آراد یشگاهیکننده خدمات آرامصرف ،زمان خدمات است. به طور مثالهم

ـــورت ـــگریکه آرا یو در ص ـــت رفته وجود ندارد. خدمات  نیخدمات را ارائه نکند، امکان جبران ا نیا ش زمان از دس

و  بوده یژگیو ... مشمول اینو  یونقل، ارتباطات، جهانگردحمل ،یرستوران، هتلدار ،یگرواسطه ،یبهداشت ،یآموزش

 را متحمل شوند. بیآس نیشتریب هابخش ریز نیانتظار داشت که ا دیبا

 بودجه و وضع مالی دولت -1-2

ضعیت مالی دولت می صوص بودجه و و ش یاتیمال یدرآمدها یژهودولت به یدرآمدها کاهشتوان انتظار در خ از  ینا

 را داشت. واردات و یداخل ناخالص دیتولازجمله  یاتیمال یهاهیپاکاهش 

درآمد با فرض مصرف  نیبر فروش بنز اتیدر مورد مال ،یاتیمال ی، در بخش درآمدها1399قانون بودجه سال  در

ساس اعالم وزارت نفت تریل ونیلیم 5/89 ست که بر ا شده ا صرف روزانه به  ،در روز برآورد  صد رقم مزبور  50م در

درصد نسبت به رقم مصوب  50 زیزبور نشده م ینیبشیپدرآمد  شودیمکاهش موجب  نیکرده است. ا دایکاهش پ

 شود. جادیا الیر اردیلیم 28500حدود  ی( کاهش یافته و عدم تحققالیر اردیلیهزار م 57)

شماره ) نیهمچن صارف 14در بخش منابع جدول  هزار  770(، مبلغ هاارانهی( قانون بودجه )مربوط به منابع و م

در  زیمبلغ ن نیشــده اســت که ا ینیبشیپ ینفت یهافرآورده یحاصــل از فروش داخل یافتیاز محل در الیر اردیلیم
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صف کاهش خواهد  صارف  نی. در اافتیعمل به ن هزار  5/385با حدود  زین هاارانهیشده در مورد  ینیبشیپصورت م

 .دیبه عمل آ نهیزم نیالزم در ا یهاینیبشیپ دیکه با دشمواجه خواهد  یکسر الیر اردیلیم

ـــازمان ـــاز س  متیافت ق نیدر داخل و همچن ینفت یهافرآوردهافت فروش  لیبه دل زین هاارانهی یهدفمندس

ـــادرات یهافرآورده ـــد ) یص  یهافرآوردهاز محل فروش  الیر اردیلیهزار م 771با کاهش در منابع مواجه خواهد ش

صادرات یافتیدر الیر اردیلیهزار م 890و حدود  یداخل سر مابه ینفت یهارآوردهف یاز محل فروش  التفاوت پس از ک

( محقق نخواهد 14جدول ) یهاارانهیدرصد از منابع پرداخت  15حدود  بیترت نه ایب. (هاشگاهیپاال یلیخوراک تحو

 شد.

ــادرات نفت به دل کاهش ــل از ص ــادرات و ق زانیکاهش م لیمنابع حاص ــوص عالوه بر  نینفت. در ا متیص خص

هزار بشــکه در روز،  300بشــکه در روز، به حداکثر  ونیلیم کیصــادرات نفت نســبت به رقم مصــوب  زانیکاهش م

است و  دهیدالر رس 30تا  25رقم مصوب درآمد در حال حاضر به حدود  یدالر مبنا 50از  زینهر بشکه نفت  متیق

 وجود دارد. زیآن ن شتریامکان کاهش ب هاینیبشیپ یبر اساس برخ

 الیر اردیلیهزار م 827 حدود 3مطابق جدول  1399شـــده در قانون بودجه ســـال  ینیبشیتحقق منابع پ عدم

 جهی. درنتافتیخواهد  شیکرونا افزا روسیمقابله با و ازیمخارج مورد ن لیبه دل زی. مصــارف بودجه نشــودیمبرآورد 

ـــتریمراتب بعدم تحقق بودجه به ـــخواهد بو الیر اردیلیهزار م 827از  ش ـــارف جد ید. البته بخش از محل  دیاز مص

سه ستاد مل دیجد یبانک التیت صوب  سعه ملی  ییورویمقابله با کرونا و مجوز یک میلیارد  یم صندوق تو ستفاده از  ا

 .شدخواهد  نیتأم شود،میبعد اشاره  یهابخشکه در 

 (ریال میلیارد هزار به مبالغ) 1399 سال در دولت عمومی منابع برآورد: 3 جدول

 تحقق عدم عملکرد بینیپیش مصوب 

 -1/205 9/2682 0/2888 درآمدها

 -1/205 1/1840 2/2045 یاتیمال یدرآمدها

 -1/95 5/152 6/247 یورود حقوق

 -0/110 6/1687 6/1797 یاتیمال یدرآمدها ریسا

 0 8/842 8/842 درآمدها ریسا

 -8/418 1/656 9/1074 ایسرمایههای ییدارا یواگذار

 -8/418 6/150 4/569 نفت صادرات

 0 5/505 5/505 ریسا

 -5/203 7/1543 2/1747 یمالهای ییدارا یواگذار

 -4/827 7/4882 1/5710 یعموم منابع جمع

 

هزار  300برآوردهای فوق بر مبنای کاهش صــادرات نفت از یک میلیون بشــکه در روز مبنای بودجه مصــوب به 

 -10درصد به  5/0دالر، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی از  30دالر به  50بشکه از در روز، کاهش قیمت هر  بشکه

 میلیارد دالر صورت گرفته است. 38میلیارد دالر به  48درصد و کاهش واردات از 
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 تجارت خارجی -1-3

روبرو  میلیارد دالر 16با کاهش  2020المللی پول تجارت خارجی ایران در سال بینی صندوق بینپیش بر اساس

 رانیصادرات ا ران،یا گانیهمسا یبسته شدن مرزها لیدل بهعالوه بهرسد. میلیارد دالر می 70شود و به حدود می

 رانیا یرنفتیدرصد از صادرات غ 23حدود  ینکه. ضمن اافتیکرونا تداوم خواهد  یماریاست که با ادامه ب افتهیکاهش 

 لیدل به یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت گزارش. بر اساس دش خواهد روبرو کاهش با که است نیچ کشورمربوط به 

 یخارج تجارت حوزه در کرونا روسیو یامدهایپ از هم گردشگر ورود کاهش ،ینیزم یمرزها از صادرات در اختالل

 .است

و با  ها استمیلیون تن کاالی اساسی در گمرکات کشور و کاالهای روی کشتی 4اعالم دولت، حدود  بر اساس

های انجام شده، یک میلیون تن از این کاالها ترخیص شده که در بازار تحول ایجاد خواهد کرد. سه میلیون تن تالش

های آینده ترخیص و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و به بهبود شرایط بازار کاالهای کاالی باقیمانده نیز تا هفته

، برای تمام کاالهای مورد نیاز کشور، هم ذخایر کاالها و هم خریداری کند. همچنین اعالم شده استاساسی کمک می

 ریزی شده است.مقدار اجناس و کاالی مورد نیاز و هم تجهیزات پزشکی و دارو تا پایان سال برنامه

میلیارد دالر سهم دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و  11، از حدود 1399در چارچوب بودجه مصوب 

تومان منابع  4200میلیارد دالر برای اختصاص به واردات کاالهای اساسی است که با نرخ  5/10ادرات گاز، خالص ص

 نیتأممیلیارد دالر،  6/3 ریالی آن در بودجه منظور شده است. با کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود

اگر بخواهد از محل ارز حاصل از صادرات کاالهای ارز مورد نیاز کاالهای اساسی ممکن است با مشکل مواجه شود و 

 شود، با توجه به نرخ باالتر آن، اعتبارات مورد نیاز برای واردات آن را افزایش خواهد داد. نیتأمغیرنفتی 

 بازار کار –1-4

رفت. یر قرار خواهد گتأثبر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت 

های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز تعطیلی و کاهش سطح فعالیت

غیرمستقیم با  طوربهاند و برخی دیگر کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که به طور مستقیم با بیماری درگیر شده

 1399رسد در سال خود را تقلیل خواهند داد. لذا به نظر می اقدامات مراقبتی و کاهش تعامالت، ساعات کاری حضور

یی که به طور مستقیم از بحران کرونا وکارهاکسببا کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت 

خانوارها  تواند منجر به افزایش بیکاری شود و رفاهمی وکارهاکسبیابد و کاهش فعالیت این شوند کاهش میمی متأثر

یر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم تأثرا تحت 

 و کارگران ساختمانی. فروشاندستنیستند مانند 

های بسیار کوچک )یک تا میلیون نفر در بنگاه 4/15میلیون نفر افراد شاغل در کشور، حدود  4/23از مجموع 

دهند. های کوچک تشکیل میدرصد اشتغال کشور را همین بنگاه 65حدود  درمجموعچهار نفر( شاغل هستند و 

در معرض تهدید قرار دارد. اطالعات  مدتکوتاهدرصد از اشتغال کشور در  65توان نتیجه گرفت حدود بنابراین می

درصد اشتغال  50آب و برق و گاز، هتلداری و رستوران بیش از  نیتأمهای ساختمان، دهد بخشموجود نشان می

احتمال  مدتکوتاهشوند و در می متأثرکامل از شرایط پیش آمده  طوربهکه  دهندهای کوچک را تشکیل میبنگاه

 بیکاری آنان زیاد است.
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شان از ثبات نسبی نرخ و پیش از شیوع کرونا در کشور، ن 1398های کلیدی بازار کار در زمستان سال شاخص

درصد بوده است که معادل نرخ  6/10سال در زمستان سال گذشته  15بیکاری دارد. نرخ بیکاری جمعیت باالی 

واحد درصد کاهش داشته است. نرخ مشارکت  7/1حدود  1397بیکاری پاییز بوده و در مقایسه با فصل مشابه سال 

کاهش  1397و همچنین زمستان  1398بوده که نسبت به پائیز درصد  4/42برابر با  1398اقتصادی در زمستان 

توان آنان را است که می رفعالیغیافته است که به معنای خروج تعدادی از شمار جمعیت فعال به جمعیت 

 دلسردشدگان از یافتن کار تلقی کرد.

 یگذارهیسرما –1-5

واردات  خصـــوصبهاقتصـــادی و کاهش واردات های به دلیل کاهش منابع عمومی از یک طرف و کاهش تولید بنگاه

اســـت و  کنندهنگرانگذاری گذاری کاهش خواهد یافت. بنابراین وضـــعیت ســـرمایهای، ســـرمایهکاالهای ســـرمایه

سرمایهسرمایه ستهالک  سخ ا شده حتی پا های جذب دهد. یکی از روشهای موجود را هم نمیگذاری جدید انجام 

درصد  7/0است که در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی  (FDI)گذاری مستقیم خارجی گذاری نیز سرمایهسرمایه

شاخص از کل  سهم این  ست. همچنین  ضمن  26/0گذاری جهانی یهسرماا ست.  صد ا شکالت مربوط به ادر ینکه م

FATF  ع مالی ین منابتأمیراً برای اخســـبب تنگناهای بیشـــتری در این زمینه خواهد شـــد. تمهیدات جدیدی نیز

ستفاده یک میلیارد یورو مانند کسباندیشیده شده است ) از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری( که  مجوز ا

 ای است.ین نیازهای جاری و غیرسرمایهتأمبرای 

 نقدینگی –1-6

شی از کاهش منابع عمومی و صی به دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی نا صو  نقدینگی بخش خ

های دولتی و ین نیازهای بنگاهتأمین کســـری بودجه از محل منابع بانکی، افزایش تســـهیالت بانکی برای تأمنیاز به 

 ربط، افزایش خواهد یافت. یذخصوصی و افزایش استفاده از صندوق توسعه ملی و تبدیل به ریال نمودن منابع ارزی 

ت خود را بفروشند، ناگزیر هستند به نیروی کار خود طبق توانند محصوالنمی نکهیاهای اقتصادی با وجود بنگاه

شار مالی  ضعقرارداد پرداخت کنند. از طرفی ف شود حفاظت از کارکنان خود در  تیو ست باعث  پیش آمده ممکن ا

گیری اجتماعی وجود دارد. از طرف برابر ویروس کرونا را در اولویت قرار دهند. در این صورت احتمال شکست فاصله

های مختلف مالی به همه اند از طریق توافقهایی که دچار کاهش فروش محصـول شـدهمشـکل نقدینگی بنگاهدیگر 

سرایت میبخش شتی و نکولچک شیافزاکند و موجب های دیگر  ست منجر به تعدیل های برگ شده که ممکن ا ها 

ها های آنممکن است منجر به حراج داراییها عالوه بر اثرگذاری بر وضعیت نیروها، نقدینگی بنگاه مسئلهنیرو شود. 

ــکالت مالی آن ــود و مش ــرورت پیدا میش کمک به  اولکند: ها را عمیق و ماندگار کند. در این زمینه دو مداخله ض

های معیشتی الزم است اقدامات الزم برای . در مورد کمکوکارهاکسبرفع مشکل نقدینگی  دومو  ریپذبیآساقشار 

شار آهدف صورت گیرد و پرداختسیبگیری اق صوص پذیر  شود. در خ ست این خانوارها انجام  سرپر سئلهها به   م

های بســیار ها برای بدهکاران نظام بانکی و اعطای وامانداختن موعد بازپرداخت وام ریتأخ، به وکارهاکســبنقدینگی 

گیری همراه باشد و دوم باید و با وثیقه مدتکوتاهها نخست باید بسیار تواند راهگشا باشد. البته این واممی مدتکوتاه

 مالی از طریق بازار سرمایه نیستند. نیتأمیی تعلق گیرد که قادر به وکارهاکسبها و فقط به بنگاه
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 تورم –1-7

ینکه اکاهش تولید ناخالص داخلی از یک طرف و افزایش نقدینگی از طرف دیگر، موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. 

های انبساطی دولت و همچنین انتظارات تورمی فعاالن میزان افزایش خواهد یافت، وابسته به سیاستتورم تا چه 

ی بر تربزرگتواند اثرات های پولی محدود باشد، انتظارات تورمی میاقتصادی است. حتی اگر آثار تورمی به سیاست

گیری انتظارات تورمی است. آشکاری از شکلها در اقتصاد، نشانه ها داشته باشد. افزایش قیمت داراییسطح قیمت

های انبساطی دولت نیز های بورس، نرخ ارز و سکه طال نشان از انتظارات تورمی دارد که با مالیاتافزایش شاخص

 شود.تقویت می

 این ترتیب که میزان تورم بینی کرده است. بهی پول وضعیت تورم ایران را در مسیر بهبود پیشالمللنیبصندوق 

درصــد و در ســال  2/34به میزان  2020درصــد برآورد کرده بود، در ســال  1/41حدود  2019ایران را که در ســال 

بوده که  1398بینی کرده است. آخرین اطالعات رسمی نرخ تورم ایران مربوط به سال درصد پیش 5/33نیز  2021

درصد بوده  41درصد و به روایت بانک مرکزی  35د مرجع اصلی انتشار آمار، حدو عنوانبهبه روایت مرکز آمار ایران، 

 است.

 بازار سرمایه -1-8

بینی مردم در نیمه دوم سال، با هجوم گسترده، حجیم و غیرقابل پیش خصوصبهو  1398بازار بورس ایران در سال 

ــد که  ــی از فروش وجوه نقد و پس تنهانهمواجه ش ــایر داراییاندازهای خود را بلکه در برخی موارد وجوه ناش های س

ضمن  ازجملهخود را  سکن را نیز وارد بورس کردند.  ینکه عالوه بر مردم عادی، برخی اطال، خودرو و حتی زمین و م

شرکتاز بنگاه سات مالی و  س صی و حتی مؤ صو سته به آنهای خ ها نیز منابع خود را با هدف جبران زیان های واب

 ب بازده بیشتر، وارد بورس کردند.ناشی از رکود در سنوات گذشته و حتی با کس

ــرمایه و افزایش یافته و با توجه به ظرفیت چهارمکمالی اقتصــاد به ی نیتأمســهم بازار ســرمایه در  های بازار س

ـــبت را به اتخاذ تدابیر الزم می ـــد افزایش داد.  50توان این نس این بازار ظرفیت خوبی در مردمی  نکهیا ژهیوبهدرص

 کردن اقتصاد دارد. 
 چهار دلیل برای گرایش مردم به بازار سرمایه می توان ذکر کرد:

ناشی از  یهاافزایش ارزش شرکت به دلیل افزایش ارزش دالر در دو زمینه ارزش جایگزینی و ارزش فروش شرکت  .1

 .97و  96بروز تورم و جاماندگی بورس نسبت به بازار ارز و طال در سال های 

 بازار  ارز و طال که باعث رکود بازارهای رقیب و انتقال پول به بورس شد. کاهش نرخ سود بانكی و مدیریت  .2

 حمایت گسترده دولت از بازار سرمایه.  .3

 روحیه خاص اقتصادی جامعه و توجه به بازارها هنگام رشد قیمت و تشكیل صف های خرید.  .4

ــهام دولت در  ئتیهمصــوبه اخیر  بر اســاس ــرکت بزرگ، بان 18وزیران باقیمانده س ای، پاالیشــی، کی و بیمهش

شرکت  شیمی، فوالد، مس و دو  سازپترو صندوق 25تا  20ی با تخفیف خودرو صد از طریق  های قابل معامله در در

 شود.به مردم واگذار می (ETF)بورس 
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 عنوانبهاجتماعی  نیتأمدرصــد از ســهام شــرکت شــســتا وابســته به ســازمان  10، 1399فروردین  27در روز 

شرکت است  187های این هلدینگ عرضه شد. تعداد شرکت بهادارینگ دولتی در بازار بورس اوراق هلد نیتربزرگ

ــی بوده و دارای  82ها که از آن ــرکت بورس ــده  83ش ــه ش ــهم عرض ــت. هر س ــد ارزش بورس اس ریال  8500درص

 ی است.گذارهای سرمایهنیز مربوط به صندوق شدهعرضهواحد درصد از سهام  2گذاری شده است. قیمت

 ویروس کرونا و جهش تولید راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با رکود احتمالی ناشی از -2

 های دولت در خصوص مقابله با کروناسیاست -1-2

 های کلی مرتبط با وظایف دولتسیاست -الف

 :از عبارتند دولت به مرتبط یکل یهااستیس

 ؛هانقاهتگاهو  هامارستانیببه  هاآن تیاز جامعه و هدا هاآنافراد مبتال و جدا کردن  ییشناسا -

 ؛هستند ژهیو یهامراقبتو  یمارستانیتخت ب ازمندیکه ن یاز کسان یو نگهدار مراقبت -

 ی؛مارستانیب زاتیتجه و مردم ازین مورد لوازم ینتأم و هیته -

 .ازین مورد ییغذا موادازجمله  یعمومهای یازمندین کردن فراهم -

 اختصاص یک میلیون میلیارد ریال برای موارد زیر: -ب

 هزار میلیارد ریال به بخش بهداشت، دارو، درمان و تجهیزات پزشکی؛ 195 -

 هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری؛ 55 -

سهیالت به  520 - سبهزار میلیارد ریال ت سته 10در  وکارهاک شدید قرارر شار  . اندگرفته ای که در این ایام تحت ف

 درصد است. 12سود این تسهیالت 

ــهیالت  230 - ــنهقرضهزار میلیارد ریال تس ــتاردمیلیون ریالی که در روزهای اولیه  10 الحس ماه در اختیار یبهش

 های اردیبهشت وشود. به بیان دیگر، یارانهها کسر مییج از یارانه آنتدربهیارانه بگیران قرار خواهد گرفت و از تیرماه 

هزار ریال است، کسر  350شود و از یارانه تیرماه به بعد مبلغ قسط که حدود خرداد طبق روال گذشته پرداخت می

 خواهد شد.

 های دولتیعرضه سهام شرکت -ج

 یمال(، یمیپتروش و شگاهی)پاال یانرژ یهارستهدر  یشرکت دولت 9، سهام دولت در 1399در سال  کینزد ندهیآ در

و  یامور اقتصــاد ریاظهارات وز اســاس بر. شــد خواهد عرضــه بورس در یمعدن و یفلز عیصــنا و( هامهیبو  هابانک)

سهام عرضه شود تا همه مردم با اعمال  نیا ریصورت فراگکه به است آنبر  میتصم یمرحله از واگذار نیدر ا ،ییدارا

 یازا به الیر ونیلیم 20 دیخر سقف با یدرصد 23 و 20 رده دو در( باریک یبرا فقط و اول مرحله)در  ییهافیتخف

 .کنند یداریخر را شده عرضه سهام بتوانند نفر هر

 های دولت در ارتباط با کروناسایر سیاست -د

 جادیا یبرا هیاز قوه قضــائ یمجوز نهیزم نی. در ایگذارهیســرماامور  لیتســه یوکار براکســب یفضــا یســازروان -

 .شودیم جادیتجارت ا یبرا کیپنجره واحد الکترون نیاخذ شده است. همچن یدادگاه تجار
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 انجام و حسابانیذنظر  ریقرار گرفتن سامانه تدارکات ز ،یدارخزانهو  یاتیمال یهابخش یسازیالکترونو  هوشمند -

 .انیمشتر حضور با یکیالکترون طیمح در یدولت یدهایخر

 58که  یسبز گمرک دوریعالوه بر کر یآب دوریکر یسازمضر در گمرک، فعال هایمحدودیتو حذف  یهوشمندساز -

 درصد از فعاالن را پوشش دهد.

 .کشور اقتصاد چرخه در هاآندولت و قرار دادن  یهاییداراتومان  اردیلیم ونیلیم 7 یمولدساز -

 یواگذار تیقابل که کشور درروز شده به و شده یابیارز یدولت یهاشرکت الیر ونیلیهزار م 280از  یبخش یواگذار -

 .دارند

 (ETF)قابل معامله در بورس  یگذارهیسرما یهاصندوقسهام متعلق به دولت در قالب  یدر واگذار فیتخف اعمال -

 :ریبه شرح ز

سهام متعلق به  ماندهیشامل باق «یمال یهایگرواسطهقابل معامله  گذارییهصندوق سرما»به  یقابل واگذار سهام -

ملت، تجارت،  ران،یصادرات ا یهابانک ن،یام ییاتکا مهیالبرز، ب مهیب یهاشرکتدر  یدولت یهاشرکتدولت و با 

 .درصد 20 زانیبه م

ساز یگذارهیسرماصندوق »به  یقابل واگذار سهام - صنا یقابل معامله خودرو سهام  ماندهیشامل باق «یفلز عیو 

و فوالد  رانیمس ا عیصنا یملشرکت  پا،یخودرو، سا رانیا یهاشرکتدر  یدولت یهاشرکت ایمتعلق به دولت و 

 .درصد 25 زانیمبارکه به م

صنا یگذارهیسرماصندوق »به  یقابل واگذار سهام - ش شیپاال عیقابل معامله   ماندهیشامل باق «یمینفت و پترو

 شیپاال ،بندرعباس نفت شیپاال ز،یتبر نفت شیپاال یهاشرکتدر  یدولت یهاشرکت ایسهام متعلق به دولت 

صفهان نفت صد 20 زانیم به تهران نفت شیپاال و ا صورت ثبت به تواندیمفوق  یهاشرکتسهام  یواگذار) در

سبه ق ی. مبنا(باشد فوق اول مورد در شده ذکر یهافیتخفسفارش و همچنین مشمول   فیتخف یبرا متیمحا

 خواهد بود. یبه فراخوان واگذار یروز منته یمتوسط سهام در س متیق زین

 های دولت در خصوص راهبری جهش تولیدسیاست -2-2

 سازمان برنامه و بودجه کشور -1-2-2

 تمهیدات و راهبردهای سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص جهش تولید به شرح زیر است:

ـــاص - ـــا دیتول جهش یراهبر یبرا الیر اردیلیم ونیلیم 3 اختص ـــرما الیر اردیلیم هزار 1920 ملش  گذارییهس

ــرکت ــرماهای ییدارا تملک اعتبارات الیر اردیلیم هزار 880 ،یدولتهای ش ــا الیر اردیلیم هزار 200 وای هیس  ریس

 .منابع

 .عملکرد بر یمبتن یزیربودجهکامل  استقرار -

 .صنعت در یوربهرهپنهان و اصالح  یهاارانهی حذف -

 .توسعه و صنعت در یگذارهیسرما یبرا یاتینظام مال اصالح -

 .رشد مخل عوامل رفع و دولت ییکارا شیافزا -

 .التیتسه و بهادار اوراق نرخ یاسم لنگر جادیا -

 .گاز و نفت هیمال نظام اصالح -
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 ی.افرابودجه اتیعمل کاهش و بودجه یکسر تیریمد -

 ی.اجتماع یریگهدف و ییکارا بر یمبتن یاتیمال نظام از استفاده -

 ی.بازنشستگ یهاصندوق یساختار و قواعد مال اصالح -

 ی.زیربرنامه یدر شوراها یدرآمدها و منابع استان تمرکز -

 .دولت یهاییدارا یو مولدساز تیریمد -

 ی.دولت یهاشرکتو  ییاجرا یهادستگاهساختار  اصالح -

 .دولت فیوظا و ساختار نقش، فیبازتعر -

 ی.مواز و رضروریغ التیتشک و هاسازمانادغام  ای حذف -

 ی.دولت خدمات یسپاربرونخدمت و  دیخر -

 ی.عموم بخش در یواگذار مشمول یهاتیفعال یسازیخصوص -

 یر.پذاجتناب یهانهیهز کاهش -

 ی.دولت یهاشرکتساختار، نحوه اداره و نظارت بر  اصالح -

 ی.اهیسرما یهاییداراتملک  یهاطرح یسامانده -

 ی.اختصاص یدرآمدهامحدود کردن  -

 ای.یههای سرماییدارا تملکهای طرح در مشارکت و یواگذار -

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -2-2-2 

 :است ریز شرح بهجهش تولید در خصوص  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یو راهبردها اقدامات

 .دیتول یبرا یاتیعمل و مشخص برنامهدهنده ارائه یهابنگاهبه  یبانک التیتسه یاعطا تیاولو -

 .دیتول سطح شیافزا و حفظباهدف  یدیتول یهابنگاهدر گردش  هیسرما ینتأم -

 ی.تخصص یهابانکتوسط  یمل یهاطرحبر  یگسترش مبتن یمال ینتأم -

ـــتمرار -  قدرت شیافزا جهت در هابانک یکیتمل یواحدها یو واگذار اءیو اح هابانکمازاد  یهاییدارافروش  اس

 .التیتسه یاعطا

 .بزرگ یهاطرح ازیاز منابع مورد ن یبخش یمال ینتأم یبرا هیو سرما یبده یبازارها تیاز ظرف استفاده -

 طرح ،یداخل یاســناد اعتبار رینظ ییهاقالبدر  دکنندگانیتول یبرا یبانک یاعتبار یو توســعه ابزارها یطراح -

 .آن رینظا و نگیفکتور گام،

 .داخل دیتول محصوالت یاعتبار فروش لیتسه جهت درکنندگان مصرف یبرا یبانک یاعتبار یابزارها یطراح -

 تقاضــا کیتحر و دیخر قدرت تیتقو یبرا یاعتبار یهاکارتو  یرانیا یکاال دیخر التیگســترده تســه یاعطا -

 ی.داخل یکاال یبرا

 ی.دیتول تیظرف شیافزا هدف با یبورس یهاشرکت ینقد هیسرما شیافزا -

 سـهامدار دیجد یگذارهیسـرما یهاطرح یمنابع برا ینبا هدف تأم هیدر بازار سـرما دیجد یهاشـرکت رشیپذ -

 .عمده

 .هیسرما بازار ارکان کارمزد نیکمتر با کشور یدیتول یهاشرکت یبرا یاوراق اسالم انتشار -
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 در مزبور محصوالت نمودن ریپذ معامله جهت گام اوراق و نگیفکتور رینظ یبانک محصوالت بر یمبتن یابزارساز -

 .هیسرما بازار

 با سفارش ثبتصورت به ETFخارج از سازوکار  هاشرکتسهام  ای ETFصورت سهام دولت به ماندهیباق فروش -

 .اقتصاد در مردم حضور گسترش و دولت یمال ینتأم یبرا فیتخف

 و سهام به لیتبد قابل اوراق لیقب از دیجد یهاشرکت جادیا یسهام برا یبده یبیترک یمال یابزارها یطراح -

 ی.مسکون یواحدها به لیتبد قابل اوراق

 ی.دیتول یمال ینتأم یبرا هاصندوق ریپروژه و سا یهاصندوق تیاز ظرف استفاده -

ــم جادیا - ــات تض ــس ــمانت یامهیب ینیمؤس ــب یهانامهجهت ارائه ض ــمانت هیمختلف ش  یبرا یبانک یهانامهض

 ی.دیتول یهاشرکتها و کارخانه

ـــوالت ب ارائه - ـــرکتبه  یاعتبار مهیمحص ـــعه امکان نمودن فراهم هدف با یدیتول یهاش  یاعتبار فروش توس

 ی.دیتولمحصوالت 

صدور ب ارائه - سئول هاینامهیمهو  ضم و یتم صوالت تیفیک نیت  دکنندگانیتول از تیحما یبرا کارفرما یبرا مح

 ی.حقوق و یقیحق اشخاص و کارگران مقابل در

 .هاآنو رفع مشکالت  ییموجود باهدف شناسا یگذارهیسرما یهاطرحو گسترش نظارت مؤثر بر  تیتقو -

سه یخارج یهانانسیفا یاجرا یگیریپ - سعه یهاسازمان التیو ت ستگاه  یسازفعال قیاز طر یالمللنیب یاتو د

 .مربوطه یهاپروژهنمودن  ییاجرا یبرا ربطیذ یهادستگاهبا  یراهبرد تهیکم لیو تشک یخارج استیس

 یو فن یاقتصاد یهاکمکو  یگذارهیسرماو سازمان  ییو دارا یو فعال وزارت امور اقتصاد تگرینقش هدا یفایا -

سترش روابط مال قیاز طر نانسیو فا یخارج یگذارهیسرمادر امر  رانیا سعه بانکازجمله  یالمللنیب یگ  و تو

 ی.اسالم توسعه بانک و ییایآس رساختیز

در انجام  عیباهدف تسر کیگسترش دولت الکترون یدر راستا یگذارهیسرماپنجره واحد  یلیتکم یفازها یاجرا -

 دهندهمجوز ییاجرا یهادستگاهبا  یگذارهیسرمااتصال سازمان  قیاز طر یخارج گذارانهیسرماامور مربوط به 

 .هااستان یگذارهیسرماو مراکز خدمات  یو استان یمل ربطیذو 

 .باال یفناور یدارا و گراصادرات یخارج گذارانهیسرمابه  ژهیو یهامشوقو  التیتسه بینییشپ -

 تبادالت یابزارساز یراستا در هیهمسا یژهوبه ،هدف یکشورها باچندجانبه  و دو یمال و یپول یهامانیپ نیتدو -

 گذاری.یهسرما و یتجار و یمل

شور نیتوافقات ب یاجرا یریگیپ - صاد یهایهمکار یژهوبه یامنطقهو  یک س نیبا چ یاقت و اقدام  ایو منطقه اورا

 .هیهمسا یکشورها با مشترک یاقتصاد ژهیو مناطق و هاشهرک جادیا یبرا

 80 از باالتر شــرفتیپ با یعموم و یدولت بخش در یگذارهیســرماناتمام  یهاطرح یمنابع برا صیتخصــ تیاولو -

 .درصد

ــارکت عموم یبه اجرا کمک - ــ یمدل مش ــوص ــد 80 یباال یهاطرحاتمام  یبرا یو خص  کارگروه قالب در درص

 ی.مقاومت اقتصاد
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باالتر از  شرفتیبا پ یدر بخش خصوص یگذارهیسرما تماممهین یهاطرح یبرا هابانک التیتسه یاعطا تیاولو -

 .هاطرحدسته از  نیا یبرا یاپروژه یمال ینو تأم ییکایسند التیتسه یهاروشدرصد و استفاده از  80

 تیبا تمرکز بر تقو یاقتصــاد شــرانیپ یهابخشاز  یبانیپشــت یمناســب برا یهابرنامهو  هااســتیســ یطراح -

 .کشور در دیتول تیظرف از یبرداربهرهنرخ  شیو افزا دیتول یهارهیزنج

و تجارت آســان  یتجارت خارج لیبه تســه یابیدر حوزه گمرک باهدف دســت یکیالکترون یهاســامانه توســعه -

 .صادرات جهش یاصل یهامؤلفهاز  یکیعنوان به

سه - سه و ندهاایفر کاهش قیطر از دیتول هیاول مواد و یاهیسرما یواردات کاال ندایفر لیت ضام افتیدر لیت  نیت

 ی.گمرک

 یو واردکنندگان کاال رخامیغ یصـــادرکنندگان کاال یبرا ژهیو التیو تســـه یســـبز گمرک یرهایمســـ جادیا -

 .هیاول مواد و یاهیسرما

 یرملموسغ کنترل کردیرو با یگمرک نظارت و صیتشخ یهاسامانهدر مبارزه با قاچاق کاال و ارتقاء  یجد اهتمام -

 .رمزاحمیغ و

 .هامجوز یدرگاه مل لیکشور و توسعه و تکم ینظام مجوزها یدر سامانده عیتسر -

 .صدور نهیهز و زمان کاهش باتوأم  وزارت مجموعه یمجوزها هیکل صدور ندایفر کردن یکیالکترون -

ـــمند براابزارها و روش یریکارگبه - ـــاد هوش  تابعه یهامجموعهاز  کیدر هر د،یکمک به جهش تول یهای اقتص

 ... و گمرک مه،یب ات،یمال دمانن ییدارا یاقتصاد امور وزارت

 ی.اتیمال انیمؤد با یاتیمال امور سازمان یارتباط نظام یبازطراح و یستاناتیمال یندهاایفر لیتسه -

 نیهم با یکیالکترون واحد پنجره یاندازراه و یطراح ووکار کسب شروع یکیزیف واحد پنجره استقرار در عیتسر -

 .منظور

 ییزدا مقررات یئته قیطر از هاآنرفع  یو اقدام برا دیجهش تول ریدر مس یانحصارها و موانع مقررات ییشناسا -

 ربط.یذ مراجع ریسا و

 .دیتول جهش امر به کمکبر اساس  هایواگذاردر  یگذارتیاولوو  یدولت دهانیز یهاشرکتساختار  دیتجد -

 یاجرا و خزانه هیتسو اسناد صدور قیطر از یردولتیغ یعموم و یتعاون ،یخصوص بخش مطالبات تهاتر و هیتسو -

 .کشور یمال نظام یارتقا و یرپذرقابت دیتول موانع رفع قانون در مرتبط احکام

منابع  ینمنظور تأمفروش به ای یمولدساز ینباشند( دولت برا یاموال مازاد و ناکارآمد )قابل مولدساز ییشناسا -

 ی.عمران یهاطرح یمال

قا - ـــروریغ یهانهیهزاز  یریجلوگ یبرا ینظام نظارت مال یارت  دیاز خر یریجلوگ یژهوو خالف مقررات به رض

 قیاز طر یمشارکت بخش خصوص یبرا یرقابت ییتوسعه فضا نیو همچن یمشابه داخل یدارا یخارج یکاالها

 تیریمنظور مددولت به یمال تیریمد کپارچهی ستمیبه استقرار س ییاجرا یهادستگاهمستقر در  حسابانیذ

 .دولت یعموم یهانهیهز تیریخزانه و مد ینگینقد
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 انیبندانشهای شرکت -3-2-2

ـــت جمهوری برای جهت تولید از طریقنیبشیپ یراهبردها و اقدامات اهم ـــط معاونت علمی فناوری ریاس  ی توس

 .است ریز شرح به انیبندانش یهاشرکت

 .آپاستارتهزار  6و بیش از  بنیاندانشهزار شرکت  5فناوری با کمک  بومیستز دارمعنی افزایش -

 .اقتصادی بزرگ هایبنگاهو  هایانبنارتباط فنی دانش ایجاد -

 .کشور ملی مهم هایچالش حل -

 .(سازیماشینسمت به  داریکارخانهکشور )حرکت از  سازیینصنعت ماش توسعه -

 ها.یانبنکردن نیاز داخل با دانش برطرف -

 .هوشمندسازی و دیجیتالی هایفناوری توسعه -

 یانی.بندانش یوکارهاکسب موانع رفع -

 نوآوری هایکارخانه توسعه -

 وزارت جهاد کشاورزی -4-2-2

 .است ریز شرح به دیتول جهش یبرا یکشاورز و جهاد وزارت یراهبردها عمده

 .ارزی جوییصرفهمنظور قلم کاال به 10واردات  کاهش -

 .کردن جایگزینمنظور به نهایی محصوالت صادرات توسعه -

ـــد 4 تا 5/3 میزان به زراعی تولیدات افزایش -  6/2 به برنج تولید تن، میلیون 14 به گندم تولید افزایش. درص

 .تن میلیون 7/0 به شکر تولید و تن میلیون

ضی هکتار هزار 46 هایطرحشدن  فعال - ستان در ارا ستان در هکتار هزار 295 وبلوچستان  و سیستان ا  هایا

 .ایالم و خوزستان

 .زهکشی و کشیکانالآب سدها،  ینزمین، تأم سازیآمادهاقدامات زیربنایی مانند  انجام -

 .تاالب 50 حدود آبگیری -

 .قبل سال 10 شرایط به ارومیه دریاچه شرایط بازگشت -

 .«گرمسیری طرح» شدن نهایی -

 صنعت، معدن و تجارتوزارت  -5-2-2

 عمده راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جهش تولید به شرح زیر است.

 .(برنامه 11)شامل  داخل ساخت تعمیق و تولید توسعه -

 .(برنامه 4)شامل  گذاریسرمایهمنابع مالی و توسعه  ینتأم -

 .(برنامه 5)شامل  تجارت و معدن صنعت، بخش با مرتبطوکار کسب فضای بهبود -

 .(برنامه 5)شامل  تجاری لجستیک ساماندهی و بازار مدیریت -

 .(برنامه 6)شامل  واردات مدیریت و غیرنفتی صادرات توسعه -

 .(برنامه 5)شامل  راه نقشه اجرای با معدنی صنایع و معادن توسعه -

 .(برنامه 7)شامل  بخش در یوربهره بهبود و فناوری توسعه -
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 وزارت راه و شهرسازی -6-2-2

 عمده راهبردهای وزارت راه و شهرسازی برای جهش تولید به شرح زیر است.

 .جدید ریلی خطوط کیلومتر 1400 احداث -

 .آهن خط کیلومتر 100 تکمیل یا و کردن دوبانده -

 .بزرگراه کیلومتر 850 وآزادراه  کیلومتر 600 افتتاح -

 .مسکونی واحد هزار 300 احداث -

 .جدید بیمارستان 14 قالب در بیمارستانی تخت 2600 شدن افزوده -

 .کشور فرسوده بافت در مسکونی واحد هزار 100 احداث -

 .ساختمان بخش به بانکی نظام تسهیالت از درصد 20 اختصاص -

 وزارت نیرو -7-2-2

ـــتفاده از اعتباراتی معادل  با روین وزارت زیر به مرحله اجرا  هایبرنامه دیجهش تول یبراهزار میلیارد ریال  230اس

 درخواهد آورد.

 ؛نیروگاهی جدید ظرفیت مگاوات 846مدار آوردن  به -

 ؛مگاوات 4680 ساییپیکشبکه انتقال در توزیع برنامه  داراولویت هایطرح اجرای -

 ؛برقی موتورسیکلت شارژ هایایستگاه گسترش -

 ؛دستگاه هزار 5 تا حداقل توزیع ناوگان هایموتورسیکلتبه  تبدیل -

 ؛1399 سال پایان تا درصد 2/9 به فعلی درصد 76/9 از برق توزیع شبکه تلفات کاهش -

 ؛کشور ملی جدید دیسپاچینگ آوردن مدار به -

 ؛«سیریک» نیروگاه اجرایی فعالیت شروع -

 گازی هایتوربیناز میعانات گازی برای سوخت  استفاده -

 گرمایی؛ینزم نیروگاه اولین آوردن مدار به -

 ؛اطالعات فناور و ارتباطات وزارت همکاری با برق هایشبکهفیبر نوری در بستر  توسعه -

 ؛جوارهم کشورهای به برق صادرات افزایش -

 ؛گازی راندمان با کولرهای ساخت از حمایت -

 .استانی یهاشرکت به مسئولیت و اختیارات واگذاری -

 وزارت نفت -8-2-2

 .است ریز شرح به دیتول جهش یراستا در نفت وزارت یهااستیس و راهبردها

ــودمیمیلیون مترمکعب گاز تولید  750فاز این پروژه،  17پروژه پارس جنوبی. با تکمیل  تکمیل -  یجهدرنت و ش

 .شد خواهد عرضه سراسری شبکه به گازمترمکعب  میلیون 1000

 .داشت خواهد پی در جدید محصول تولید دالر میلیارد 6 که رسدمی رداریببهرهواحد پتروشیمی به  17 -

 .کنارک به ایرانشهر از گازرسانی -

 فارس.یجخل ستاره پروژه( 4) فاز تکمیل -
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 .مربوطه هایپروژهمشترک و  هایمیدانشدن قرارداد  نهائی -

 متوقف سی پی ان سی چینی شرکت و توتال سوی از که جنوبی پارس( 11) فاز حفاری پروژه مجدد شدن فعال -

 .بود شده

 کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی -9-2-2

 .است ریز شرح به دیتول جهش یراستا در یاسالم یشورا مجلس یمل دیتول از تیحما ژهیو ونیکمس یهابرنامه

 .آن الزامات و تولید جهش از واحد تعریف به رسیدن -

)ســرمایه و  افزاریســختقوانین و ســاختارها( و  ها،ســیاســت)منابع انســانی،  افزارینرم هایظرفیت شــناخت -

 .(تولید زنجیره در یانبندانش هایشرکتو  آالتینامکانات و تجهیزات و ماش

 .مذکور هایظرفیتو قوانین و کیفیت استفاده از  هاسیاستو بررسی نحوه اجرای  شناسییبآس -

 مدت.یانم ومدت کوتاه در اجرایی هایروش و مقررات و قوانین تنقیح و ساختارها اصالح -

 .(یرمستقیمغ و)مستقیم  جبرانی هایروش ووکارها کسب بر کرونا اقتصادی آثار بررسی -

 هااستیسسایر  -10-2-2

 به شرح زیر است. 1399ها در نظر گرفته شده برای جهش تولید در سال سایر سیاست

 .صادرات افزایش و سرمایه بازار به اتکا با گذاریسرمایهتقاضای کل از طریق افزایش  افزایش -

 :طریق از صادرات تقویت -

 ؛خارجه امور وزارت توسط بازارها آن درصادرکننده  هایبنگاهروابط با بازارهای هدف و پشتیبانی از  بهبود -

 برای هدف کشورهای بانکی نظام با رابطه در مرکزی بانک توسطنامه ضمانت صدور و پولوانتقال نقل تسهیل -

 ؛صادرات تسهیل

 ؛صادرات برای گمرکی یندهایافر تسهیل و تسریع -

 در افزوده ارزش افزایش برای دستیپایین هایشرکتباالدستی و مادر و  هایشرکتاتحاد راهبردی بین  ایجاد -

 ؛بیشتر افزوده ارزش باها آن صادرات و( روی و مس پتروشیمی، محصوالت)مانند  پایه محصوالت

 ؛امکان صورت در خارجی مالی منابع از استفاده -

سهیل - صالح  گذاریسرمایه هایپروژهخرد برای اجرای  هایسرمایهجذب  ت  و هانامهآئیندر بورس از طریق ا

 ؛جدید ابزارهای و( پروژه صندوق)مانند  موجود ابزارهای

 ؛گذاریسرمایه هایپروژهخارجی برای مشارکت در  ذاریگسرمایهدر جهت جذب  تالش -

 هایمزیتبا توجه به نیازها و  پذیرتوجیه هایپروژهدر  گذاریســرمایهاز نقدینگی کســب شــده برای  اســتفاده -

شور در زم سبی ک صنایع  هاییینهن ستیمیانچون:  ستیینیپاو  د شیمی، د  معدنی، صنایع و معادن پترو

 سازی؛ینماش صنایع و مسکن شیالت، غذائی، صنایع

 سازدیم بورس که دیگری ابزار یا پروژه یهاصندوق طریق از و پروژه یهاشرکت قالب درها پروژه سهام عرضه -

 .خرد منابع جذب و
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 راهکارهای سایر کشورها برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا-3

کمک مالی است که توسط  ینترارائه شده که بزرگ« بسته نجات»میلیارد دالری مرسوم به  2200بسته  آمریکا در

ست.  ساالنه این کشور ا صف بودجه  ست. این مبلغ در حدود ن صویب رسیده ا میلیارد دالر کمک به  500کنگره به ت

هر خانوار  ایهزار دالر به از 3با سقف  میلیارد دالر پرداخت مستقیم به خانوارها 290شدت خسارت دیده و صنایع به

 .هستند حمایتی بسته این هایبخش ترینمهمازجمله 

ته  ،انگلیس ـــ ـــب 1000یک بس ـــت. همچنین کس ته اس یارد دالری در نظر گرف ند  یوکارهامیل مان کوچک 

ــخرده ــاغل تفریحی نیز یفروش ــتقیم کمک پوند هزار 25 تا توانندمی، هتلداری و مش  بانک. کنند دریافت مالی مس

 .است داده کاهش درصد یک به را خود بانکی بهره نیز انگلستان

 همچنین. است گرفته نظر در هاشرکت هایواممیلیارد دالری را برای حمایت از  100 یابسته دولت اسپانیا در

 .است کرده ارائه مشاغل به مستقیمطور به دالر میلیارد 17

 ییورویمیلیارد  4برای جبران و جلوگیری از سقوط اقتصادی کشور، در مرحله نخست بسته حمایتی  اتریش دولت

 همچنین. است کرده ارائه هاآنو جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و اعالم ورشکستگی  هاشرکترا برای جبران زیان 

 اقتصاد برای کرونا بحران مخرب آثار کاهش برای یورو میلیارد 38 میزان به خود حمایتی بسته از یزودبه دولت

 .کرد خواهد ییرونما

حمایتی برای کمک اقتصادی به آن دسته از افرادی که در بحران ویروس کرونا بیشترین لطمه  بسته ایتالیا دولت

ی یغذا هایبستهارائه کرده است که شامل بن خرید و  ،را خوردند و برای خرید مایحتاج خود در مضیقه هستند

 قرار شهرداران اختیار در بالفاصله دالر میلیارد 79/4 مبلغ این از که بود دالر میلیارد 35 شامل اول بسته. شودمی

 برای ویژه ایبودجهمیلیون یورو دیگر در قالب  400 این بر عالوه. دهند پاسخ خود شهروندان نیازهای به تا رفتگ

 .است شده گرفته نظر در نیازمند افراد

ساعات کاری  سوئد دولت ست.  نظر در اییارانه تر،کوتاهبرای  ضمانتی  هایوامرا کاهش داده،  هامالیاتگرفته ا

 تسهیل کرده است. مدتیاعطا کرده و مقرراتی را برای استفاده از مزایای بیکاری طوالن

درصد این بودجه  70میلیارد دالر را به تصویب رسانده است. بیش از  7/13بودجه اضطراری بالغ بر  جنوبی کره دولت

منظور جبران اقتصادی به هایبنگاهدرصد بقیه در قالب کمک به  30این کشور و  هایصورت تزریق نقدینگی به بازاربه

 .است شده گرفته نظر در هاشرکتکاهش سطح درآمد 

 ی ارائه شده است.یمواد غذا هایبستهونقل عمومی و درآمد خدماتی مانند حملبه شهروندان کم کنگهنگ در

میلیارد یورو( ارائه شده است  919هزار میلیارد ین )حدود  108یک بسته حمایت اقتصادی با ارزش بیش از  ژاپن در

 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. 20که معادل 

درصد را شامل  22آن به  دنانرس و هاشرکتدرصدی نرخ مالیات بر  3کاهش  اندونزی دولت حمایتی بسته

مواد  نیمیلیون خانوار از کمک معیشتی برای تأم 10ساختن  مندبهره. این دولت همچنین اقداماتی مانند شودمی

   .است کرده ریزیبرنامهرا  هامعافیتی و تخفیف تعرفه برق و سایر یغذا
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 هماهنگی مسئلهکرونا و 
 

 رضا مجیدزاده

 المللپژوهشگر گروه پژوهشی توسعه، تأمین مالی و اقتصاد بین
 

 

امکان  هاآن ازجملهتواند مزایایی نیز داشته باشد که گیری ویروس کرونا در کنار تمام معایب و خطراتش میهمه

ساختاری جوامع مختلف در برخورد با یک بحران یکسان است. هرچند که  -مطالعه و تمرکز روی خصوصیات رفتاری

یجه درنتگذرد و این مدت برای تغییر رفتاری، یا ساختاری از شروع گسترش ویروس کرونا می چهار ماهحداکثر 

های موقتی مشابه با توان در قالب واکنشنش به آن را میکافی بلند نیست و واک اندازهبهگیر، عوارض این شیوع همه

های گیر قبلی چون ابوال یا سارس در نظر گرفت، اما سرعت شیوع این ویروس در مقایسه با بیماریهای همهبیماری

 یر باعث شد تا از یک سو، اقدامات پیشگیرانه و درمانی در سطحی بسیار گسترده موردوممرگمشابه و خطر باالی 

گذاری اجتماعی نیز موجب قطع یا کاهش شدید بسیاری از توجه قرار گیرد و از دیگر سوی، نیاز به قرنطینه و فاصله

تواند درباره ابعاد ارتباطات اجتماعی و مدلی از انزوا در منازل شد. کنکاش در ماهیت و پیامدهای هر دو مورد می

 ان، بینشی مهم به همراه داشته باشد.سه کلید هماهنگی، همکاری و اطمین خصوصبهتوسعه، 

 بازی هماهنگی

ها پیش از روسو، فریدالدین عطار بندی کرد. البته سدهژان ژاک روسو برای نخستین بار بازی هماهنگی را فرمول

الطیر و داستان سیمرغ این بازی را در قالبی روایی و البته عرفانی، اهمیت مفهوم هماهنگی و نیشابوری در منطق

گذارند تا در زمانی مشخص اری را نشان داده بود. در روایت روسو، گروهی از اهالی یک دهکده با یکدیگر قرار میهمک

، هاآنهای مشخصی از جنگل در کمین بمانند تا در هنگام مناسب، یعنی عبور گوزن در داخل دایره حضور در موقعیت

ت بزرگ برای اهالی دهکده است، چون گوشت مورد نیاز با حمله گروهی گوزن را شکار کنند. شکار گوزن یک منفع

ها و دیگر اجزای بدن گوزن نیز استفاده توانند از پوست، استخوان، شاخصکند و میین میتأمرا برای چند شب  هاآن

ی محور برای اهالی دهکده است. اما دستیابکنند و ابزارهای مفیدی بسازند. بنابراین، شکار گوزن یک تعادل منفعت

در اتخاذ موضع مناسب است. ممکن است هر یک  هاآنشکارچیان و هماهنگی  تکتکبه این مزایا نیازمند شکیبایی 

، حواسشان را هاآنانفرادی، شکیبایی خود را از دست بدهند و خرگوشی جستان در نزدیکی موضع  صورتبه هاآناز 

شب یک تواند خوراک یکیار ناچیزی دارد و میبه سمت خود پرت کند. خرگوش در مقایسه با گوزن، گوشت بس

طلبد و نسبت به شکار گوزن هم ریسک کمتری دارد؛ خانواده روستایی باشد. اما شکار خرگوش، زمان کمتری می

به خرگوشی در  هاآنریسک اتالف وقت در صورت عدم عبور گوزن، از دست رفتن تمرکز دیگر شکارچیان، توجه 

محور در این بازی هماهنگی است. شکار گوزن نسبت به ن، شکار خرگوش یک تعادل ریسکبنابرای؛ اطراف خود ...
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 کلبهی انجام نشده باشد و نااطمینانی خوببهشکار خرگوش برتری پارتویی دارد، اما اگر هماهنگی در میان شکارچیان 

گونه یناتوان شود. میغالب می ترفرایند شکار و رفتار دیگر شکارچیان، زنجیره همکاری را قطع کند، تعادل پست

 سیاسی مشاهده کرد.-اجتماعی-های اقتصادیبازی هماهنگی را در بیشتر موقعیت

 کرونا و هماهنگی

های مترتب بر آن به بحران کرونا نگاه کرد. پیشگیری از شیوع بیشتر توان با عینک بازی هماهنگی و تعادلاکنون می

کرونا و افزایش کارایی اقدامات درمانی مبتالیان، از منظر کاهش تعداد مراجعان و جلوگیری از انباشت بیماران، از 

محور )قطع زنجیره انتقال ویروس و کاهش در تعادل منفعت جنس بازی هماهنگی است که مدیریت آن در استقرار

های متناوب از افزایش محور )عدم قطع زنجیره انتقال ویروس و دورهازدحام بیماران در بخش درمان( یا تعادل ریسک

ی خود گذاری اجتماعقرنطینه و فاصله مسئلهکند. این بازی هماهنگی در شدید شیوع و بیماران( نقش کلیدی ایفا می

شد که محتوای های متعددی از سوی مراجع مختلف به جمعیت ارسال میرا نشان داد. در ابتدای دوره شیوع، سیگنال

ید بر قربانیان و تأکآنفلوانزا بود. این  ازجملهها یگرگونه ویروسد، نرخ کمتر قربانیان ویروس کرونا در مقایسه با هاآن

وارد پیشگیرانه، مشابه این حالت بود که از شکارچیان گوزن خواسته شود تا ید بر حفظ متأکمخاطره اندک در کنار 

یجه، درنتشود. در موقعیت مناسب کمین کنند، اما تمرکز باال نسبت به شکار گوزن )قطع زنجیره انتقال( تضعیف می

ه و فاصله اجتماعی، اصرار جامعه پزشکان نسبت به رعایت قرنطین باوجودمحور بیشتر مشاهده شد؛ یعنی تعادل ریسک

عدم رعایت قرنطینه و موج سفر باعث شد تا در شهرهای شمالی کشور، کرونا به یک بحران واقعی و جدی تبدیل 

دهد که استقرار تعادل برتر بازی هماهنگی نیازمند حذف مراجع موازی در هماهنگی شود. این تجربه، نشان می

یئت دولت( است تا هزینه استقرار هربط )وزارت بهداشت یا خود یذهای کنشگران، فرماندهی واحد توسط سازمان

گذاری اجتماعی به شهروندان پیرو این محور باعث تحمیل پیامدهای خارجی منفی تخطی از فاصلهدر تعادل ریسک

 اصول نشود.

 های تکاملیکرونا و بازی

ها ای از بازیشود. در نسخهی محدود نمیهای نظریه بازی برای تحلیل بحران کرونا فقط به بازی هماهنگاما بینش

 هاآنکنند؛ بلکه و در مقابل یکدیگر بازی نمی رودررو صورتبههای میدان نام دارند، بازیگران )کنشگران( که بازی

 منظوربهبرای کسب منابع موجود در یک میدان )مثل بازار، سازمان، شهرک مسکونی، بورس اوراق بهادار و ...( و 

کنند. هرچند که تقابل غیرمستقیم به معنای حداکثرسازی تابع برازش خود )بقا، بهزیستی و رضایت خاطر( بازی می

عدم ارتباط این بازیگران در این میدان نیست، چون منابع موجود در میدان ثابت است و از این روی، هر گونه استراتژی 

ای کل تواند از مجرای ارزیابی دورهمنزلت و ارزش( می وت، قدرت،بازیگران در برداشت حداکثری از منابع میدان )ثر

های همه بازیگران، تجدیدنظر در رفتار یا ادامه رفتار را به دنبال داشته باشد. به بیان ساده، جمعیت از نتیجه استراتژی

کل بازیگران را برای های ای، سنی، صنفی و ...( وقتی بازدهی استراتژیهای متفاوت از جمعیت )برش منطقهبرش

را به  هاآنتواند تابع برازش رسند که رفتار خاصی میکنند به این نتیجه میمشاهده، مقایسه و تحلیل می tدوره 

حداکثر برساند و از این رو، همواره نسبتی از جمعیت به سمت استراتژی الف و نسبتی دیگر به سمت استراتژی ب 

تواند یک روند باثبات زمانی داشته باشد یا حالتی نوسانی به خود بگیرد که یکنند. این گرایش مگرایش پیدا می

 های مقداری است.احتمال تغییر دوباره( نیازمند تحلیل)تحلیل این ثبات یا نوسان 
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جانداران  مورد نظر و رفتارهای مشابه در جمعیت مسئلهتوان جمعیت را بر اساس اما در یک نگاه غیرمقداری، می

به  صفت دادنکرد که این تقسیم به معنای  دیتأکسازی کرد و باید های جانداران شبیهاری خاصی از گروهبه رفت

کند؛ مانند ی مدل کمک میسادگبهسازی رفتاری مرسوم است و جمعیت یا توهین به جمعیت نیست، بلکه برای شبیه

زان گرایش به رفتار ریسکی یا غیرریسکی در کبوتر که برای تحلیل می-ولترا یا مدل باز-شکارچی لوتکا-مدل شکار

گونه و گاوگونه تقسیم کنیم آنگاه گیری کرونا به دو گروه گرگجمعیت کاربرد دارد. اگر جمعیت را در بستر همه

کند، اما گروه دوم چندان مالحظه توان گفت که گروه اول مالحظه گروه و جمعیت را دارد و گروه را درک میمی

توان دهد. در این نوع نگاه میو فقط در صورت اجبار از طرف یک بازیگر بزرگ به رفتار گروهی تن می جمعیت را ندارد

گذاری اجتماعی، کمک به نهاد یا حتی جمعیت خودجوش مردمی که به قرنطینه، فاصلههای مردمبه جمعیت سازمان

ها گونهگونه گفت. نسبت گرگعیت گرگجبران پیامدهای اقتصادی کرونا و توزیع اقالم بهداشتی کمک کردند، جم

های شود، اما در ابتدای دورههای بحرانی )مانند جنگ، زلزله و مواردی از این دست( بیشتر میجمعیت در دوره کلبه

به  هاآنتوان تقریبی از نسبت جمعیتی جمعیت می کلبهکننده در ابتدای بحران بحرانی با تقسیم جمعیت مشارکت

چند که امکان تحلیل مقداری به خاطر عدم وجود آماری دقیق از چنین مشارکتی وجود ندارد، اما دست آورد. هر

شود، ارزیابی استراتژی رفتار و بازنگری در رفتار نشان تر میبینش مهم این است که هرچه دوره بحران کرونا طوالنی

در صورت دوام بحران کرونا در یک بازه  ها در جمعیت انسانی بیشتر خواهد شد و حتیگونهدهد که نسبت گرگمی

پذیری اجتماعی و مایل به ها یا افرادی با مسئولیتگونهگرگ تربزرگ، شاید این نسبت سال کزمانی نزدیک به ی

  همکاری، به نسبتی باثبات تبدیل شود.
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 گیری کرونا بر صنایع منتخبهمه ریتأثنگاهی به 
 

 مجید مردانی شهری

 های نونگری و فناوریعضو گروه پژوهشی آینده

 

 

 مقدمه

نیاز ارائه های عظیمی مواجه کرده است. پیشهای مختلفی از جامعه بشری را با تکانهگیر کرونا جنبهبیماری همه

های سیاستهیت تأثیر کرونا بر این صنایع است. از طرفی های مناسب حمایتی از صنایع مختلف، درک دقیق ماسیاست

نشینی نیروی کار و کاهش تقاضا ناچار با کاهش تولیدات صنعتی و خانهکننده ویروس در هر جای جهان بهمحدود

 طور کلیشده است. بهدر این گزارش به بررسی تأثیر کرونا بر صنایع مختلف پرداخته  .برای مواد اولیه همراه است

 گیری از سه جنبه بر روند تولیدی صنایع تأثیرگذار است:این همه

عنوان نیروی کار صنایع در های به وجود آمده برای شهروندان بهتوقف یا اختالل در تولید به دلیل محدودیت -

منظور قطع گیری کرونا، قرنطینه شهروندان بههای مؤثر در کنترل همهکشورهای درگیر کرونا: یکی از راه

گرفته شده، ایجاد  زنجیره انتقال بیماری است. یکی از پیامدهای این روش که در بسیاری از کشورها به کار

محدودیت برای نیروی کار صنایع است که موجب اخالل در روند تولیدی آن صنایع شده است. به هر میزان 

تعطیلی به دلیل قرنطینه که صنعت مربوطه درجه اتوماسیون باالتری داشته باشد کمتر در معرض ریسک 

 قرار دارد.

ونقل هوایی، گردشگری، هتل و رستوران با هایی مانند حملکاهش تقاضای محصوالت و خدمات: بخش -

رفته زیادی مواجه خواهند شد. در بخش کاالهای مصرفی ممکن است به خاطر نگرانی در تقاضای ازدست

غیرضروری را به دلیل ترس از فراگیری بیماری کاهش دهند و با های گیر، افراد هزینهمورد این بیماری همه

کنندگان مجدداً به خرید بپردازند. شوک تقاضا در مناطقی که قادر به بازگشت اطمینان، ممکن است مصرف

 مدت خواهد بود و باعث کاهش شدیدتر رشد سالیانه اقتصادی خواهد شد.کنترل ویروس نیستند طوالنی

تأمین صنایع: بسیاری از صنایع مخصوصاً در کشورهایی که کمتر درگیر اپیدمی هستند  اختالل در زنجیره -

شوند. این مشکل زمانی بیشتر خود را به دلیل اخالل در تأمین نیازهای خود، با مشکل در تولید مواجه می

مختلف در کنندگان از کشورهای دهد که زنجیره تأمین صنایع از سطح ملی فراتر رفته و تأمیننشان می

 این زنجیره حضور داشته باشند.
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سنت سه آوا س سی تأثیر کرونا بر حوزه 1مؤ شی به برر ست. این  4های مختلف از در گزار منظر  4منظر پرداخته ا

 ها آورده شده است.خالصه نتایج گزارش آن 1اند از نیروی انسانی، عملیات، زنجیره تأمین و درآمد. در جدول عبارت
 (آواسنت مؤسسه) مختلف هایحوزه بر کرونا تأثیر: 2 جدول

-ویدکوهای متأثر از حوزه

19 
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 ها ارزیابی شده است.ادامه، صنایع منتخب بررسی و عامل یا عوامل ایجاد اختالل در تولید آندر 

 گردشگری

یک بیماری ویروسی بنام سارس از چین شیوع پیدا کرد و طی مدت کوتاهی اغلب کشورهای جهان  2002در نوامبر 

ختی برای سفر به چین و ورود مسافر از های سدر آن زمان، همه کشورها محدودیت .نیز با این ویروس آلوده شدند

کنگ، تایوان و ویتنام اعمال کردند تا از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری شود. به همین دلیل صنعت چین، هنگ

کن شدن این بیماری، توریسم برای مدتی دچار اختالل و افول شد. اما بعد از گذشت کمتر از یک سال و با ریشه

ویروس سارس در جوالی  سر دنیا مجدداً از سر گرفته شد و رونق به صنعت توریسم بازگشت.سفرهای متعدد از سرا

هزار  8نفر را کشت و بیش از  700کن شد. این بیماری بیش از با اعالم رسمی سازمان بهداشت جهانی ریشه 2003

 مختلف کشورهای در را هتل یا رزروکشور دنیا آلوده کرد. اما شیوع آن به حدی نبود که بتواند پروازها  29نفر را در 

میلیون کاهش  9.4شیوع بیماری سارس تعداد مسافران در سطح جهان حدود  درنتیجه .کند کنسل مسافرین توسط

میلیارد دالری در صنعت گردشگری شد. به گفته سخنگوی شورای جهانی  50تا  30پیدا کرد و درنتیجه باعث افت 

                                                                                                                                                                                                 
1. Avasant company 
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ماه طول کشید تا صنعت گردشگری چین به سطح  16کن شدن بیماری سارس حدود سفر و گردشگری، بعد از ریشه

 قبل از بحران بازگردد.

از ووهان چین شیوع پیدا کرده، اکنون به دغدغه  2019نوعی دیگر از بیماری ویروسی با نام کرونا که در دسامبر 

گیری کرونا شده است و صنعت گردشگری متحمل آسیب زیادی از همه .بزرگی برای کل مردم دنیا تبدیل شده است

رشد سریع شمار مبتالیان و باال شود اثرات مخرب بیماری بر این صنعت تا مدت طوالنی ادامه یابد. بینی میپیش

لغو بسیاری  این اتفاق باعث .ومیر در سراسر دنیا، تمامی سفرهای خارجی را تحت تأثیر قرار داده استرفتن آمار مرگ

ترین نمایشگاه صنعت گردشگری جهان در برلین شده و دیگر رویدادها در صنعت های مهم نظیر بزرگاز گردهمایی

بسیاری از کشورها اجازه ورود اتباع از کشورهای  .و لغو پروازها را رقم زده است تعطیلی موزه لوور گردشگری نظیر

گیرند. این عامل در کنار ها در نظر میروزه قرنطینه را برای آن 14دوره دهند یا در صورت ورود درگیر کرونا را نمی

ای مواجه کرده است. بر اساس نظرسنجی که نیمه سابقهالمللی را با چالش بیترس گسترده جهانی، گردشگری بین

ا دیدارها و هدرصد از آن 65شرکت مسافرتی انجام شد،  401اول اسفندماه توسط انجمن سفرهای تجاری جهان از 

 اند.های خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو کردهبرنامه

از طرفی گردشگری داخلی کشورهای درگیر نیز شدیداً تحت تأثیر کرونا قرار گرفته است. جلوگیری از تجمعات 

ا برای صنعت ها و ترس مردم از سفر، دوران سختی ردر اماکن تفریحی، زیارتی، تاریخی و...، تعطیلی گسترده هتل

ها از سوی مشتریان گواه از بحران بزرگ در این صنعت دارد. گردشگری به دنبال داشته است. کنسلی گسترده بلیت

ها توان نتیجه گرفت که بحران صنعت گردشگری ناشی از کاهش تقاضا است. کاهش تقاضا ناشی از سیاست دولتمی

گیری کرونا مبتال شدن به کرونا است. بنابراین مادامی که همه در کنترل گردش بیماری و همچنین ترس شهروندان از

توان انتظار کنترل نشده باشد، سیاست دولت در جلوگیری از سفرهای غیرضروری ادامه خواهد داشت و متعاقباً نمی

است، های اقتصادی ناشی از این بیماری هنوز زود گرچه برای محاسبه خسارتاخروج این صنعت از رکود را داشت. 

ترین حمایت از شاید بتوان بزرگ .زمان الزم برای مهار این ویروس بستگی دارداما بهبود صنعت گردشگری به مدت

های های عمومی مانند تعویق بدهیگیری کرونا دانست. از طرفی سیاستتر همهاین صنعت را کنترل هرچه سریع

ها در دوران به فعاالن صنعت گردشگری برای حمایت از آن های مالیاتی و اعطای تسهیالت بانکیبانکی، ارائه مشوق

 های گسترده رکود این صنعت باشد.تواند مرهمی بر آسیبدرگیری کشور با بیماری می

 انرژی

گیری بر انرژی و منابع گسترده است. زنجیره تأمین نفت با اخالل مواجه شده است، چراکه نفت و محصوالت تأثیر همه

شدت کاهش یافته است. هرچند بخشی از این کاهش شوند. قیمت نفت بهکمتری استفاده و تولید میمبتنی بر نفت 

درصد است.  28ونقل آمریکا حدود تواند ناشی از جنگ نفتی عربستان و روسیه باشد. مصرف نفت در بخش حملمی

ونقل هوایی مصرف درصد در حمل 20تا  10درصد تنها بین  28این درصد برای سایر کشورها کمتر نیز هست. از این 

درصد مصرف نفت در  40شود، بنابراین کاهش پروازها تأثیر چندانی بر صنعت نفت ندارد. مصرف خودروها حدود می

تر خواهد بود. این تأثیر شود. درنتیجه تأثیر قرنطینه و دورکاری بر مصرف نفت بزرگونقل را شامل میبخش حمل

اکنون به مزایای آن پی اند همکرده، چراکه کشورهایی که کمتر از دورکاری استفاده میتواند بلندمدت باشدحتی می

 برده و ممکن است حتی پس از کرونا نیز از آن بهره گیرند.
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حال طبق ها باید کماکان ادامه یابد. مصرف انرژی خانگی نیز کمی افزایش خواهد یافت. بااینهای نیروگاهفعالیت

هزار میلیارد  3های صنعت احداث حدود زیان وارده به صنعت برق از محل پروژهت برق ایران گزارش سندیکای صنع

های تولیدی زنجیره تأمین حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است. شده به شرکتتومان و خسارات تحمیل

رفته یلیون دالر زیان ازدستم 20بینی شده که این صنعت از محل توقف واردات تجهیزات و مواد اولیه همچنین پیش

خسارات ناپایداری شبکه و  ،عالوه بر این. میلیون دالر سود از رفته خواهد داشت 10و به دلیل توقف صادرات حدود 

های منفی ها هم از دیگر پیامدافزایش احتمال بروز خاموشی در کنار تشدید مشکالت نقدینگی و شدت زنجیره بدهی

 .شیوع بیماری کرونا است

 ساختمان

ها ترین این بخشاز مهم یکیکه کرده  های اخیر بخش زیادی از اقتصاد را درگیر خودشیوع ویروس کرونا در روز

 برای اگرچه  تعطیلی اند.های ساختمانی تعطیل شدهوساز مسکن است. در پی شیوع این ویروس اغلب کارگاهساخت

 ابعاد جامعه اقتصاد بر آن  است، اما تأثیرات منفی ناپذیراجتناب و ضروری جامعه محیطی بهداشت و سالمت حفظ

 حوزه گذاشته، جدی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مختلف هایبخش در که طورهمان کرونا ویروس .دارد ایگسترده

شیوه  تأثیرات از دیگر یکی  .است داشته جدی تأثیرات کار، روند بر و نگذاشته نصیببی تأثیر این از نیز را مسکن

وساز نوبه خود منجر به تعطیلی کار ساختها و کارخانه تولید مصالح ساختمانی است که بهکرونا تعطیلی کارگاه

 .شودمی

ها و اکنون بیشتر پروژهکه همطوریشیوع این بیماری تأثیرات سنگینی در بخش مسکن به همراه دارد، به

توجه به اهمیت سالمت نیروی انسانی، بسیاری از خطوط تولید نیز تعطیل های ساختمانی تعطیل شده است. با کارگاه

کنندگان مسکن به دلیل شفاف نبودن آینده اقتصادی کشور و تبعات کرونا بر اقتصاد فروش مسکن را اند. عرضهشده

افته است. با توجه اند. از طرفی تقاضای مسکن نیز به دلیل کاهش ارتباطات اجتماعی افراد، کاهش یبه تأخیر انداخته

وساز یکی از موتورهای محرک اشتغال کشور است، در حال حاضر حمایت از تولیدکنندگان به اینکه بخش ساخت

منظور ازسرگیری منظور جلوگیری از تعدیل نیرو و ایجاد شرایطی بههای تولید مصالح ساختمانی بهمسکن و کارخانه

ضروری است. توجه به بسترهای اینترنتی برای پاسخ به تقاضای مسکن های بهداشتی تولید با رعایت کامل پروتکل

 گر معامالت این بخش در دوران درگیری با کرونا باشد.تواند تسهیلنیز می

 ونقلحمل

شدت تحت تأثیر قرار داده است. گسترش بیماری کرونا در چین موجب شد تا ونقل هوایی و زمینی را بهکرونا حمل

درصد افت داشته باشد. این  20درصد و ترافیک هوایی داخلی نیز  70المللی در این کشور یی بینمیزان ترافیک هوا

ونقل هوایی های متعددی در مورد کاهش حملبینیعامل موجب کاهش تقاضا برای سوخت جت در چین شد. پیش

ی مختلف بسیاری از این و اثرات اقتصادی آن صورت گرفته است که به دلیل سرعت باالی شیوع کرونا در کشورها

ونقل هوایی کاهش تقاضا عامل اصلی آسیب به این صنعت ها دیگر معتبر نیستند. بنابراین، در حوزه حملبینیپیش

 است.

توجهی یافته است. های زمینی ترافیکی مصرف گازوئیل و بنزین نیز کاهش قابل همچنین با افزایش محدودیت

ونقل ها و خدمات حملای بوده است که بسیاری از شرکتگونهونقل بهو حملهای باربری تأثیر کرونا بر شرکت



 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش   

160 

ونقل قطعات و محصوالت تجاری و کاالهای حال حملبااین .شهری را تعطیل کرده استشهری یا حتی درونبین

ه دارد و مصرفی بسته به نوع صنعت، اثرات متنوعی را متحمل شده است. تقاضا برای کاالهای ضروری کماکان ادام

ونقل کاالهای لوکس و غیرضروری، کاالهایی که با کاهش شدید تقاضا ها نیز باید ادامه یابد. اما حملونقل آنحمل

های حفظ سالمت نیروی انسانی اند )مانند سوخت( و مواد اولیه بسیاری از صنایع که به دلیل سیاستمواجه بوده

 توجهی یافته است.اند کاهش قابل تعطیل شده

ونقل دریایی نیز به دلیل ترس ناشی از گسترش بیماری و همچنین کاهش تقاضای کاال در بسیاری از حمل

باش قرار دارند و برخی نیز از پذیرش کشورها تحت تأثیر قرار گرفته است. بسیاری از بنادر دنیا در حالت آماده

ونقل مسافر دریایی اما کنند. حملودداری میهای کشورهای درگیر کرونا یا ارسال محموله به این کشورها خکشتی

ها مسافری مجبور شدند از تمامی مسافرین و خدمه قبل از پیاده شدن از تری دارد. بسیاری از کشتیشرایط سخت

 شدت کاهش یافته است.کشتی تست ابتال به کرونا بگیرند. سفرهای تفریحی دریایی نیز به

ونقل زمینی، ریلی و ها و شهرهای غیربومی، حملفرها و ورود به استاندر ایران نیز با اعمال محدودیت در س

هوایی با کاهش شدید تقاضا مواجه شده است. محدودیت در پرواز به بسیاری از کشورهای خارجی عمالً موجب نیمه 

لی نیز المللی کشور ازجمله فرودگاه امام خمینی شده است. محدودیت سفرهای داخهای بینتعطیل شدن فرودگاه

ها برای های اخیر نوروز یکی از بهترین زمانموجب کاهش تعداد پروازهای داخلی شده است. با توجه به اینکه در سال

های بهداشتی توسط مردم موجب وارد شدن ونقل بوده، کاهش تقاضا و رعایت دستورالعملهای حملسوددهی شرکت

 ونقل ریلی شده است.های حملزیان سنگین به شرکت

 خودروسازی

رسد اقتصاد صنعت خودرو که بحران شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تحت تأثیر خود قرار داده، به نظر میدرحالی

های طوالنی ای مواجه خواهد شد که اثرات آن تا مدتهای عمدهطور خاص با چالشطور عام و در ایران بهدر جهان به

نظیر جنرال موتورز، فورد و  های مونتاژ خودروکارخانه گیری کرونا در چین، . با گسترش همهرفع نخواهد بود قابل

ها تعطیلی فروشگاه هم عمدتاً رو به خودروسازان فرایند تولید خود در چین را متوقف کردند. سایر کرایسلر فیات

ای مختلف تحت تأثیر ه. صنعت خودروسازی به دلیل ماهیت پیچیده خود از جنبهخود آوردند فروش  هاینمایندگی و

وکارها المللی گسترده شده است و توقف کسببیماری کرونا قرار گرفته است. زنجیره تأمین صنایع خودرو در سطح بین

مثال تعطیلی تولید در چین، صنعت عنوانشود. بهدر نقاط مختلف دنیا موجب توقف تولید در کشورهای دیگر می

درصد از تولید  54ا با بحران روبرو ساخت. شهر ووهان سهمی در حدود سازی رخودروسازی دنیا در بخش قطعه

درصد از قطعات جنرال موتورز آمریکا  19درصد از قطعات هوندای ژاپن،  47قطعات خودروهای پژو سیتروئن فرانسه، 

ی به زنجیره ناپذیردرصد از قطعات دانگ فنگ چین را بر عهده دارد. تعطیلی این شهر و صنایع آن ضرر جبران 15و 

ها، بسیاری از آورد. صنعت خودروسازی کشور ما نیز پیش از آغاز مجدد تحریمارزش صنعت خودرو در دنیا وارد می

سازی برخی قطعات وارداتی آغاز شد ها، بومیکرد. اما با شروع تحریمقطعات مورد نیاز را از کشورهای دیگر تأمین می

 اختالل در زنجیره تأمین جهانی صنعت خودرو متحمل شود. و به همین دلیل شاید تأثیر کمتری را

از طرف دیگر ایجاد محدودیت برای شهروندان عمالً موجب اختالل در تأمین نیروی کار این صنعت شده است. 

اند. بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا نیز ناچار به همین دلیل خودروسازان کشورمان نیز تولید خود را متوقف کرده



 1399اردیبهشت  /3نگری/ شماره گاهنامه  پایش توسعه و آینده   

161 

های خود را متوقف کرده و امکانات خود را وارد عرصه مبارزه با کرونا طور موقت تولید برخی از سایتاند تا بهشده

کننده و دیگر نیازها، با شبکه بهداشت کنند. خودروسازان ایرانی نیز تالش کردند با تولید ماسک و محلول ضدعفونی

ها کارگر و کارمند این صنایع در سراسر جهان از کار د که میلیونروحال بیم آن میو درمان کشور همراه شوند. بااین

اند. بینی کردهبرکنار شوند. بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا راهکارهای بهداشتی متنوعی را برای آغاز تولید پیش

لوگیری از فروپاشی عنوان یکی از راهکارهای اصلی مدیران برای جهای بهداشتی بهشروع مجدد تولید با رعایت پروتکل

درصد تولید ناخالص  4های اقتصادی در مقابل ویروس کرونا است. صنعت خودروسازی ایران نیز که بیش از بنیان

های متعددی روبرو بوده که بحران کرونا وضعیت این صنعت را ازاین با بحرانداخلی کشور را در اختیار دارد پیش

 1399ماهه نخست سال سازی طی ششکرونا بر صنعت خودروسازی و قطعه بسیار بغرنج و پیچیده کرده است. تبعات

توجه خواهد بود و الزم است راهکار منطقی در جهت استمرار تولید و حفظ حیات این صنعت اندیشیده بسیار قابل 

 شود.

جاد بحران های بهداشتی، با ایحال حتی در صورت شروع مجدد تولید توسط خودروسازان با رعایت پروتکلبااین

حال ونقل کاال و مسافر، تقاضای خودرو نیز با کاهش مواجه خواهد بود. باایندر بخش گردشگری داخلی و کاهش حمل

تواند محرک مناسبی برای افزایش تقاضا ایجاد تسهیالت برای خرید خودرو یا کاهش قیمت از طرف خودروسازان می

 باشد.

 پتروشیمی

باره اعالم کرده است که  این لیدکننده محصوالت شیمیایی این کشور و جهان درترین شرکت توباسف آلمان بزرگ

روزهای بدی را  ،های مهمی برای صنایع شیمیایی هستند تحت تأثیر این ویروسهای خودروسازی که مشتریشرکت

در حال  .گذارند و این به معنای تعدیل سود و تولید و حتی شاید نیروی انسانی برای این شرکت باشدپشت سر می

درصد کاهش یافته است و این موضوع تقاضا برای بسیاری از محصوالت  90حاضر میزان فروش خودرو در چین حدود 

و... را نیز کاهش خواهد داد که مانند دومینو به همه صنایع و بازارهای  پایه ازجمله مواد شیمیایی و پلیمری و فوالدی

رود اثر اقتصادی این ویروس بر صنایع گوناگون ازجمله صنایع انتظار نمیطبق گزارش باسف  .مالی سرایت خواهد کرد

ونقل کاال و حملها، کاهش دالیل آن نیز کامالً واضح است؛ کاهش مسافرت .پتروشیمی تا پایان سال متوقف شود

وساز، پتروشیمی مسافر، کند شدن روند تجارت بین کشورها، کاهش تولید صنایع حساس مثل خودروسازی، ساخت

 .کنندد میأییبینی را تجای دنیا همگی این روند و پیشوکارها در جایو فوالد و تعطیلی کسب

شیمیایی کاهش یافته اما در مدت اخیر شاهد  نظر فعاالن صنایع شیمیایی اروپا که هرچند تولید مواد پایه از

های مواد اولیه و بهبود دلیل این امر نیز پایین آمدن هزینه ایم.دست پتروشیمی بودهبهبود و توسعه صنایع پایین

های پیش رو این روند ادامه یابد یا نه. به عقیده اما همچنان معلوم نیست در ماه ،ها استحاشیه سود برای این شرکت

بندی مواد شیمیایی های بستهبارمصرف، بطریارشناسان برخی صنایع مانند ظروف پالستیکی، ظروف یکک

شوند. تولید محصوالت شیمیایی رو میکننده و... همگی در این شرایط با افزایش تقاضا و تولید بیشتر روبهضدعفونی

رو هستیم. اما صنایعی همچون وضعیت روبه شود و در بخش پزشکی و دارویی نیز با رشدرو مینیز با رشد روبه

رو کننده محصوالت خاص پتروشیمیایی هستند با افت روبهوساز که عمده صنایع مصرفخودروسازی یا ساخت

سی و سیم و کابل و... ممکن است در این ویهای یو پیشوند. تولیدات لوله و انواع پروفیل پلیمری و درب و پنجرهمی
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های جدید در صنایع گذاریگذارد. نکته دیگر کاهش سرمایهکه اثرات بزرگی بر صنعت بر جای میشرایط کاهش یابد 

مختلف ازجمله صنایع پتروشیمی است. به عقیده فعاالن این صنعت باید گفت تشکیل سرمایه در سال جاری در این 

سرعت به همه در بر بگیرد این امر بهتوجهی نشان دهد و اگر رکودی بزرگ صنایع دنیا را  حوزه احتماالً کاهش قابل

 .های آتی نیز بر جای بگذاردکند که ممکن است آثار خود را در سالهای تولیدی و اقتصادی جهان سرایت میبخش

فارس پرداخته و های منطقه خلیجرویترز در این رابطه در گزارشی دیگر به بررسی ابعاد این بحران روی شرکت

ای خواهند دید و باید گفت تأثیرات بر کشورهای عضو قه از این موضوع تأثیرات گستردهگوید اعراب این منطمی

ها خواهد بود. زیرا کاهش قیمت و فروش نفت از یکسو و بینیتر از پیشفارس بسیار گستردهشورای همکاری خلیج

بیند درمجموع ها میآنبروز مشکالت در تولید محصوالت پتروشیمی از سوی دیگر و اثرات باالیی که گردشگری 

های مهم پتروشیمی توسط شود قدرت مانور اقتصادی این کشورها کاهش یابد. این در حالی است که طرحباعث می

ها در سال جاری شده و باید بخشی از آن های بزرگ دنیا بستهفارس با شرکتکشورهای عضو شورای همکاری خلیج

 1.رسیدبرداری میبه بهره

کارگیری که تولید با بههای نیروی انسانی و تقاضا مواجه شده است. در صورتیمی ایران نیز با چالشصنعت پتروشی

نعت را تحت صهای حوزه تأمین و تقاضا این های مربوطه ادامه یابد، باز هم چالشنیروی انسانی با رعایت پروتکل

ها ین پتروشیمیی را کاهش داده است. تولیدات اتأثیر قرار داده است. کاهش شدید قیمت گاز، هزینه خوراک پتروشیم

اهش پیدا کرده کاغلب اوره و متانول است که قیمت جهانی متانول وابسته به قیمت نفت بوده و متعاقب تحوالت اخیر 

بندی والت بستهحال قیمت اوره کاهش نیافته است. با توجه به نوع محصوالت تولیدی، افزایش تقاضای محصاست. بااین

ولیدی توساز، صنعت پتروشیمی بسته به نوع محصول ارویی و کاهش تقاضا از طرح صنایع خودروسازی و ساختو د

 با وضعیت متفاوتی روبرو خواهند شد.

 کشاورزی و دامداری

برداران این آمده در عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی و عدم تعادل در بازار، تولیدکنندگان و بهرهنوسانات پیش

تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تقاضا در بازار برای خرید محصوالت فاسدشدنی همانند گوشت قرمز، مرغ،  بخش را

داران شده است. این ، دامداران، تولیدکنندگان قارچ و گلخانهمرغدارانشیر و ... باعث خسارات جدید و ضرر و زیان به 

تواند در آینده نزدیک موجب عدم مدیریت صحیح میاختالل در زنجیره تولید و مصرف محصوالت دامی در صورت 

ها شود. از طرفی ممنوعیت صادرات محصوالت ریزی و کاهش تولید در این بخشهای مولد و عدم جوجهحذف دام

سرعت از این که ایران نتواند بهگیری کرونا است. در صورتیکشاورزی و غذایی یکی دیگر از پیامدهای نامطلوب همه

و عبور کند، عدم اطمینانی که نسبت به محصوالت کشاورزی و غذایی صادراتی از ایران در کشورهای چالش پیش ر

تواند تا مدت طوالنی حتی پس از شکست کرونا، صادرات این محصوالت را با مشکالت آید میمقصد به وجود می

صورت سیاری از مشاغل که بهجدی مواجه کرده و بخش بزرگی از بازار محصوالت صادرات ایران از دست برود. ب

مثال بسیاری از عنواناند. بهمستقیم یا غیرمستقیم با بخش کشاورزی مرتبط هستند با تعطیلی یا رکود مواجه شده

ها از بخش کشاورزی است با کاهش ها و... که تأمین مواد اولیه غذایی آنوکارهای تأمین غذا، هتلها و کسبرستوران

                                                                                                                                                                                                 
1. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3632357 
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مدت اثر منفی بر مدت و میانآنان برای محصوالت بخش کشاورزی کم شده و در کوتاهسطح فعالیت، تقاضای 

 های کشاورزی خواهد داشت.فعالیت

حال تأثیر آن با توجه به نوع کرونا بر زنجیره تأمین، تقاضا و نیروی کار بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است. بااین

االهای اساسی مانند گندم، ذرت، برنج و... به دلیل ممنوعیت محصول و مبدأ تولید متفاوت است. زنجیره تأمین ک

صادرات توسط برخی کشورهای تولیدکننده با اختالل مواجه خواهد شد. این در حالی است که تقاضای این نوع کاال 

هش تغییر اندکی خواهد داشت. سایر محصوالت کشاورزی که در دسته کاالهای اساسی قرار نخواهند داشت متأثر از کا

قدرت خرید و تقاضا به دلیل رکود اقتصادی خواهند بود. میزان مکانیزاسیون کشاورزی عامل مؤثری برای تعیین 

 های نیروی کار است.میزان کاهش تولید آن محصول در اثر محدودیت

 بندیجمع

آورده شده  ع مختلفگیری کرونا بر صنایبا توجه به سه جنبه ذکرشده در این نوشتار، میزان تأثیر همه 2در جدول 

گیری کرونا متفاوت خواهد بود. است. بدیهی است که در هر صنعت با توجه به نوع محصول تولیدی اثرگذاری همه

ین تأمهای بهداشتی تا حد زیاد قابل رفع است. رفع اخالل در زنجیره محدودیت نیروی انسانی با رعایت کامل پروتکل

ین محصول دارد. هرچه تأمزیادی به گستردگی جغرافیایی و نوع زنجیره بسیاری از محصوالت و صنایع وابستگی 

تر باشد بازگشت آن به حالت عادی دشوارتر و نیازمند رفع کامل ین محصول در سطح جهانی گستردهتأمزنجیره 

ر است، ین خواهد بود. اما مقابله با عامل کاهش تقاضا بسیار دشوارتتأمتهدید کرونا در کشورهای عضو در زنجیره 

ها نشانگر ورود اقتصاد جهانی به رکودی بسیار عمیق است که کاهش شدید تقاضا را به دنبال بینیچراکه تمامی پیش

گیری کرونا خروج از رکود اقتصادی ناشی از کرونا زمان طوالنی را طلب خواهد خواهد داشت. حتی با عبور از همه

 کرد.
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 هاآزمونِ آزمون
 

 

 سید حجت مهدوی سعیدی

سعه، تأمین مالی و  شی تو سعه و فرهنگ گروه پژوه رئیس کمیته علمی تو

 المللاقتصاد بین

 

 

 

خود نشان داد، نمایاند  از محدود زمانی ظرف یک در که نشانگانی با بلکه ناآشنا و ناخوانده چنداننه البته کرونا ویروس

تواند یم کنندهحیران سقف و سطح چه تا واقعبه و کند درگیر خود به را انسانی آحاد از بزرگی جهان تواندمی که چگونه

 علوم چگونه که داد نشان مبهم و مهیب پدیده نماید. این شکننده یهاچالش دچار را جامعه معادالت و مناسبات همه

 به ازپیشیشب یرگعالم بالی این با در مصاف تواندیم فرهنگ و و جامعه اقتصاد و سیاست بلکه و زیستی علوم و پزشکی

 بستر در جهان آالم با مواجهه در را بیشتری و بهتر تسهیالت و تجهیزات یاناًاح و آید فرود و واقف خود فقیرانه مصالح

 جنگ در ریشه اینکه یا بوده گراندسیسه ساختهدست پدیده کرونا شدن پدیدار اینکه آورد. فراهم تالطمات بشری

 این در ما کالم محل عمومی، عجالتاً افکار سطح در مطرح هایپنداشت و پندارها سایر یا دارد آمریکا و چین بیولوژیک

 در خاصه و دنیا در رخداد این با حال به هر گزندهایی که و هاآسیب بر نگاهی است تنها نوشتار این مقصد نیست! جستار

یابیم،  دست تفاهماتی و تدابیر چه به خود آشفته شرایط بهبود برای باید آینده در و اکنون اینکه و است افتاده اتفاق ما بین

 در سنجیده راهبردی و تجدیدنظر برای استراتژیک فرصت یک بنگریم تحقیق دیده به اگر بلکه نیست تهدید کرونا یک

 زایش زمان به واقعبه و هستیم کرونا بحران باروری و باور مرحله در هنوز جهان و ما البته است، ما کارهای مبادی و مبانی

 آن بروز و دوران ظهور در و کرده رد را بحران مرحله زایش اکنونهم اجتماعی و پزشکی لحاظ به شاید ایم.نرسیده آن

 پرشماری ناشناخته هاییرساختز و ژرفا بلکه نیست؛ مذکور ابعاد به محدود فقط« المعارک ام»و  ابربحران این اما باشیم،

 در اییفاجعه عمق تا که معنا این به شود، پسندیده آن پسندیده آشوبناک تبعات شود و دیده و شود باز باید که دارد

 شود.ینم نمایان آن رقت بدون یهاراهشود،  درک بالتمامه خود سرنوشت و سرشت

 نمود رخداد عجیب و غریب تأمل این پیامدهای و علل تمام بر باید

 مواجهه برای لذا است، ارتباط در جامعه آحاد همه سالمت و منافع و موقعیت با خود تمامیت در کرونا خطرناک ویروس

 تواندمی که از تقصیرات و قصورات ایپاره از است نیاز منسجم و مقتدر رویکردی و توانمند و دانشور مدیریتی به آن با

 و در یک موجبه کلیه ادعا و صادق صائب و به نحوتوان می بگذریم اگر باشد مؤثر معضل بیولوژیک این بروز فرایند در

معرکه  و میدان این در تحمیلی هایتحریم از برآمده مسائل و مصائب همه وجود رغمبه روحانی دولت که نمود اثبات

 است. بوده نسبی امری بالطبع دیگر هر امر مانند موفقیت این البته پیداست ناگفته است؛ کرده عمل موفق جهانی
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 بود. تحقیقاً خواهد متفاوت جمعی و جدی به نحو آن از شیوپپس دنیای که دهدمی نشان کرونا به کیتیژئوپلنگاهی 

ناپذیر بینیپیشو  فجیع شکل به این لحظه تا که اقتصادی است، جهان اقتصاد بود خواهد بارترانیز میان این در آنچه

 ایپدیده واقعبه است. روبرو بسیار گدازجان یهاچالش و آشوب با یالمللنیب تجارت که است چندی است. خود را نمایانده

اند با توانسته جهان درگیر کشورهای از ایپاره باشد، زاناتوان آسیب و ضعیف طبقات در تواندمی آن ندیبرآفرایند و  که

تسهیالت،  از رهگذر این مردم آحاد تا باشند خود روزمره جامعه آالم بر خود تسکینی ملی ناخالص از ثروت مبالغی تزریق

 اند!نبوده کامیاب مردم مالی حوایج در رفع اندازه این تا حتی دیگر کشورهای اما؛ نمایند تحمل و تجربه را آالم کمتری

 یک با بتواند شاید که است گرفته نظر در اقشار از برخی به پرداخت برای تومان میلیارد هزار صد بر بالغ ما دولت تاکنون

 آمریکا دولت در شود.می ایران ناخالص تولید درصد 5افزایش  این با تیدرنها که شود برابر دو ترهمدالنه محاسبه و برآورد

 سیاست، عرصه کنشگران از بسیاری مانند سطور این رقم . است یافته تخصیص امر این به ضریبی و عدد چنین ژاپن نیز و

 برای امکانی و فرصت یک مثابهبه ما برای آن یحتمل خسارات همه کرونا درمجموع که است باور این بر فرهنگ و اجتماع

 رفتپس برای نه را مساعدی شرایط تواندیم مخوف پدیده این .آسامرگ تهدید یک مانند نه کند جلوه تواندیم رهایی

  شود.  فراهم ایرانی جامعه خاصه ما جوامع پیشرفت برای بلکه
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 بالیا محوراجتماعای برای مدیریت رخداد کرونا سنجه
 

 تبار فیروزجاییمرتضی مهرعلی

 ایپژوهشگر گروه پژوهشی آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه

 

 

 مقدمه

ی از انواع الگوها و رویکردهای متفاوت مدیریت بالیا نظیر فراگیری ویروس کرونا، در کشورهای گوناگون، پوشچشمبا 

 ی کرد:بنددستهذیل  صورتبهبندی کلی، این رویکردها را در قالب دو گروه و یمتقستوان در یک می

 رویکرد لجستکی یا سنتی؛ -

 ر.محوای یا اجتماعرویکرد توسعه -

های موجود در چرخه گروه نیتراثربخشدارد، هیچ جایگاهی برای  دیتأکدر رویکرد اول که بر مقابله و بازسازی 

مشی گذاری، ی، خطزیربرنامهمدیریت بحران؛ یعنی اجتماعات محلی در نظر گرفته نشده است. در این رویکرد 

پذیرد و چنانچه های دولتی صورت میتوسط سازمانهماهنگی، کنترل و سازماندهی در همه مراحل مدیریت بحران، 

عالوه  محوراجتماعای خواهد بود. در رویکرد نقشی برای اجتماعات محلی در نظر گرفته شود، نقشی انفعالی و حاشیه

 رگذاریتأثهای فعال و شود تا افراد و گروهمی بر شناسایی خطرهای تهدیدکننده توسط ساکنان اجتماعات محلی، تالش

افزایش  منظوربهو ایفای نقش در تمامی مراحل چرخه مدیریت بحران فراخوانده شوند و شرایط الزم  جامعه به فعالیت

هدف اصلی در این رویکرد درگیر کردن  درواقعهای محلی برای مواجهه با بحران فراهم آید. های افراد و گروهظرفیت

ی، هماهنگی، کنترل و سازماندهی مدیریت بحران با گذاراستیس ی،زیربرنامهنیروهای بومی و محلی در فرایندهای 

هدایت دولت است. موفقیت در دستیابی به اهداف ذکر شده، به کاهش پیامدها و خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی 

ا با توان چنین بیان کرد که بازیگران عرصه مدیریت بالیمنجر خواهد شد. لذا با عنایت به مطالب گفته شده، می

المللی، اجتماعات های بینی، بخش خصوصی، سازمانردولتیغمحور شامل نهادهای دولتی، نهادهای رویکرد اجتماع

 (.1باشند )شکل محلی می
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 بالیا محوراجتماعبازیگران مدیریت : 1شکل 

ین ویروس به گیر ویروس کرونا تا چه حدی در مدیریت مقابله با احال پرسش اینجاست در جریان رخداد همه

های این بخش از کشور مورد نقش اجتماعات محلی توجه شده است؟ و آیا در مدیریت مقابله با ویروس کرونا ظرفیت

 توجه قرار گرفته است؟

 تحلیل و پاسخ

 محوراجتماعدر ابتدا الزم است تشریح شود در صورت تغییر رویکرد در نظام مدیریت مقابله با ویروس کرونا به رویکرد 

توان اذعان داشت که با خالصه می طوربهچه تغییرات و بازخوردی در روند مدیریت اتفاق خواهد افتاد؟ در این راستا 

پذیری به آوری اجتماع در برابر کرونا، از واکنشبه تاب جامعهپذیری یبآسمحور، راهبردها از اتخاذ رویکرد اجتماع

با کرونا به مدیریت مشارکتی، از نگاه علمی تک رشته به نگاه علمی  بازدارندگی، از مدیریت تک عاملی در مقابله

ریزی با یزی برای جامعه به برنامهربرنامههای فوری به مدیریت مخاطرات پیش رو، از ای، از مدیریت پاسخرشتهینب

جامعه تغییر جهت رسانی با رسانی به جامعه جای خود را به ارتباط و اطالعجامعه و همچنین از ارتباط و اطالع

 دهد.می
 یابال یریتمقابله و مد یدر راهبردها تغییر

 به  تغییر نگاه از ...

 یآورتاب پذیرییبآس

 بازدارندگی یریپذواکنش

 مشارکت ی(محوردولتعاملی )تک

 یارشتهرویکرد چند  شاخه از یک علم

 مدیریت مخاطرات پیش رو های فوریمدیریت پاسخ

 یزی با جامعهربرنامه برای جامعهیزی ربرنامه

 ی با جامعهرساناطالعارتباط و  ی به جامعهرساناطالعارتباط و 

روشی نوین در مدیریت بحران  عنوانبهگیر کرونا بالیا مثل ویروس همه محوراجتماع، مدیریت خطر درواقع

در زمینه بالیا بوده که به علت اینکه  رود و از رویکردهای نوینمشارکت تمام اقشار جامعه به کار می منظوربه

ارتقاء و افزایش پایداری  جهیدرنتی و ریپذبیآسبسزایی در کاهش  ریتأثی است، محوراجتماعی هامؤلفه رندهیدربرگ

 دارند.
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محور در برابر خطری نظیر ویروس، اجتماعات محلی برای شناسایی، در صورت اتخاذ مدیریت بالیا با رویکرد اجتماع

فعاالنه شرکت  طوربهها و افزایش ظرفیت هایریپذبیآسکاهش  منظوربهل، اجرا، بازنگری و ارزیابی خطر بحران تحلی

های مدیریت خطر بحران هستند. سازی و اجرای فعالیتدارند. این به آن معناست که مردم در مرکز و قلب تصمیم

مقابله با ویروس کرونا، یک رویکرد مدیریتی پایین به باالست که به مشارکت مردم در حل  محوراجتماعمدل  درواقع

ها و مشارکت ی جوامع و تقویت تواناییریپذبیآسهدف از آن کاهش  درواقعهای ناشی از وقوع بالیا توجه دارد. بحران

جوامعی که توانایی  عنوانبهی آورتابمحلی  مردم برای مقابله با خطرات ناشی از بالیا است. در این رویکرد اجتماعات

کمک کرد یا اینکه آنان ناتوان هستند. از این  هاآنشوند نه جوامعی که باید به  نظر گرفتهعمل و مشارکت دارند در 

کند. در این راستا، رو، این رویکرد از همکاری اجتماع محلی و مشارکت محلی در فرایند مدیریت بالیا استقبال می

بالقوه وجود دارد. شاهد این  صورتبههای اشت میدانی در نقاط مختلف ایران بیانگر این است که چنین ظرفیتبرد

هایی در زمینه تولیدات های داوطلب متعددی است که در مقابله با ویروس کرونا فعالیتها و گروهمدعا تشکیل انجمن

 رود و خروج مسافران به شهر و روستا، ... شکل یافته است.های جمعی خیرخواهانه، کنترل وبهداشتی مورد نیاز، کمک

های ، چارچوبی برای مشارکت مردم و گروهمحوراجتماعکرد که مدیریت بالیای  خاطرنشانبه طور کلی باید  

. نهادهای ملی، استانی و محلی فراهم آورد موازاتبهریزی و اجرای اقدامات آن پذیر در مقابل بحران در برنامهآسیب

پذیر های آسیبها و منابع گروهدر این نگرش کاهش خطر بحران یک هدف است و راهبرد اصلی آن ارتقاء ظرفیت

 ها در مقابله با بحران آینده است.ی آنریپذبیآساجتماع و کاهش 

ق در بستر موضوع و در اجتماعات محلی اتفا آنچهتوان گفت که شواهد میدانی چنین می بر اساسبندی در جمع

های اجتماعات محلی در مدیریت مندی از توانهای زیادی در جهت بهرهافتاد حاکی از این است که توان و فرصت

های اجتماعی فراوانی شکل گرفته است ها و کنش، کمپینهاانجمنمقابله با ویروس کرونا وجود دارد. در این راستا 

ستانی و محلی این نهادها جایی داشته باشند تا اتخاذ که الزم است در سازوکار مدیریت رسمی در سطوح ملی، ا

نمادهای رویکرد سنتی در مدیریت  ازجملهمفید باشد. ضمن آنکه باید ذکر کرد که  هاآنی اجراتصمیمات صحیح و 

ی از باال به پایین و اختیارات محدود مدیران سطوح استانی و شهرستانی است. تحقق این هایریگمیتصمبا کرونا 

در مدیریت بالیاست؛  محوراجتماعمظاهر تحقق رویکرد  ازجملهرویکرد و دادن اختیارات بیشتر به مسئوالن محلی 

شود پیشنهاد می درمجموعکنند.  توانند تصمیمات مفیدتری را اتخاذبوده و می ترکینزدبه بستر موضوع  آنان چراکه

مبتنی  هایسازمیتصمدر مدیریت مقابله و مهار ویروس کرونا توان و ظرفیت اجتماعی محلی مورد توجه قرار گرفته و 

ها و حتی توان از ظرفیت ادارات محلی تا سطح دهیاریبر مناطق جغرافیایی مختلف کشور باشد که در این راستا می

می فعال در سطح مناطق مختلف استفاده کرد و با مشروعیت بخشیدن و دادن استقالل کافی انجمن رسمی و غیررس

 ی، شناسایی، درمان، آموزش و مهار نهایی را تسریع کرد.رساناطالعنهادها، فرایند  گونهنیابه 

 منابع
 تیریمد، «مدیریت بحران در کشورهای منتخب محوراجتماعمطالعه و مقایسه رویکرد (. »1391و همکاران ) اصغریعلپورعزت، 

 .2، سال اول، شماره یدولت یهاسازمان

)نمونه موردی: یکی  محوراجتماعارتقاء مدیریت خطر بحران با رویکرد  منظوربه(. تبیین مدلی 1395الســادات و مجتبی )مطهری، زینب

 .17، شماره شهرآرمان یو شهرساز یمعمار، «از اجتماعات محلی تهران(
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 بررسی اثر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان
 

 

 مجید هاتفی مجومرد

 المللینمالی و اقتصاد ب ینتأم ،توسعه پژوهشی پژوهشگر گروه
 

 

های جانوری قرار دارند. در حقیقت اصطالح کرونا همگی در گروه بیماریابوال، طاعون بوبونیک، ایدز، سارس و 

های مذکور در این دسته قرار شود که همه بیماریهای مشترک میان حیوان و انسان را شامل میبیماری 1زونوتیک

 د. به عنوان مثال شیوعدانها را نمیها از این حیث خطرناک هستند که بشر هنوز راه مقابله با آنگیرند. این بیماریمی

های وحشی سرچشمه گرفته، اما هنوز مشخص نیست کدام موجود در ووهان چین احتماالً از خفاش 192-کووید

های مشترک بین انسان و حیوان در حال افزایش ها و بشر بوده است. از آنجاکه خطر ابتال به بیماریواسطه بین آن

های جدیدی چهارم بیماریدهد که سهشود. بررسی مطالعات نشان میاست، این موضوع موجب نگرانی بیشتری می

های طبیعی در زیستگاه به گرددیدلیل آن نیز به آن برم 3.که بشر به آن مبتال شده، منشأ آن از حیوانات بوده است

ه است؛ به بیان که مادر طبیعت را به واکنش واداشت یطوربه بوده خود  شاهد تجاوز روزافزون بشر بهکه قرن گذشته 

هرچه بیشتر در معرض حیوانات وحشی قرار گرفتند، ریسک ابتال به هرگونه باکتری  یشهابشر و دام کهیدیگر، هنگام

 ها را نیز افزایش دادند.و ویروس ناشی از آن

کرد و تنها کشور مبدأ بلکه بسیاری از کشورهای جهان را درگیر خود خواهد هایی نهوجود و شیوع چنین بیماری

بررسی ابعاد شیوع  ،نماید. از این بعدهای جدی و بعضاً رکود اقتصادی میتبع آن اقتصاد جهانی را دچار چالشبه

ترس از شیوع ویروس کرونا  ،د. به عنوان مثالکرن پیدا خواهد اهایی اهمیت بیشتر و باالتری برای محققچنین بیماری

 ای که شاخصگونهکاهش قیمت سهام شده است. به یجهنی و درنتشدن اقتصاد جهاشدن آن باعث کندگیرو همه

S&500P  4.درصد موارد در ناحیه قرمز قرار دارد 10در  2020از ابتدای سال 
 

                                                                                                                                                                                                 
1. Zoonotic 
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  ایآس مهم یبازارها بر کرونا روسیو اثر: 1 نمودار

 /https://www.cnbc.com :مأخذ

ها، قرنطینه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به خارج از چین نهایتاً منجر به تعطیلی کارخانهاقدامات جهانی 

شود. محققان بر این باورند که اگر ویروس کرونا موفق المللی میهای بینکردن نیروی کار و محدود کردن مسافرت

دهند که این اساس هشدار می ر چین است. بردلیل آن اقتصاد کشو نیترشود جهان را به دام رکود وارد کند، بزرگ

شدت کاهش یافته و احتمال ورود به دوران رکود جهانی وجود در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی به

بینی کرده است که رشد جهانی در صورت تغییرات پیش (OECD)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  1.خواهد داشت

بینی درصد پیش 3تواند حتی به کمتر از اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی می -ر منطقه آسیاشیوع ویروس کرونا د

 سازمان این این، بر عالوه. استدرصدی  1.5حاکی از رشد  هاینیبشیشده ناشی از شیوع کرونا برسد؛ حتی برخی از پ

صورت نامطلوبی ادامه یابد ژاپن و اروپا نیز در رکود فرو خواهند رفت. تحلیلگران دهد که اگر شرایط بهمی هشدار

کرد ها، شرایطی بحرانی را طی میویرانگر و افزایش مالیات توفانتر به دلیل کنند اقتصاد ژاپن که پیشبینی میپیش

در یک هفته اخیر ژاپن اعالم کرده که اقتصاد  2.عیار فرو رود تواند به رکودی تماماکنون با شیوع ویروس کرونا می

بدترین  2014درصد داشته است که از اواسط سال  6.3ماهه منتهی به ماه دسامبر نرخ رشدی معادل این کشور در سه

ز ژاپن توان به کاهش تقاضای یک ماهه چین برای واردات اشود. از دالیل این امر مینرخ رشد این کشور محسوب می

و عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا است که اگر اقتصاد ژاپن )به یاگونهاشاره کرد. حال شرایط به

نیز با کاهش رشد اقتصادی مواجه شود، این کشور برای اولین بار پس از سال  2020ماهه اول سال چین( در سه

 رسماً رکود اقتصادی را تجربه خواهد کرد. 2015

                                                                                                                                                                                                 
1  . https://www.nytimes.com/ 

2. https://www.nytimes.com/ 
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 کنندگان آمریکایی در مورد اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکانگرانی مصرف: 2ودار نم

 /https://morningconsult.com :مأخذ

کنند در سه ماه دوم سال که تحلیلگران بیان می یاگونهبه ،ها برای اقتصاد آمریکا نیز بسیار نامطلوب استبینیپیش

 جربه خواهد کرد.تاقتصاد این کشور رشد صفر یا منفی و احتمال فرو رفتن در رکود اقتصادی را تا قبل از پایان سال 

حال در کنار همه این کشورها، ایران نیز درگیر ویروس کرونا و شیوع آن شده است. با توجه به اینکه چین 

توان اثرات شیوع این بیماری را بر اقتصاد کشور نادیده گرفت. چراکه شیوع شریک تجاری ایران است، نمی نیتربزرگ

تواند بر اقتصاد کشورهای دارای مبادله تجاری و بر کل های اقتصادی چین را مختل کرده و میاین ویروس فعالیت

بر اقتصاد ایران رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان جهان اثرات نامطلوبی بر جا بگذارد. در بیان اثرات این ویروس 

ها به معنای عدم نیاز به مواد اولیه اند و تعطیلی این کارخانهها در چین تعطیل شدهکرده است که بسیاری از کارخانه

ها کارخانهکرد که اکنون با تعطیلی ای چون نفت، سنگ آهن، فوالد، مس و ... را خریداری میاست. چین مواد اولیه

 10ای که قیمت این اقالم در بازه کمتر از یک ماه، بیشتر از گونهالشعاع قرار گرفته است؛ بهاین مبادالت تحت

اری از همسایگان ایران بسی ایران، در کرونا ویروس شیوع اعالم از پس این، بر عالوه 1است. شده کاهش دچار  درصد

ها در برخی ی کردند که این محدودیتیوآمد با ایران را اجراحدودیت رفتازجمله عراق، ترکیه، ترکمنستان و ... م

موارد به بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی و در برخی موارد به توقف پروازها با مبدأ و مقصد ایران در نوسان است. 

آن بر  ریایران و تأثبستن مرزها با کشورهای همسایه آن هم در شرایط تحریم به معنی کند شدن تجارت با کشورمان 

اقتصاد کشور و رشد اقتصادی آن خواهد بود. این روند باعث به چالش کشیده شدن جریان ورود و خروج کاالهای 

 د.کرمورد نیاز به کشور خواهد شد و از این طریق کشور را با مشکالت جدی مواجه خواهد 

اقتصاد  ،تیه با چنین بحرانی چیست؟ به عبارهای مقابلمهم و اساسی این است که راه پرسشحال در این شرایط 

 آماده کند؟ ها واکنش نشان دهد و خود را برای ایجاد اختالل و نوسان بلندمدت بازارچگونه باید به این بحران

بیشتر باید  منظور ضرورت مقاومتمحققان بر این باورند که در زمینه بحران ویروس کرونا، رهبران هر کشور به

ر دهند تا مدت پرداخته و در عین حال مالحظات بلندمدت را نیز مدنظر قراهای کوتاهاتخاذ استراتژیفوراً به 

 حل زیر است:را برای محافظت در برابر خطر موجود مجدداً تنظیم نمایند. این موارد شامل مرا نیهای تأمزنجیره

                                                                                                                                                                                                 
1. https://way2pay.ir/ 
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https://way2pay.ir/


 نگریاهی توسعه و آیندهمرکز ژپوهش   

172 

قطعات  کیدامهایی هستند؟ کرها یا بنگاه، بازیکنان اولیه، ثانویه و حتی ثالث چه کشونیدر کل زنجیره تأم -

ست؟ کننده به چه صورتی ا نیکند؟ آیا منابع جایگزین وجود دارد؟ وضعیت موجودی تأممی نیضروری را تأم

 ب در امان ماند؟توان با افزایش نوآوری در برابر چنین شرایطی از آسیکدامند و آیا می نیمهم زنجیره تأم یهاقسمت

 یابی شوند.و نزدیک شدن به مشتریان باید ارز نیتر برای کوتاه کردن زنجیره تأمک و محتملهای نزدیگزینه -

 پذیری بیشتر نسبت به شرایط موجود مدنظر قرار گیرند.بهبود تکنولوژی تولید برای انعطاف -

برای ایجاد  1انیپا به انیپا رهیریزی برای ارزیابی سیستماتیک و منظم ارزش زنجبرنامه -های سناریواز تکنیک

 2.مند شد تا بتوان با سرعت بیشتری بر بحران غلبه کردهای عملی بهرهبرنامه
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